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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ -209
για την ανάδειξη Αναδόχων εκτέλεσης έργων δικτύων Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Της Εταιρείας (ή) Ένωσης/Κοινοπραξίας Εταιρειών:
Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Εργολαβίας που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των Γενικών και Ειδικών Προσαυξήσεων των Κεφαλαίων Γ' και Δ' του Τετάρτου Μέρους του Τιμολογίου, σύμφωνα με τους όρους, τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τεύχος "Διακήρυξη" με αριθμό ΔΔ-209 και τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ         (Όπως στον Πίνακα Α του Τεύχους "Διακήρυξη" με αριθμό ΔΔ-209)         
Προσφερόμενη Έκπτωση
σε ακέραιες μονάδες 
           επί τοις εκατό         (αριθμητικώς και ολογράφως)         
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι αποδεχόμαστε, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδος του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω έκπτωσης που προσφέραμε, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους, τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ-209 του ΔΕΔΔΗΕ.
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