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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη 20/2015 «Προµήθεια και
εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωµάτων, καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρωτών
δαπέδων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων»
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ23550/1910ΛΣΕ/13-10-2015 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Λειτ. &
Συντ. Εγκαταστάσεων & Περ/κων Ελέγχων, παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:
1. Η φόρµα της οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζόµενων τροποποιείται όπως στο
συνηµµένο.
2. Στο άρθρο 25 – Πίνακας 1 εκ παραδροµής έχουν υπολογιστεί συνολικά 12 τµχ καλυµµάτων
για την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Ο αριθµός είναι 8τµχ για την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και το γενικό σύνολο είναι 12
τµχ (ΕΕΛΘ Σίνδος και ΕΕΛ Αίνεια µαζί).
3. Όπως ορίζεται από την διακήρυξη η κουπαστή των κιγκλιδωµάτων θα είναι κατασκευασµένη
από ανοξείδωτη σωλήνα διαµέτρου DN32 (εξωτ. διαµ. ≈42,4mm). ∆ιευκρινίζεται ότι το πάχος
τοιχώµατος θα είναι τουλάχιστον 2mm. Για την ενδιάµεση ράβδο (DN20, εξωτ. διαµ.
≈26,9mm) το πάχος τοιχώµατος θα είναι τουλάχιστον 1,5mm. Και στις δύο περιπτώσεις οι
σωλήνες θα είναι γυαλισµένες όπως οι υφιστάµενες (φινίρισµα σατινέ).

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

Ελένη Παχατουρίδου
Συνηµµένα
Οικονοµική προσφορά
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προµήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωµάτων, καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρωτών
δαπέδων στην ΕΕΛΘ, Σίνδος και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, Αγγελοχώρι. Με την παρούσα Οικονοµική
Προσφορά δηλώνω ότι:
α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
διαγωνισµού και τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη που έχει θέση και Συγγραφής
Υποχρεώσεων, τις προϋποθέσεις και περιορισµούς εκτέλεσης του αντικειµένου, καθώς και τις
τοπικές συνθήκες και αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ Ανάδοχος, αναλαµβάνω την
υποχρέωση να συµµορφωθώ πλήρως µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού στο σύνολό του
και µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
β) ∆εσµεύοµαι ότι η προσφερόµενη τιµή του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς, που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, αποτελεί και την πλήρη αποζηµίωσή µου για την
απεγκατάσταση παλαιού εξοπλισµού, προµήθεια και εγκατάσταση του νέου σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού και την ισχύουσα νοµοθεσία.
και προσφέρω τις τιµές που αναγράφω ως ακολούθως:
Προσφερόµενη Τιµή
Μον..
Περιγραφή
Υλικό Ποσότητα
(€)/µονάδα µέτρησης
µέτρησης
αριθµητικά

Προσφερόµενη Τιµή (€)
αριθµητικά

Κιγκλίδωµα Ευθύ

AISI304

137,00

m

……….

……….

Κιγκλίδωµα Ευθύ

AISI316

530,60

m

……….

……….

Κιγκλίδωµα Κεκλιµένο

AISI304

13,40

m

……….

……….

Κιγκλίδωµα Κεκλιµένο

AISI316

64,50

m

……….

……….

Εσχαρωτό δάπεδο

AISI316

53,00

m2

……….

……….

AISI304

7,05

m2

……….

……….

AISI316

4,39

m2

……….

……….

Καλύµµατα Φρεατίων (4
τµχ)
Καλύµµατα Φρεατίων (8
τµχ)

Συνολικά Προσφερόµενη Τιµή (€)

……………………. €

Ολογράφως:

Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Ηµεροµηνία, …………………………….
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Εκπροσώπου
Σφραγίδα Διαγωνιζόμενου)

