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ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Τίθεται το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου ή η επωνυμία του
Νομικού Προσώπου, που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης
ή κοινοπραξίας, υποβάλλεται κοινός κατάλογος και αναγράφεται η
επωνυμία του μέλους αυτής που έχει παράσχει την υπηρεσία που
περιλαμβάνεται στον κατάλογο.)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης που εκπονήθηκε κατά την
τελευταία πενταετία, όπως αναγράφεται στην σύμβαση)

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα)

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑ

(Τίθεται "A" σε περίπτωση που ο φορέας είναι δημόσιου χαρακτήρα
(Ελλ. Δημόσιο, οργανισμός ή εταιρεία ευρύτερου δημόσιου τομέα,
Ο.Τ.Α. κ.λπ.) και "Β" σε περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικού
τομέα)
(Αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου του φορέα - Ονοματεπώνυμο,
Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ/ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΙΧΕ

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και του
μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία, κατά τρόπο που να
προκύπτει σαφώς το αντικείμενο του έργου, καθώς και το συγκεκριμένο
τμήμα του έργου που εκτέλεσε ο προσφέρων, ώστε να είναι δυνατόν η
Υπηρεσία να αξιολογήσει εάν ανήκει ή όχι σε παρόμοιας φύσης με την
υπό ανάθεση σύμβαση)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε περίπτωση
Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.
Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
(Αναγράφεται "Ανάδοχος" ανάλογα με την ιδιότητα του προσφέροντος
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ στο ανάδοχο σχήμα. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ αναγράφεται εντός παρένθεσης το ποσοστό αναδοχής, π.χ. Ανάδοχος
(50%))
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ

(Αναγράφεται το ποσό της Σύμβασης)

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

( Ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου ή αν
δεν έχει πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή η ημερομηνία έγκρισης
παραδοτέων της σύμβασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμη η έγκριση
αναφέρονται οι λόγοι)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ.)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ
(Αναγράφεται η σελίδα της προσφοράς του διαγωνιζόμενου όπου
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ βρίσκεται το σχετικό πιστοποιητικό)
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

