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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
--------------------- 

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(άρθρο 95 ν. 4412/2016) 

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95.2.α του Ν.4412/2016)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
--------------------- 

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95.2.α του Ν.4412/2016) 
 
Του οικονομικού φορέα ή ένωσης 

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

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

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 
Προς: 
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 

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. 
 
Έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που υπόκεινται σε 
επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων 
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών μου ως εργολάβου της ΔΕΥΑΚ και δηλώνω τη 
συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση 
των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας. 
 
 

 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

  
Ομάδα Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 
ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως  Αριθμ. 

 
Α ΥΔΑΡΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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B. 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 

σε ευρώ 

Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 107.100,00   

Άθροισμα δαπανών εργασιών 
κατά τη μελέτη Σσ= 

107.100,00 
Κατά τη 

προσφορά Σπ= 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 19.278,00 18% ΧΣπ=  

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη 
μελέτη ΣΣ= 

126.378,00 
Κατά τη 

προσφορά ΣΔΕ= 
 

 
                                          ΣΣ-ΣΔΕ                             
Μέση έκπτωση Εμ=------------------------------ = -----------------------------------   =    % 
                                             ΣΣ                                    
 

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 18.956,70 15 % ΣΔΕ=  

Σύνολο Σ1 145.334,70 Π1=  

Αναθεώρηση  4.665,30 
(1-Εμ)Χ 

………………. 
 

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

150.000,00 
Κατά τη 

προσφορά 
Π2= 

 

ΦΠΑ 24%ΧΣ2 36.000,00 24%ΧΠ2=  

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά 
τη μελέτη (με ΦΠΑ) Σ3= 

186.000,00 
Κατά τη 

προσφορά 
Π3= 

 

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

Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 

 

Εγκρίθηκε με την 161/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΒΑΛΑ  ………………….. 


