
+

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
iΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: Διαχειριστική  μελέτη  10ετούς  διάρκειας  του
Δημοτικού Δάσους Τ/Κ Καταφυγίου

CPV:77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α:30.7413.0049

ΑΜΟΙΒΗ 27.156,96 €  συμπ/μένου  15%  απροβλέπτων
(πλέον Φ.Π.Α.24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΩ  ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝiii ΤΟΥ  Ν.4412/2016  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 25/05/ 2021

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
        Η Συντάξασα                       Ο /   Δ ντης Τεχνικών Υπηρεσιών     
                                                                                                         

        Τζώρτζη Παρασκευή       Β  άιος Ελευθερίου
           Π.Ε. Γεωπόνος                Α .  γρ Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. :246/2021 από# φαση της Οικόνόμικη# ς Επιτρόπη# ς τόυ Δη# μόυ Καρδι#τσαςiv

Ο Δήμαρχος

        Τσιάκος  Βασίλειος 

                                                                          

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Α/Α...........................



              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
vΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: “Διαχειριστική μελέτη 10ετούς διάρκειας του Δημοτικού Δάσους Τ/Κ Καταφυγίου  ’’

CPV:77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών)

ΧΡΗΜ/
ΤΗΣΗvi:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.:30.7413.0049

ΑΜΟΙΒΗ 27.156,96 € συμπ/μένου 15% απροβλέπτων   (πλέον Φ.Π.Α.24%)

                            
                                                                                           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % 
(Ολογράφως)

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ

1
ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
(24)

23.614,75€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.542,21 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 27.156,96€

                                                                                                                                                                                                    Συ# νόλό πρό ΦΠΑ ……………………………………………………….
                                                                                                                                                                                      ΦΠΑ 24%..................………………………………………..
                                                                                                                Γενικό#  συ# νόλό ………………………………...…………...
Γενικό#  συ# νόλό όλόγρα# φως
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Α/Α:



i  Συμπληρω# νόνται τα στόιχει#α της αναθε#τόυσας αρχη# ς. Επισημαι#νεται ό# τι όι αναθε#τόντες φόρει#ς 
δυ# νανται να χρησιμόπόιόυ# ν τό παρό# ν τευ# χός διακη# ρυξης για τις συμβα# σεις πόυ αναθε#τόυν 
συ# μφωνα με τις διατα# ξεις τόυ Βιβλι#όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

ii  Αναγρα# φεται ό κωδικό# ς ταυτόπόι#ησης της διατιθε#μενης πι#στωσης (π.χ. κωδικό# ς ενα# ριθμόυ ε#ργόυ
στό ΠΔΕ η#  κωδικό# ς πι#στωσης τόυ τακτικόυ#  πρόυ? πόλόγισμόυ#  τόυ φόρε#α υλόπόι#ησης). Σε 
περι#πτωση συγχρηματόδότόυ# μενων ε#ργων από#  πό# ρόυς της Ευρωπαι?κη# ς Ένωσης, αναγρα# φεται 
και ό τι#τλός τόυ Επιχειρησιακόυ#  Πρόγρα# μματός τόυ ΕΣΠΑ η#  α# λλόυ συγχρηματόδότόυ# μενόυ από#  
πό# ρόυς ΕΕ πρόγρα# μματός στό πλαι#σιό τόυ όπόι#όυ ει#ναι ενταγμε#νη η υπό#  ανα# θεση μελε#τη.

iii Κατα#  την ε#ννόια της περ. 29 της παρ. 1 τόυ α# ρθρόυ 2 τόυ ν. 4412/2016.
iv Τόυ  αρμόδι#όυ  όργα# νόυ  τόυ  εργόδό# τη  –  αναθε#τόυσας  αρχη# ς  (α# ρθρό  2  παρ.  3  στόιχ.  2  τόυ  ν.
4412/2016).
v Συμπληρω# νόνται τα στόιχει#α της αναθε#τόυσας αρχη# ς. Επισημαι#νεται ό# τι όι αναθε#τόντες φόρει#ς

δυ# νανται  να  χρησιμόπόιόυ# ν  τό  παρό# ν  τευ# χός  διακη# ρυξης  για  τις  συμβα# σεις  πόυ  αναθε#τόυν
συ# μφωνα με τις διατα# ξεις τόυ Βιβλι#όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

vi  Αναγρα# φεται ό κωδικό# ς ταυτόπόι#ησης της διατιθε#μενης πι#στωσης (π.χ. κωδικό# ς ενα# ριθμόυ ε#ργόυ
στό  ΠΔΕ  η#  κωδικό# ς  πι#στωσης  τόυ  τακτικόυ#  πρόυ? πόλόγισμόυ#  τόυ  φόρε#α  υλόπόι#ησης).  Σε
περι#πτωση συγχρηματόδότόυ# μενων ε#ργων από#  πό# ρόυς της Ευρωπαι?κη# ς  Ένωσης, αναγρα# φεται
και ό τι#τλός τόυ Επιχειρησιακόυ#  Πρόγρα# μματός τόυ ΕΣΠΑ η#  α# λλόυ συγχρηματόδότόυ# μενόυ από#
πό# ρόυς ΕΕ πρόγρα# μματός στό πλαι#σιό τόυ όπόι#όυ ει#ναι ενταγμε#νη η υπό#  ανα# θεση μελε#τη.


