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ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών 
και περιβάλλοντος 

Υπηρεσία: «Έλεγχος - συντήρηση δικτύων ύδρευσης» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 € με ΦΠΑ 
ΑΡ.ΦΑΚ.υπηρ.: Υ02/2019         ΚΑ 25-6262.13 

 

5.  Έντυπο Προσφοράς 

 

A) 

 
Της επιχείρησης / οικονομικού φορέα / ένωσης  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………κιν……………………………. 
Email: …………………………………………………………………… 
Προς τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της σύμβασης που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, της 
μελέτης και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου 
Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού. 
 
 

Α/Α ομάδα ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ % ΜΕ 1 ΔΕΚΑΔΙΚΟ 

    
ολογράφως αριθμητικά 

1 1. αποκάτασταση βλαβών     

2 2. επιπλέον σε εξωτερικά δίκτυα     

 
Επίσης με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, των όρων της μελέτης 
και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών των υπό εκτέλεση εργασιών και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 
 
Ημερομηνία,          /        /201…..  
Ο προσφέρων 
 
 
 
 
 
(όνομα – υπογραφή) 
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B) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του από τους προσφέροντες. 

 

Ομάδ

α 

Εργασίες Δαπάνη 

ομάδας 

κατά τον 

Προϋπολογισ

μό 

Μελέτης 

(Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη 

ομάδας 

μετά την 

έκπτωση 

(Ευρώ) 

1 1. αποκάτασταση 

βλαβών 

      37.186,42     

2 2. επιπλέον σε 

εξωτερικά δίκτυα 

      1.286,50     

Αθροισμα δαπανών εργασιών 

κατά 

τη μελέτη 

Σσ= 38.472,92 Κατά την 

προσφορά 

Σπ= 

  

Απρόβλετπα 9,00% x Σσ= 3.462,56 9,00% x 

Σπ

= 

  

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά 

τη μελέτη 

ΣΣ= 41.935,48 Κατά την 

προσφορά 

ΣΔΕ= 

  

Μέση έκπτωση Εμ = ΣΣ - ΣΔΕ =   = ...................................

...... ΣΣ 41.935,48 

                    Κατά την 

προσφορά 

  Σύνολο Δαπάνης του 

Έργου κατά τη μελέτη 

(χωρίς ΦΠΑ)  

      41.935,48           

  Προστίθεται ΦΠΑ       10.064,52           

  Σύνολο Δαπάνης του 

Έργου κατά τη μελέτη 

(με ΦΠΑ)  

      52.000,00           

 


