
 
  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

για τα τμήματα από  ΕΝΑ (1) έως και ΕΝΔΕΚΑ (11) 
 
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 
 
 
 

Της 

επιχείρησης………………………………………………………………………………………………………………………. 

µε έδρα 

στ………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

οδός …………………………..………………… ……….αριθµ. ……..…………..Τ.Κ…………………………………………. 

Τηλ.: …………………………………………τηλ. Κινητό…………………..……. Fax: ………………………………………. 

 

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης 13316/04-04-2022 και όλων των συμβατικών στοιχείων του 
διαγωνισμού  που αναγράφεται στον τίτλο , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά. ∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα 
ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων 
του Δήμου Δράμας για το παρακάτω τμήμα εργασιών µε τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης στην 
τιµή ανά ώρα εργασίας επισκευής και επί των τιµών των ανταλλακτικών   : 

 

 

I. Συμμετέχω στο παρακάτω ΤΜΗΜΑ 

 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων,  συμπλεκτών, αναρτήσεων,   συστημάτων 

πέδησης, συστημάτων δ/νσης κ.α. σε απορριμματοφόρα, φορτηγά, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρο 

όχημα, επιβατικά οχήματα, 

δικύκλα κ.α. 

 

2. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων 

κ.α.. 

 

3. Επισκευή και συντήρηση κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων,  συμπλεκτών, αναρτήσεων,   συστημάτων 

πέδησης, συστημάτων δ/νσης, περιστρεφόμενων σκουπών κ.α. των μηχανικών σαρώθρων.    

       

4. Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου, υδραυλικά συστήματα, συστήματα αέρος κ.α. 

 

5. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων. 

 

6. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών. 

 

7. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων 

κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ               

 

8. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων  

κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID 

 

9. Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES 

 

10. Συντήρηση – επισκευή αντλιών πετρελαίου, υπερσυµπιεστών κ.α. 

 

11. Εργασίες Φανοποιείου - Βαφείου 

       

                     



 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (α): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ποσό σε ΕΥΡΩ/ώρα χωρίς ΦΠΑ) 
(α) 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

 
 
 
 

(α) 

 
Για τις εργασίες Επισκευής & 

Συντήρησης όπως αυτές 
υποδεικνύονται στο 
αντίστοιχο  τμήμα 

(ποσοστιαία έκπτωση στην 
χρέωση/ώρα) 

 
#36,00# 

 
 

(αριθμητικώς) 

 
…………………………………

………. 
 

(αριθμητικώς) 

 
Τριάντα έξι 

 
 
 

(ολογράφως) 

 
…………………………………

………. 
 
 

(ολογράφως) 

 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (β): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (β) 
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

 
 
 
 

(β) 

 
Επί της αξίας των τιμών των 

ανταλλακτικών, : 
(ποσοστιαία % έκπτωση) 

 
…………………………………………. 

 
(αριθμητικώς) 

 
…………………………………………. 

 
 

(ολογράφως) 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση =[(αΧ55%)+(βΧ45%)] (με την προυπόθεση, επί ποινή 

αποκλεισμού, β≥α) 
 
 
 
 

Π.Μ.Ε.= (αΧ55%)+(βΧ45%)]=[(…………Χ55%)+(………Χ45%)]= 

 
………………………………………….% 

 
(αριθμητικώς) 

 
………………………………………….% 

 
 

(ολογράφως) 

 
                                                                                                  Ο προσφέρων 
                                                                                            σφραγίδα - υπογραφή 
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