
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Προς τον Δήμο Βόλου 

 

Ημερομηνία:          /      / 2019 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό ¨Εκτέλεση 
ηλεκτρολογικών εργασιών¨ στο πλαίσιο του: «Συντήρηση και επισκευή  Δημοτικού φωτισμού 
όλων των Δ.Ε. πλην  Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019» που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.  

 

Της επιχείρησης …………………………..…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., 
έδρα ……………...., οδός ………………………., αριθμός …..…, τηλέφωνο …………………., fax ………….., 
email: …………………………….. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΜΟΝ. 

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ  

(αριθμητικ
ώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ολογράφ
ως) 

1 Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης 
λαμπτήρων σε ιστούς φωτισμού από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο εναερίτη με 
πέδιλα, σε περιοχές  στις οποίες η 
υπηρεσία  αδυνατεί να αντικαταστήσει 
με  το καλαθοφόρο όχημα διότι δεν 
υπάρχει πρόσβαση για οχήματα 

3.000 TEM  15.000,00   

2 Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης 
πίνακα  δύο σειρών,  η οποία θα 
περιλαμβάνει την αποξήλωση του 
παλαιού πίνακα και του πιλλαρ, την 
τοποθέτηση νέου πιλλαρ, τη 
κατασκευή με όλες τις απαραίτητες 
συνδεσμολογίες νέου πίνακα,  την 
τοποθέτησή του και  τον έλεγχο καλής 
λειτουργίας  του. 

10 TEM  1.500,00   

3 Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης 
πίνακα  τριών σειρών,  η οποία θα 
περιλαμβάνει την αποξήλωση του 
παλαιού πίνακα και του πιλλαρ, την 
τοποθέτηση νέου πιλλαρ, τη 
κατασκευή με όλες τις απαραίτητες 
συνδεσμολογίες νέου πίνακα,  την 
τοποθέτησή του και  τον έλεγχο καλής 
λειτουργίας  του. 

20 TEM  6.000,00   

  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 45317000-2 

 

  

  

 ΣΥΝΟΛΟΝ    22.500,00   



 ΦΠΑ 24%                       5.400,00     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    27.900,00   

 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι 
την ………../………./20…………... 

 

(Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 
διαγωνιζόμενους για έξι ( 6) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού-άρθρο 2.4.6 της Διακήρυξης)  

 

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο 
ποσό…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…. (να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.,  της προσφοράς όπως στον 
πίνακα) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

 

Για την εταιρεία 

Με εκτίμηση 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή ) 

 


