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∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Τα δικαιολογητικά της εκάστοτε προσφοράς θα υποβάλλονται σε τρείς φακέλους µε την ένδειξη 
Α, Β, Γ ως παρακάτω:

• ΦΑΚΕΛΟΣ ‘’Α’’  -  ΓΕΝΙΚΑ 
Θα περιλαµβάνει γενικά δικαιολογητικά όπως αυτά που υποβάλλονται και σήµερα 

• ΦΑΚΕΛΟΣ ‘’Β’’ -  ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θα περιλαµβάνει δικαιολογητικά σχετικά µε τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που αφορούν 
στο συγκεκριµένο έργο όπως:

� ∆ήλωση χρηµατοοικονοµικής ικανότητας για την κατασκευή του συγκεκριµένου
έργου 

� ∆ήλωση της Τράπεζας που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε την 
οποία να δεσµεύεται ότι θα εκδώσει και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
του έργου. Η εν λόγω δήλωση θα έχει διάρκεια ισχύος ίδια µε αυτή της εγγυητικής 
συµµετοχής.

� Πίνακα ποιοτικών στοιχείων των κρίσιµων υλικών του έργου 
� Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών 
� Εµπειρία σε εκτέλεση παρόµοιων εργασιών µόνο όταν η δαπάνη αυτών των 

εργασιών υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου .Στην 
περίπτωση που απαιτείται εµπειρία θα δύνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί η
εµπειρία τρίτων µε αποδεικτικό για την ουσιαστική συµβολή-συµµετοχή τους στο 
έργο (π.χ. συµβολαιογραφικό έγγραφο)

• ΦΑΚΕΛΟΣ ‘’Γ’’ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Στο σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης τιµολογίου θα υπάρχει η δυνατότητα κάποια 

άρθρα να είναι κατ’ αποκοπή µόνο όταν ο προϋπολογισµός αυτών είναι µικρότερος από 
10.000 €. 

2) Οι προσφερόµενες τιµές του τιµολογίου της προσφοράς θα ισχύουν για επί πλέον 
ποσότητες µέχρι το 5% των ποσοτήτων του προϋπολογισµού.
Για τυχόν εκτελεσµένες ποσότητες πέραν του παραπάνω ορίου θα συντάσσετε νέα τιµή η
οποία θα είναι ο µέσος όρος των δέκα χαµηλότερων προσφορών, συµπεριλαµβανοµένης 
και αυτής του Αναδόχου.

Κατά το άνοιγµα των προσφορών θα δίνονται αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή των 
τιµολογίων προσφοράς των 10 πρώτων µειοδοτών ώστε κατά την εφαρµογή του 
προαναφερθέντος τρόπου σύνταξης των τιµών πρόσθετων εργασιών να αποφεύγεται ο
κίνδυνος τυχόν αλλοιώσεων.


