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Προς
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό Νο8/2016 για την «Παροχή
Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της
καθηµερινά παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων
(ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝ∆ΟΣ)»

Σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος, σας ενηµερώνουµε ότι εκ παραδροµής δεν
συµπεριλήφθηκε στην ∆ιακήρυξη το επισυναπτόµενο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
α/α

Χρύσα Τσελεγκαρίδου
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Ι ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ

για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της
καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας
Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά δηλώνω ότι για την παραλαβή, μεταφορά,
αξιοποίηση και τελική διάθεσης του ως ανωτέρω προϊόντος:
α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη που έχει θέση και
Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις προϋποθέσεις και περιορισμούς εκτέλεσης του
αντικειμένου, καθώς και τις τοπικές συνθήκες και τις αντίστοιχες συνθήκες της όλης
διαδρομής από τον τόπο παραλαβής του προϊόντος δηλαδή στην ΜΚΑ (ΒΙΠΕΘ
Σίνδος μέχρι τις εγκαταστάσεις όπου θα υλοποιείται η αξιοποίησή του και η τελική
διάθεση και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ Ανάδοχος, αναλαμβάνω
την υποχρέωση να συμμορφωθώ πλήρως με το περιεχόμενο της Διακήρυξης που
έχει θέση και Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος διαγωνισμού στο σύνολό του
και με την ισχύουσα εν συνόλω (εθνική και κοινοτική) νομοθεσία,
β) Δεσμεύομαι ότι η προσφερόμενη τιμή παραλαβής προϊόντος (€/τόνο) του Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
αποτελεί και την πλήρη αποζημίωσή μου για την παραλαβή, μεταφορά και
αξιοποίηση της Αφυδατωμένης Ιλύος της Εγκατάστασης της ΜΚΑ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία,
γ) Δεσμεύομαι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου θα προβαίνω στην
παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της ποσότητας του προϊόντος που θα μου
ανατεθεί υπό τις προϋποθέσεις των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού,
δ) Αποδέχομαι ότι η παραγόμενη ποσότητα της αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα
αφυδάτωσης της ΜΚΑ, μπορεί να διαφοροποιείται σε σχέση με τα αναφερόμενα
στην Διακήρυξη, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης.
Οι παραλαμβανόμενες ποσότητες προϊόντος θα αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα,
σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καθορίζεται από την ΕΥΑΘ ΑΕ,
ε) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η προσφερθείσα τιμή παραλαβής ανά τόνο
προϊόντος δεν θα μεταβάλλεται προς τα άνω και
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προσφέρω
την Παραλαβή, Μεταφορά, Αξιοποίηση και Τελική Διάθεση της παραγόμενης
αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του παρόντος
διαγωνισμού, τις τιμές που αναγράφω ως ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραλαμβανόμενη
Ποσότητα Προϊόντος
(τόνοι)
( 1)

Προσφερόμενη Τιμή Παραλαβής
Προϊόντος
(€/τόνο)
(2)

Δαπάνη
(€)
(3)=(1)x (2)

…………………………

…………………………

…………………………

(αριθμητικώς) (*)

(αριθμητικώς)

(αριθμητικώς)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

(ολογράφως)

(ολογράφως)

(*): Ποσότητες επί ποινής αποκλεισμού:
ελάχιστη : 2.000 τόνοι,
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ημερομηνία:……………………………….
Προσφέρων:
(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Εκπροσώπου

-

Σφραγίδα Διαγωνιζόμενου)

(ολογράφως)

