ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΗΛΕΚ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΟΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22
Ταχ. Κώδ.
: 27055
Τηλεφ.
: 26253-60029
Fax
: 26250-23220

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΠΙΝ 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.112.903,23 € ( Φ.Π.Α. =0 Οδηγία της
ΕΥΘΥ/Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ.
47159/ΕΥΘΥ1045/25-09-2014 με θέμα
« Οδηγίες σχετικά με τη μη υποβολή
ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και σε
λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά
με την υλοποίηση των έργων, στις
περιπτώσεις εκτέλεσής τους από
φορέα για λογαριασμό τρίτου » )
CPV : 45332200-5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάση τιμής – άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/2016)
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Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………
Προς:
Τον ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται 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
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