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Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

Για το τμήμα ………………… της σύμβασης 
«Παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Ασύλου ή του Π.Γ.Α. ………………………… ή του Α.Κ.Α… …………………………………. της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

α/α Περιγραφή Ποσότητες 
Ανάλυση κόστους 

Ποσότητες 
Μονάδες 
μέτρησης 

1 
Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 
καθαρισμού 

 άτομα/ημέρα 

2 Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο  τ.μ./ άτομο 

3 
Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα 
καθαρισμού 

 ώρες/ημέρα 

4 
Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο 
παροχής της υπηρεσίας (12 μήνες)* 

 250 Ημέρες* 

5 
Προβλεπόμενο μικτό ωρομίσθιο εργαζομένου 
(βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην 
οποία τυχόν υπάγεται) 

 €/ώρα 

6 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά 
τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές για το 
σύνολο των εργαζομένων την περίοδο παροχής 
υπηρεσίας (12 μήνες) 

 € 

7 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση 
τα προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των 
εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 
μήνες)  

 € 

8 Κόστος αναλωσίμων  € 

9 Εργολαβικό κέρδος …….% €  

10 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις  € 

11 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  € 

12 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 
€ 

13 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΕΥΡΩ 
€ 

14 Φ.Π.Α. …….% €  

15 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 
€ 

16 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΕΥΡΩ 
€ 

17 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 (περιγραφή) 

* εργάσιμες ημέρες για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης (ενδεικτικά έχει ληφθεί 
υπόψη σύνολο 250 εργάσιμων ημερών με αφετηρία 01/03/2019 έως 29/02/2020). 
 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   
Επωνυμία εταιρείας:      
Διεύθυνση: 
Τηλ.: 
e-mail: 
Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα» 
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Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως):  ………………………………………………………………………. 
Ως τρόπος πληρωμής επιλέγεται ο …………………………………….. τρόπος πληρωμής της παραγράφου 5.1 της διακήρυξης. 
  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………..……………… 

Ημερομηνία: ………….….…..………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς 
α) Οι προσφέροντες υποβάλλουν την Οικονομική Προσφορά, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, χωρίς τροποποίηση της μορφής του, υποχρεωτικά 
συμπληρωμένο στο σύνολο των πεδίων του, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων 
υπηρεσιών μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κείμενη 
εργατική, ασφαλιστική και την σχετική νομοθεσία αλλά και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010. 
Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα. 
β) Πλέον του εντύπου οικονομικής προσφοράς, θα παρατίθεται με επαρκή ανάλυση και σαφήνεια η μέθοδος 
υπολογισμού των προσφερόμενων τιμών/ ποσοτήτων για καθένα από τα πεδία 5 έως και 11 του ανωτέρω 
υποδείγματος. 
γ) Θα αναγράφεται ακόμα ο χρόνος ισχύος προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών» της διακήρυξης.  
δ) Η Υπηρεσία Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας 
επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια 
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 
ε) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/ σύμβαση αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε μεταβολή στο συμβατικό τίμημα της παροχής των 
υπηρεσιών.  
 
Επισημαίνεται ακόμη ότι: 
α) επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς 
β) αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Υπηρεσία 
Ασύλου μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ. 102 
του Ν. 4412/2016. 
 

 

 

 

Υπογραφή - σφραγίδα 


