
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»                                                                                       
Αρ. Διακήρυξης 2791/9-03-2022 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.ΠΟΛΗ    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.   

 

Υποβάλουμε την προσφορά μας για την ως άνω σύμβαση και δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε την εκτέλεσή της προσφέροντας τις παρακάτω τιμές: 

 

Ολογράφως: ………………………………………………………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Καθαρισμός των κτιρίων του 
Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου 

Έτος 1     

   Φ.Π.Α 24%    

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Το παρόν αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της ως άνω προσφοράς και συντάσσεται σύμφωνα με 

το άρθρο 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 22 

του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄). 

Σε συνέχεια της προσφοράς μας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας «Καθαρισμός 

των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου» σας παραθέτουμε τα εξής: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ                                                                                                                                 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως έχει αντικατασταθεί                                                                 

από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013) 

Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο   

Σύνολο ημερών και ωρών εργασίας που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου 

  

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
(επισυνάπτεται αντίγραφό της) 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ                                        
(για το σύνολο του έργου) 

ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

Αποδοχές εργαζομένων (καθαρές)    

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη)   

Κόστος αναλωσίμων  και Διοικητικό κόστος   

Εργολαβικό κέρδος   

Μερικό Σύνολο   

Πλέον τις κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (0,07% επί του καθαρού 
συμβατικού ποσού, δηλ.0,07% επί του μερικού συνόλου και επί 

αυτού 3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) 
  

Πλέον τις κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. (0,06% επί του καθαρού 
συμβατικού ποσού, δηλ.0,06% επί του μερικού συνόλου και επί 

αυτού 3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) 
  

Πλέον τις κρατήσεις υπέρ υπέρ του Δημοσίου. (0,02% επί του 
καθαρού συμβατικού ποσού, δηλ.0,02% επί του μερικού συνόλου 

και επί αυτού 3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) 
  

Συνολικό Κόστος άνευ ΦΠΑ     ( Α )   

ΦΠΑ 24%    (  Β )   

Γενικό Σύνολο (Α+Β)   
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