
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε.

Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ομόνοιας ……
Ταχ. Κώδικας: 
62125……………………

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας 
ορεινών υδάτων - Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδων  εντός  ελεγχόμενης κυνηγετικής 
περιοχής »  

Πηγή χρηματοδότησης: Ειδικός Φορέας Δασών του 
Πράσινου Ταμείου.
Προϋπολογισμός: 7.849,70 € (Με Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα υποβολής: προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 

συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας)
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Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………με  έδρα  τ………………………………οδός 
………………………………αριθμ……………………Τ.Κ……………………
Τηλ………………….…………….Fax……………………

Προς: Το Δασαρχείο Σερρών

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 το ακόλουθο προσφερόμενο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες (%), επί του τιμολογίου της υπηρεσίας.



Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΈΚΠΤΩΣΗΣ

Εργασίες Προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 
τιμολογίου της υπηρεσίας, 
σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικά
ΕΡΓΟ: « Ανάπτυξη θηραματοπονίας 
και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων - 
Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδων  εντός  ελεγχόμενης 
κυνηγετικής περιοχής »  

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)

Εργασίες Δαπάνη κατά 
τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης 
(Ευρώ)

Προσφερόμενη 
ενιαία έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη 
μετά την 

έκπτωση σε 
ευρώ

ΕΡΓΟ: « Ανάπτυξη 
θηραματοπονίας και 
ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων - 
Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδων  εντός  ελεγχόμενης 
κυνηγετικής περιοχής »  

=4.665,00 =

Σύνολο Δαπάνης =4.665,00
Κατά τη 

προσφορά ΣΔΕ =

Εργολ. Οφελος 18% =839,70
Εργολ.Οφελος 

18% =

Αθροισμά =5.504,70 Αθροισμά =

Απρόβλεπτα 15% =825,70 Απρόβλεπτα 
15% =

Φ.Π.Α. 24% =1.519,30 Φ.Π.Α. 24% =

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) =7.849,70

Σύνολο Δαπάνης 
του Εργουμετά 

την 
προσφερόμενη 

έκπτωση 
(με ΦΠΑ) 

 =

Σέρρες,      /       /2017 
Ο Προσφέρων 
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