
   

                                      
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 



   

                                      
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων    

Θέμα: Προσφορά για «Προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης» 

 

Ημερομηνία:  __________________________ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ € ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ € ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ 
€ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ 
€ ΜΕ ΦΠΑ 

Ανδρικά 
μπόξερ 
κοντά  

Μεγέθη : small, 
medium, large, 
extra-large.   
Ελεύθερη 
επιλογή 
χρωμάτων ,  
(τουλάχιστον 
δύο διαθέσιμα 
χρώματα σε 
μονοχρωμία ή 
διχρωμία). 
Σύνθεση: 
βαμβάκι ή 
βαμβάκι με 
ελαστίνη ή 
μοντάλ 
υποαλλεργική . 
Στενή γραμμή.   

180     

Κάλτσες  Μεγέθη από 39 
έως 46.  Χρώμα 
μαύρο, μπλε ή 
γκρι.  Σύνθεση : 
βαμβάκι – 
λύκρα ή 
βαμβάκι – 
ελαστίνη. 
Γυριστό λάστιχο 
για κράτημα 
στο πόδι.   

300     



   

                                      
 
 

Φανελάκια  Αμάνικα, 
σύνθεση 
βαμβακερή, 
χρώμα λευκό, 
μεγέθους S,M,L 

180     

Αθλητική 
Φόρμα / 
κάτω μέρος  

Παντελόνι με 
λάστιχο, Ζέρσεϊ 
τύπου 
μεγέθους S,M,L 

60 
 

    

Αθλητική 
Φόρμα / 
πάνω μέρος  
- ζακέτα 

Μπλούζα με 
λάστιχο, Ζέρσεϊ 
τύπου 
βαμβακερό 
μεγέθους S,M,L 

60     

Αθλητικά 
σορτσάκια 

Βαμβακερό, 
μεγέθους S,M,L 

30     

Τζίν 
παντελόνια 

Τζίν παντελόνι 
αντρικό 
μεγέθους S,M,L 

60     

Παντελόνι 
κοτλέ 

Παντελόνι 
κοτλέ αντρικό 
μεγέθους S,M,L 

30     

Μπλουζάκια 
T-SHIRT 

Μπλούζες με 
κοντό μανίκι (T-
SHIRT),  
100% 
βαμβακερές, 
μεγέθους S,M,L 

90     

Μπλουζάκια 
μακρυμάνικα 

Μπλούζες με 
μακρύ μανίκι, 
100%  
Βαμβακερές 
μεγέθους S,M,L 

60     

Μπουφάν Σχέδιο με γιακά 
όρθιο με 
κουμπιά 
εμπρός 4-5 και 
φερμουάρ, 
τσέπες 
εξωτερικές, τα 
μανίκια με 
λάστιχο και 
θερμομονωτική 
επένδυση, με 
κουκούλα, 
ύφασμα τύπου 
βαμβάκι – 

30     



   

                                      
 
 

polyester- 
αδιάβροχο. 
Μεγέθους 
S,M,L 

Ζακέτες 
αθλητικές 

Ζακέτα 
αθλητική με 
φερμουάρ, 
Ζέρσεϊ τύπου 
μεγέθους S,M,L 

30     

Πουκάμισο Πουκάμισο 
βαμβακερό, 
Μεγέθους 
S,M,L  

60     

Πουλόβερ Πουλόβερ 
πλεκτό 
Μεγέθους 
S,M,L 

60     

Μπλούζα 
φούτερ 

100% 
βαμβακερές, 
Μεγέθους 
S,M,L 

60     

Πιτζάμες 
αντρικές. 

Σύνθεση 
Βαμβακερή, 
μπλούζα με 
λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα 
μανίκια. 
Μεγέθους 
S,M,L  

60     

Αντιανεμικό 
μπουφάν 

Μπουφάν 
τύπου 
αντιανεμικό με  
εξωτερικό 
αδιάβροχο 
μέρος, με 
κουκούλα. 
Μεγέθους 
S,M,L 

30     

Υποδήματα   Τύπος casual , 
sneakers με 
κορδόνια. 
Υλικό: 
Συνθετικό 
δέρμα, ύφασμα 
suede. Χρώμα: 
Δυνατότητα 
επιλογής από 

30 

 

   



   

                                      
 
 

τέσσερα 
χρώματα 
(μαύρο, γκρι, 
μπλε και καφέ). 
Μεγέθη: 
Δυνατότητα 
επιλογής 
μεγεθών (από 
39 έως 46). 
Μαλακός 
πάτος. 
Αντιολισθητική 
σόλα. 

Αθλητικά 
παπούτσια 

Τύπος αθλητικά 
με κορδόνια. 
Υλικό: 
Συνθετικό 
δέρμα, ύφασμα 
suede. Χρώμα: 
Δυνατότητα 
επιλογής από 
τέσσερα 
χρώματα 
(μαύρο, γκρι, 
μπλε και καφέ). 
Μεγέθη: 
Δυνατότητα 
επιλογής 
μεγεθών (από 
39 έως 46).  

30 

 

   

Σαγιονάρες Ανοιχτό 
υπόδημα τύπου 
διχαλωτό  
(σαγιονάρα). 
Δυνατότητα 
επιλογής 
μεγεθών (από 
39 έως 46). 

30 

 

   

Παντόφλες Παντόφλες. 
Δυνατότητα 
επιλογής 
μεγεθών (από 
39 έως 46).  

30 

 

   

 

 



   

                                      
 
 
 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι από την υποβολή της μέχρι και την 07-10-2016, δηλαδή 

μέχρι και την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου.  

 

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς για «Προμήθεια 
ειδών ρουχισμού και υπόδησης» στην τιμή των: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.     

 
Όλα τα ζητούμενα στοιχεία του πίνακα είναι ουσιώδη και σημαντικά. Οποιαδήποτε αποφυγή συμπλήρωσης  
στοιχείων ή συμπλήρωση με ασαφή και γενικό τρόπο θα ισοδυναμεί με μη απάντηση. 
Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε  ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά, με  συμπληρωμένο μέχρι και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ακόμα και όταν είναι μηδενικό. Προσφορές  στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια 
οι προσφερόμενες  τιμές  ή συνολική τιμή απορρίπτονται.  
 
 

 

Εταιρία / Επιχείρηση   

Όνομα Προσφέροντος   

Ιδιότητα   

Υπογραφή 

  

 

Σφραγίδα 

  

 

 

 

 


