
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Του ςυμμετζχοντα  …………………………………………………………… με ζδρα τ……………………………… οδόσ …………….……… αρικμ. 

…………………… Τ.Κ. …………………Τθλ. …………………….Fax…………………… 

Προς:  ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και 

χωρίσ επιφφλαξθ τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με 

τουσ παρακάτω όρουσ: 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α.  ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗ 

1. Συνολικι αμοιβι Αναδόχου (χωρίσ ΦΠΑ) : € 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗ  (Αξίες χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΣΟ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ* 
ΔΗΜΟΤ (€) 

 
ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ (€) 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΟΤ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ  
ΑΡΧΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΔΗΜΟΤ(€) 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
ΔΗΜΟΤ (€)  

(Β) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ ΓΙΑ 

ΣΟΝ 
ΔΗΜΟ(€) 

(Α) + (Β)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΤ (€) 

 (Α) 

ΕΓΓΤΗΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟ 
ΔΗΜΟΤ**(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 484.339,70       

2 494.026,49       

3 503.907,02       

4 513.985,16       

5 524.264,86       

6 534.750,16       

7 545.445,17       

8 556.354,07       

9 567.481,15       

10 578.830,77       

11 590.407,39       

12 602.215,54       

ΤΝ. €  6.496.007,48        

ΤΝ. % 100%       

* Σε περίπτωςθ όπου ο Οικονομικόσ Φορζασ προςφζρει Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ μικρότερθ, ςε ποςοςτό, επί τθσ ςυνολικισ 
καταναλιςκόμενθσ (71,61% το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ επί τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που ζχει προεκτιμιςει ο Διμοσ), τότε με δικι 
του ευκφνθ κα αναπροςαρμόςει τα οικονομικά μεγζκθ τθσ 2

θσ
 ςτιλθσ του ανωτζρω Πίνακα ςφμφωνα με το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ με το 

οποίο δεςμεφεται ςτθν Τεχνικι του Προςφορά και πάντα τθρϊντασ  τισ παραδοχζσ που δίδονται ςτο Παράρτθμα 3 τθσ  Διακιρυξθσ. Το  ποςό 
τoυ κόςτουσ τθσ αρχικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ κα υπολογίηεται από τθν ςτιλθ 1 διαιροφμενο με το ποςοςτό τθσ εκτίμθςθσ του Διμου 
για τθν εξοικονόμθςθ (0,7161), ενϊ το κόςτοσ τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αφαιρϊντασ από το κόςτοσ αρχικισ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ το κόςτοσ τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ με τθν οποία δεςμεφεται ο προςφζρων ςτθν τεχνικι του Προςφορά. 

** Το ςφνολο του ποςοφ τθσ προςφερόμενθσ ωφζλειασ του Διμου ςτα πρϊτα 6 ζτθ δεν μπορεί να είναι μικρότερο (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
από το 30% του ποςοφ τθσ ςυνολικισ ωφζλειασ του Διμου  που κα δοκεί ςτθν Οικονομικι Προςφορά του κάκε υποψιφιου 

Τόποσ ……………………, Ημερομθνία ……………………… 

                             Ο Προςφζρων                   

 

 

          (Ονοματεπϊνυμο και ςφραγίδα) 
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