ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του συμμετέχοντα …………………………………………………………… με έδρα τ……………………………… οδός …………….
……… αριθμ. …………………… Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………
Προς: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειαςs στο
Δήμο Διονύσου». υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς
επιφύλαξη τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της
παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
1.

Συνολική αμοιβή Αναδόχου (χωρίς ΦΠΑ)

:

€

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Αξίες χωρίς ΦΠΑ)
ΕΤΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ*
ΔΗΜΟΥ(€)
1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ(€)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€)
(Α)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ**(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΔΗΜΟΥ(€)
(Β)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ(€)
(Α) + (Β)

598.356s31

2

610.323s43

3

622.529s90

4

634.980s50

5

647.680s11

6

660.633s71

7

673.846s39

8

687.323s31

9

701.069s78

10

715.091s17

11

729.393s00

12
ΣΥΝ. €

743.980s86
8.025.208s46

ΣΥΝ. %

100%

* Σε περίπτωση όπου ο Οικονομικός Φορέας προσφέρει Ενεργειακή Εξοικονόμηση μικρότερηs σε ποσοστόs επί της συνολικής
καταναλισκόμενης (74s11% το ποσοστό εξοικονόμησης επί της καταναλισκόμενης ενέργειας που έχει προεκτιμήσει ο Δήμος)s τότε
με δική του ευθύνη θα αναπροσαρμόσει τα οικονομικά μεγέθη της 2 ης στήλης του ανωτέρω Πίνακα σύμφωνα με το ποσοστό
εξοικονόμησης με το οποίο δεσμεύεται στην Τεχνική του Προσφορά και πάντα τηρώντας τις παραδοχές που δίδονται στο
Κεφάλαιο Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης. Το ποσό τoυ κόστους της αρχικής ενεργειακής κατανάλωσης θα υπολογίζεται
από την στήλη 1 διαιρούμενο με το ποσοστό της εκτίμησης του Δήμου για την εξοικονόμηση (0s7411)s ενώ το κόστος της τελικής
ενεργειακής κατανάλωσης αφαιρώντας από το κόστος αρχικής ενεργειακής κατανάλωσης το κόστος της ενεργειακής
εξοικονόμησης με την οποία δεσμεύεται ο προσφέρων στην τεχνική του Προσφορά .
** Το σύνολο του ποσού της προσφερόμενης ωφέλειας του Δήμου στα πρώτα 6 έτη δεν μπορεί να είναι μικρότερο (επί ποινή
αποκλεισμού) από το 30% του ποσού της συνολικής ωφέλειας του Δήμου που θα δοθεί στην Οικονομική Προσφορά του κάθε
υποψήφιου.
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