
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.∆.Ε. 
 
 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τέρµα Οµόνοιας 
Ταχ. Κώδικας:    62125 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «Καλλιέργειας δηµοσίων δασικών φυτωρίων 
Σερρών – Χρυσοπηγής-Στρυµόνα, σποροσυλλογής και 
διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων» 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ∆ηµόσιες Επενδύσεις.   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.969,73 € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστηµα µειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών  

 άρθρο 126 του Ν. 4412/2016) 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Ε.∆.Ε. 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τέρµα Οµόνοιας  
Ταχ. Κώδικας:    62125 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «Καλλιέργειας δηµοσίων δασικών 
φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής-Στρυµόνα, 
σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών 
κήπων και συστάδων» 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ∆ηµόσιες Επενδύσεις.   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.969,73 € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 

 
 
 
  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστηµα µειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών –  
άρθρο 126 του Ν. 4412/2016) 

 
 

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………µε έδρα τ………………………………οδός 
………………………………αριθµ……………………Τ.Κ……………………Τηλ………………….…………….Fax
…………………… 

 
 

Προς: Το ∆ασαρχείο Σερρών 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα, των λοιπών στοιχείων της ∆ηµοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα παραπάνω και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε την ακόλουθη 
προσφερόµενη έκπτωση, σε ακέραιες µονάδες (  %), επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και 
οφέλους του Προϋπολογισµού της Μελέτης. 



Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

 
Εργασίες 

 
Προσφερόµενη έκπτωση επί του ποσοστού των 
γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 

σε ακέραιες µονάδες (%) 
Ολογράφως  Αριθµητικά 

Καλλιέργειας δηµοσίων δασικών 
φυτωρίων Σερρών – Χρυσοπηγής-
Στρυµόνα, σποροσυλλογής και 
διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων 
και συστάδων 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Σέρρες   /  /2017 
 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 



B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των διαγωνιζοµένων κατά 

σειρά µειοδοσίας) 
Καλλιέργειας δηµόσιων δασικών 
φυτωρίων Σερρών-Χρυσοπηγής-
Στρυµόνα 

∆απάνη κατά 
τον 

Προϋπολογισµό 
Μελέτης  

Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) επί του 
ποσοστού των γενικών 
εξόδων και οφέλους 

του αναδόχου 

∆απάνη µετά 
την έκπτωση  

σε Ευρώ (Γ.Ε. + Ε.Ο.) σε Ευρώ 

∆απάνη εργατών 1 11.730,00   11.730,00 
Σύνολο δαπάνης εργασιών 11.730,00   11.730,00 
Ε.Μ.Π. 60,06   60,06 
Γεωτεχνικών 0,6% 70,38   70,38 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.860,44   11.860,44 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% 2.134,88 ……………..%   
Συνολική ∆απάνη Έργου  

13.995,32 

Συνολική δαπάνη 
έργου µετά την 
προσφερόµενη 
έκπτωση επί του  

  (Γ.Ε. + Ε.Ο.) 
Κράτηση υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 0,06% + Τέλος 
Χαρτοσήµου 3% +ΟΓΑ 
Χαρτοσήµου 20% 8,70 

  

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14.004,02 Κατά την προσφορά    
Απρόβλεπτα 15% 2.100,60     
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.104,62 Κατά την προσφορά    
Φ.Π.Α. 24% 3.865,11 Φ.Π.Α. 24%    
Σύνολο ∆απάνης του Έργου κατά 
τη µελέτη (µε Φ.Π.Α) 

19.969,73 

Σύνολο ∆απάνης του 
Έργου (µε Φ.Π.Α) µετά 

την προσφερόµενη 
έκπτωση   

Σέρρες    /    /2017 
Ο Προσφέρων 

  

 




