
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Προς:  

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Ο υπογράφων ................................................................................................., νόμιμος 

εκπρόσωπος ..............................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………

………………..  

Έδρα ................................................ Οδός ..................................................................... αρ. 

............. T.K………………………………..  

Τηλ. ............................................................. FAX ......................................e-mail....................  

(Συμπληρώνεται από όλους τους διαγωνιζόμενους)  

Αφού έλαβα πλήρη γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα 

Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με την Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.:__________ .  

Το ποσό ανά τεμάχιο των ..........................................€ ευρώ, μη-συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των ……………………………………….. € ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικά), 

για την τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) 

για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου (πτυχιούχων, 

μεταπτυχιακών και διδακτόρων) μέχρι του ποσού των 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) για το οικονομικό έτος 2022, ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης..  

 

Ανάλυση προσφοράς:  

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Χρόνος ισχύος της Προσφοράς: ………………………….  

……………………………………………  

(Τόπος και ημερομηνία)  

Ο Προσφέρων  

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα  

του νόμιμου εκπροσώπου)  
{Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.}  
 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι οι τελικές και δεν θα υπόκεινται σε μεταβολή κατά την 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς.  

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως  

απαράδεκτη.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία κάθε είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής  

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

o Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές.  

o Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

o Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  

o Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

. 

 
 

 


