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ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος 

ΕΡΓΟ: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.900,00 € με ΦΠΑ 
ΑΡ.ΦΑΚ.ΕΡΓΟΥ: ΕΔ30/2017    ΑΡ. ΜΕΛ: 04/2017 
ΚΑ 30-7323.52 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του N4412/2016) 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας ή ένωσης ………………… ……………… …………… 

…………………… ………… …………… ……………………………………………… …………………… 

…… ……………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… ……  

Email: ………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …….… 

Fax: ………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …………. 

Τηλέφωνο………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …… ……………… …... 

 
Προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα 
και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα 
αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του 
Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού. 
 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα 

(WBS) 
Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώ 
ς 

1  Χωµατουργικά - Λοιπά   

2  Τεχνικά   

 

 ........ …………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

...................................................................................... 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

                      

Ομάδα Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη ομάδας 

μετά την 
έκπτωση 

(Ευρώ) 

1 Χωµατουργικά - Λοιπά 5.834,67   

2 Τεχνικά 33.222,07   

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά 

τη μελέτη Σσ= 39.056,74 

Κατά την 

προσφορά 

Σπ= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% x Σσ= 7.030,21 18,00% x Σπ= 
 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά 

τη μελέτη ΣΣ= 46.086,95 

Κατά την 

προσφορά 

ΣΔΕ= 

 

Μέση έκπτωση Εμ = 

ΣΣ - ΣΔΕ 

= 
 

= ......................................... 
ΣΣ 46.086,95 

 

Από μεταφορά  46.086,95  
 

Απρόβλεπτα 15,00% x ΣΣ = 6.913,04 15,00% x ΣΔΕ= 
 

Σύνολο Σ1 = 52.999,99 Π1 = 
 

Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν = 145,17 (1-Εμ) x (Αν) = 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη 
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 = 53.145,16 

Κατά την 
προσφορά Π2= 

 

 
 
 
 


