ΕΝΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς στο πλαίσιο της δράσης αντικατάστασης
συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες
Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η …………………………………….………………….………..………….................,
ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας / ατοµικής επιχείρησης µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση

Οδός:

Τηλέφωνο

Σταθερό:

Αρ.:

ΤΚ:

Πόλη:

Κινητό:

ΑΦΜ

∆ΟΥ

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού

υποβάλλω την παρούσα Τροποποιηµένη Οικονοµική Προσφορά Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου που
αφορά στο κάτωθι ακίνητο:

Στοιχεία ακινήτου
Πολυκατοικία

Μεµονωµένο διαµέρισµα

Μονοκατοικία

Ονοµατεπώνυµο αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων
∆ιεύθυνση

Οδός:

Αρ:

ΤΚ:

Πόλη:

Ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα (Kcal/h)

Η τροποποίηση της οικονοµικής προσφοράς αφορά σε στοιχεία:
Της οικονοµικής προσφοράς
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας τροποποίησης της οικονοµικής προσφοράς
Του προσαρτήµατος µε τα αναλυτικά στοιχεία των αναδόχων
Επισυνάπτεται τροποποιηµένο προσάρτηµα µε τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αναδόχων

Ηµεροµηνία:
Σφραγίδα και υπογραφή αναδόχου

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων

-1Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής.
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Πίνακας τροποποίησης της οικονοµικής προσφοράς
Αρχική οικονοµική προσφορά
Τεχνική περιγραφή (π.χ. ισχύς, µέτρα) της
τροποποιηµένης προσφοράς
α/α

1

2

3

Συµπληρώστε την τεχνική περιγραφή και
σηµειώστε στη διπλανή στήλη σε ποια τµήµατα
έγιναν τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις

Καθαρό ποσό
(€)

ΦΠΑ (€)

Τελική τιµή µε
ΦΠΑ (€

Τροποποιηµένη οικονοµική προσφορά
Καθαρό ποσό
(€)

ΦΠΑ (€))

Καυστήρας
Μάρκα - Μοντέλο:
Εύρος Ισχύος:
kcal/h
Λέβητας:
Επίτοιχος (συµβατικός )
Συµπύκνωσης
Μάρκα - Μοντέλο:
Ονοµ. θερµική Ισχύς:
kcal/h
Υλικά εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού
αερίου
Σωληνογραµµή: ……………….m
Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων: …….……m
Υλικά / εξαρτήµατα / αυτοµατισµοί:

4

Εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης

5

Λοιπές εργασίες (µελέτη, επίβλεψη)

Συνολικό ποσό προσφοράς:

Αρχικό:

-2Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής.

Τροποποιηµένο:

Τελική τιµή µε
ΦΠΑ (€)

Τιµολόγηση
από τρίτο
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ
Σε περίπτωση που τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της προκήρυξης (για την
κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) πρόκειται να εκδοθούν από άλλους αναδόχους εκτός από τον
ανάδοχο που συνυπογράφει την πρώτη σελίδα του εντύπου τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς, παρακαλούµε
συµπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία όλων των αναδόχων (σε περίπτωση που οι πίνακες
δεν επαρκούν, παρακαλούµε αντιγράψτε την παρούσα σελίδα και σηµειώστε εδώ ______ το συνολικό αριθµό σελίδων του
προσαρτήµατος).
Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση

Οδός:

Τηλέφωνο

Σταθερό:

Αρ.:

ΤΚ:

Πόλη:

ΤΚ:

Πόλη:

ΤΚ:

Πόλη:

ΤΚ:

Πόλη:

Κινητό:

ΑΦΜ

∆ΟΥ

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση

Οδός:

Τηλέφωνο

Σταθερό:

Αρ.:
Κινητό:

ΑΦΜ

∆ΟΥ

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση

Οδός:

Τηλέφωνο

Σταθερό:

Αρ.:
Κινητό:

ΑΦΜ

∆ΟΥ

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση

Οδός:

Τηλέφωνο

Σταθερό:

Αρ.:
Κινητό:

ΑΦΜ

∆ΟΥ

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Το έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς υποβάλλεται σε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση σε
οποιοδήποτε στοιχείο της οικονοµικής προσφοράς που υποβλήθηκε µε την αίτηση συµµετοχής στη δράση.
2. Στη σελίδα 1 του εντύπου σηµειώστε στο κατάλληλο σηµείο εάν η τροποποίηση αφορά στα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς (τιµές, τεχνική περιγραφή εξοπλισµού / υλικών, κλπ.) ή στο προσάρτηµα µε τα αναλυτικά στοιχεία των
αναδόχων (π.χ. προσθήκη νέου αναδόχου).
3. Στην περίπτωση που προσκοµίζεται τροποποιηµένο προσάρτηµα οικονοµικής προσφοράς, σε αυτό πρέπει να
συµπληρωθούν τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αναδόχων που προβλέπεται να εκδώσουν παραστατικά του άρθρου 8
της προκήρυξης της δράσης (π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), εκτός από τα
στοιχεία του αναδόχου που υποβάλλει το έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς και υπογράφει την πρώτη
σελίδα του.
4. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, την πρώτη σελίδα του εντύπου τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς υπογράφουν:
α) ο εκπρόσωπος των αιτούντων που συνυπογράφουν την αίτηση συµµετοχής στη δράση, όπως αυτός έχει οριστεί στις
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης και β) ο ανάδοχος που υποβάλλει την
τροποποιηµένη οικονοµική προσφορά για την κατασκευή της επιχορηγούµενης από τη δράση εσωτερικής εγκατάστασης
φυσικού αερίου.
5. Σε περίπτωση που παραστατικά του άρθρου 8 της προκήρυξης της δράσης (π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης,
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) για οποιοδήποτε εξοπλισµό / υλικό / εργασία / υπηρεσία προβλέπεται να εκδοθούν
από άλλον ανάδοχο (εκτός από αυτόν που υποβάλλει την τροποποιηµένη οικονοµική προσφορά και υπογράφει την
πρώτη σελίδα της), σηµειώστε στη στήλη «Τιµολόγηση από τρίτο» της τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς. Στην
περίπτωση αυτή, συµπληρώστε τα πλήρη στοιχεία όλων των λοιπών αναδόχων (εκτός του αναδόχου που υποβάλλει την
οικονοµική προσφορά και υπογράφει την πρώτη σελίδα της).

-4Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής.

