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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

(άρθρο 120 παρ. 3 ν.4412/2016) 
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Αριθ. Πρωτ: 54501 

 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 
ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  
 

 
 
 

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ 
 
έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και, ιδίως, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας δε υπόψη:  
 

1. Το με Αρ. Πρωτ. 8926/05-03-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΑΔΑΜ: 21REQ008249705) και τα συνημμένα αυτού.  

2. Το με Αρ. Πρωτ. Πιστ-715/2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21REQ008995238). 

3. Το με Αρ. Πρωτ. 8926/05-03-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΔΑΜ: 
21REQ009125765) και τα συνημμένα αυτού.  

4. Το με Αρ. Πρωτ. Πιστ-732/2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21REQ009147567). 

5. Το με Αρ. Πρωτ. 6697/23-02-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλειών 
Μεταλλουργών (ΑΔΑΜ: 21REQ008992348) και τα συνημμένα αυτού.  

6. Το με Αρ. Πρωτ. Πιστ-719/2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21REQ008995373).  

7. Την από 15-09-2021 Απόφαση της 16ης/2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 2.2.4.5) 
περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Προσφυγής στη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς βαρέων 
αντικειμένων για τις ανάγκες του Ιδρύματος (ΑΔΑ: 6ΩΜΗ46ΨΖΣ4-ΣΧΠ). 

 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΜΠ (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου Αθήνα) μέχρι την 03 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 έγγραφη προσφορά 
σε σφραγισμένο φάκελο (με επισυναπτόμενο διαβιβαστικό) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2107723358  
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βαρέων αντικειμένων για τις ανάγκες του Ιδρύματος (Ταξινόμηση κατά CPV: 60000000-8 Υπηρεσίες 
μεταφορών»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.288,71 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 10.278,00 συμπ. ΦΠΑ 24%, με 
χρηματοδότηση από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0829). 
 

 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  

 
 Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της παρούσας, όπως αυτή ορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. Αν η προσφορά δίνει τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία της 
παρούσας, αυτή (η προσφορά) θα απορριφθεί.  

 
 Η μεταφορά των βαρέων αντικειμένων θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού.  
 

 Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την υποβολή της. 
 
 

 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) 
ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

 
 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύσει αυτή στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, και θα την κοινοποιήσει στον 
προσφέροντα. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 
παρ. 3 ν. 4412/2016). 

 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος βαρύνεται και με τις τυχόν 
προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, τους φόρους, πλην του Φ.Π.Α.   

 
 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 
περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. Διευκρινίζεται ότι, ως εκπρόσωπος του προσφέροντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
 
Β. Το συνημμένο στην παρούσα έντυπο οικονομικής προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος. 
 
Γ. Τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάθεσης: 
 
(1) Αποσπάσματα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους, 

από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στα πρόσωπα των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016 λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:   
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, 
αντί των ανωτέρω αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, είναι δυνατή, κατ’ άρθρο 80 παρ. 9 ν. 
4412/2016, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκ μέρους του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του προσφέροντος, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στα 
ως άνω πρόσωπα ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού.  

(2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. 
 
(3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 
 
(4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 

περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλλει εισφορές (η σχετική υποχρέωση 
αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

 
(5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 

περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
(6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 

περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του 
προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού. 

 
 
(7) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την οικονομικό φορέα κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα: 

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.  

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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 Επισημαίνεται ότι: 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ 

 

 

 

Η Aν. Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών 

 
 
 

Ε. Μπατζιά 

Η Αν. Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών  

 
 
 

Ε. Μπατζιά 

Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης 
Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών 

 
 
 

Ε. Παπαγιάννη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 
  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς βαρέων αντικειμένων (επίπλων), εξοπλισμού και βιβλιοθηκών εντός του Συγκροτήματος 

Πατησίων, εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου καθώς και σε αποστάσεις από το Λεκανοπέδιο 

Αττικής προς τις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), ως ακολούθως:     

 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. Μεταφορά εξοπλισμού και 
επίπλωσης βαρέως τύπου 
εντός του Συγκροτήματος 
Πατησίων. 

Θα μεταφερθούν σε χώρους 
γραφείων και αίθουσες διδασκαλίας: 
• Είκοσι (20) βιβλιοθήκες 
• Δεκαέξι (16) ερμάρια 
• Είκοσι (20) φωριαμοί 
• Ογδόντα (80) σχεδιαστήρια 
• Τέσσερα (4) μεγάλα τραπέζια 
συνεδριάσεων και άλλα μικρότερα 
στοιχεία επίπλων 

 
 
 

1.000,00  

2. Μεταφορά προς το 
Πολυτεχνείο Αρχείων, 
Βιβλιοθηκών και 
εξοπλισμού προερχόμενα 
από Δωρεές από τρίτους 
φορείς 

Μεταφορά Αρχειακού Υλικού 
Αρχιτεκτονικής 
Σχέδια & Βιβλία σε 
12 κούτες μεγέθους 40εκx50εκx40εκ 
από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο της 
Ομότιμης Καθηγήτριας Μπούκη 
Μπαμπάλου-Νουκάκη 
(Δαφνομήλη 4 – Λυκαβηττός 11471 
Αθήνα) στο Συγκρότημα Πατησίων) 

 
 

2.000,00  

3. Μεταφορά βαρέων 
αντικειμένων μεταξύ δύο 
κτηρίων του ΕΜΠ εντός της 
Πολυτεχνειούπολης 
Ζωγράφου 

Μεταφορά 25 προθηκών, 
βιβλιοθηκών και γραφείων με χρήση 
ανυψωτικού μηχανήματος από τον 1ο 
όροφο του Τομέα Γεωλογικών 
Επιστημών της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών στο χώρο 
του παλαιού γυμναστηρίου του ΕΜΠ. 

 
 

450,00 

4. Μεταφορά βιβλίων από την 
Βιβλιοθήκη της Σχολής 
Αγρονόμων Τοπογράφων 
προς την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (εντός 
της Πολυτεχνειούπολης 
Ζωγράφου). 

Συσκευασία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποσυσκευασία, 
λύσιμο-δέσιμο βιβλιοθηκών από το 
κτήριο ΒΕΗ της Σχολής Αγρονόμων 
Τοπογράφων προς την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ παλαιού 
γυμναστηρίου του ΕΜΠ. 

 
 
 

4.838,71 
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Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά αντικείμενο. Στην προσφορά θα 
περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, όπως π.χ. αυτές που 
αναφέρονται ενδεκτικά κατωτέρω: 
  

➢ Έξοδα παραλαβής, παλετοποίησης, φόρτωσης, ανασυσκευασίας και καταγραφής των προϊόντων. 

➢ Αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου, εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και 
εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρύνει τον υποψήφιο μειοδότη 
για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου μεταφοράς. 

➢ Μίσθιο τυχόν χρήσης ανυψωτικού, παλετοφόρου (κλαρκ) ή άλλου τύπου οχήματος μεταφοράς. 

➢ Κόστος τυχόν απασχολούμενου προσωπικού. 
 

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.288,71 € χωρίς ΦΠΑ 24% με χρηματοδότηση από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η μεταφορά των βαρέων αντικειμένων θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης με τους 
υπευθύνους των Σχολών του ΕΜΠ.  
 

  

 

 





-7- 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

[Τόπος, ημερομηνία] 

ΑΠΟ: [Στοιχεία οικονομικού φορέα] 

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 54501/23-11-2021 πρόσκλησης  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  τρεις (3) μήνες από την υποβολή της 

 

Με την παρούσα υποβάλλω προσφορά στη διαδικασία ανάθεσης του ΕΜΠ με αριθ. πρωτ. πρόσκλησης 
54501/23-11-2021 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς βαρέων αντικειμένων για τις ανάγκες 
του Ιδρύματος, και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς και ειδικούς 
όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η οικονομική μου προσφορά 
έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1. Μεταφορά εξοπλισμού 
και επίπλωσης βαρέως 
τύπου εντός του 
Συγκροτήματος 
Πατησίων. 

Θα μεταφερθούν σε χώρους 
γραφείων και αίθουσες 
διδασκαλίας: 
• Είκοσι (20) 
βιβλιοθήκες 
• Δεκαέξι (16) ερμάρια 
• Είκοσι (20) φωριαμοί 
• Ογδόντα (80) 
σχεδιαστήρια 
• Τέσσερα (4) μεγάλα 
τραπέζια συνεδριάσεων και 
άλλα μικρότερα στοιχεία 
επίπλων 

 
 
 

1.000,00  

 

2. Μεταφορά προς το 
Πολυτεχνείο Αρχείων, 
Βιβλιοθηκών και 
εξοπλισμού 
προερχόμενα από 
Δωρεές από τρίτους 
φορείς 

Μεταφορά Αρχειακού Υλικού 
Αρχιτεκτονικής 
Σχέδια & Βιβλία σε 
12 κούτες μεγέθους 
40εκx50εκx40εκ 
από το Αρχιτεκτονικό 
Γραφείο της Ομότιμης 
Καθηγήτριας Μπούκη 
Μπαμπάλου-Νουκάκη 

 
 

2.000,00  
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(Δαφνομήλη 4 – Λυκαβηττός 
11471 Αθήνα) στο 
Συγκρότημα Πατησίων 

3. Μεταφορά βαρέων 
αντικειμένων μεταξύ 
δύο κτηρίων του ΕΜΠ 
εντός της 
Πολυτεχνειούπολης 
Ζωγράφου 

Μεταφορά 25 προθηκών, 
βιβλιοθηκών και γραφείων 
με χρήση ανυψωτικού 
μηχανήματος από τον 1ο 
όροφο του Τομέα 
Γεωλογικών Επιστημών της 
Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών 
στο χώρο του παλαιού 
γυμναστηρίου του ΕΜΠ. 

 
 

450,00 

 

4. Μεταφορά βιβλίων από 
την Βιβλιοθήκη της 
Σχολής Αγρονόμων 
Τοπογράφων προς την 
Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του ΕΜΠ (εντός της 
Πολυτεχνειούπολης 
Ζωγράφου). 

Συσκευασία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, 
αποσυσκευασία, λύσιμο-
δέσιμο βιβλιοθηκών από το 
κτήριο ΒΕΗ της Σχολής 
Αγρονόμων Τοπογράφων 
προς την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ 
παλαιού γυμναστηρίου του 
ΕΜΠ. 

 
 
 

4.838,71 

 

  

Σύνολο Προσφερόμενης Τιμής Χωρίς ΦΠΑ 

Αριθμητικώς:   

Ολογράφως:  

 

Σύνολο Προσφερόμενης Τιμής Συμπ. ΦΠΑ 

Αριθμητικώς:   

Ολογράφως:  

 

 

 

 

[Ημερομηνία] 

[Σφραγίδα προσφέροντος] 

[Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου προσφέροντος] 

 




