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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
•
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό είναι η δωρεάν προµήθεια του εντύπου της
Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..
•
Εάν κάποιος Ενδιαφερόµενος επιθυµεί να αποκτήσει το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς από τα γραφεία του Τµήµατος
Μελετών, θα πρέπει:
1.
Nα συµπληρώσει τη συνηµµένη «Αίτηση Α - χορήγησης του Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς» και να την αποστείλει είτε
µέσω Fax (2310 284272) στο Τµήµα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., είτε να την καταθέσει στα γραφεία του Τµήµατος Μελετών (Τσιµισκή
ος
98, 5 όροφος), µέχρι την προθεσµία που αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη της Μελέτης.
2.
Να παραλάβει το έντυπο εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη της Μελέτης από τα γραφεία του Τµήµατος
Μελετών, αφού πρώτα ελεγχθεί το εµπρόθεσµο και η πληρότητα της αίτησής του.

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
•
Για τη συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία δεν είναι υποχρεωτική η αγορά των τευχών ∆ηµοπράτησης. Τα τεύχη αυτά βρίσκονται
αναρτηµένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή τους.
•
Εάν κάποιος Ενδιαφερόµενος παρόλα αυτά επιθυµεί να αποκτήσει τα τεύχη από τα γραφεία του Τµήµατος Μελετών σε
ηλεκτρονική µορφή (CD), θα πρέπει:
1.
Nα συµπληρώσει τη συνηµµένη «Αίτηση Β - χορήγησης τευχών ∆ηµοπράτησης» και να την αποστείλει είτε µέσω Fax (2310
ος
284272) στο Τµήµα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., είτε να την καταθέσει στα γραφεία του Τµήµατος Μελετών (Τσιµισκή 98, 5 όροφος),
µέχρι την προθεσµία που αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη της Μελέτης.
ος
2.
Να καταβάλλει τη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών ∆ηµοπράτησης στο ταµείο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Τσιµισκή 98, 2 όροφος)
που ανέρχεται στο ποσό των 10,00 € (δέκα ευρώ).
3.
Να καταθέσει το διπλότυπο γραµµάτιο είσπραξης που θα λάβει από το ταµείο στο Τµήµα Μελετών, όπου θα ελέγχεται η
αίτησή του και εφόσον αυτή είναι πλήρης και εµπρόθεσµη, θα του παραδίδονται τα τεύχη.

ΓΕΝΙΚΑ
•
Στο πεδίο «Επωνυµία» θα αναγράφονται τα στοιχεία µε τα οποία ο Ενδιαφερόµενος θα συµµετάσχει στη ∆ηµοπρασία
(Υποχρεωτικό).
•
Στο πεδίο «Επάγγελµα» θα αναγράφεται το επάγγελµα του Ενδιαφερόµενου (Υποχρεωτικό µόνο για την Αίτηση Β χορήγησης τευχών ∆ηµοπράτησης).
•
Στο πεδίο «ΑΦΜ» θα αναγράφεται το ΑΦΜ του Ενδιαφερόµενου (Υποχρεωτικό µόνο για την Αίτηση Β - χορήγησης τευχών
∆ηµοπράτησης).
•
Στο πεδίο «∆ΟΥ» θα αναγράφεται η ∆ΟΥ του Ενδιαφερόµενου (Υποχρεωτικό µόνο για την Αίτηση Β - χορήγησης τευχών
∆ηµοπράτησης).
•
Στο πεδίο «∆ιεύθυνση» θα αναγράφεται η ∆ιεύθυνση της Έδρας του Ενδιαφερόµενου (Υποχρεωτικό).
•
Στο πεδίο «Παραλαβών» θα αναγράφεται το όνοµα του προσώπου που θα παραλαµβάνει το έντυπο της Οικονοµικής
Προσφοράς ή των Τευχών ∆ηµοπράτησης από τα γραφεία του Τµήµατος Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Υποχρεωτικό).
•
Στο πεδίο «Τηλ.» θα αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας µε τον Ενδιαφερόµενο (Υποχρεωτικό).
•
Στο πεδίο «E-mail» θα αναγράφεται, εφόσον υπάρχει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Ενδιαφερόµενου.
•
Στο πεδίο «Fax» θα αναγράφεται ο αριθµός τηλεοµοιότυπου (Φαξ) του Ενδιαφερόµενου (Υποχρεωτικό).
∆εν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχει συµπληρωθεί κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία.
∆εν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλονται πέραν της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων η οποία αναγράφεται στη
∆ιακήρυξη της Μελέτης.
∆εν θα παραδίδονται έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς ή τεύχη ∆ηµοπράτησης πέραν της ηµεροµηνίας η οποία αναγράφεται στη
∆ιακήρυξη της Μελέτης.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε µε το Τµήµα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο τηλέφωνο 2310 966 953.

ΑΙΤΗΣΗ Α

Επωνυµία*:

Προς:
Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τµήµα Μελετών
Τσιµισκή 98, ΤΚ 54635,
Θεσσαλονίκη

Επάγγελµα:

ΑΦΜ:
∆ΟΥ:
∆ιεύθυνση*:

Σας παρακαλώ να µου χορηγήσετε
το Έντυπο της Οικονοµικής
Προσφοράς
της
ανοικτής
∆ηµοπρασίας επιλογής Αναδόχου
για την κατασκευή του Έργου:

Παραλαβών*:

“A' ΟΜΑ∆Α Επειγόντων Έργων
Ύδρευσης Έτους 2012”

Τηλ.*:
E-mail:
Fax*:

Ηµεροµηνία

* Πεδίο που συμπληρώνεται υποχρεωτικά

Ο Αιτών

ΑΙΤΗΣΗ B

Επωνυµία*:

Προς:
Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τµήµα Μελετών
Τσιµισκή 98, ΤΚ 54635,
Θεσσαλονίκη

Επάγγελµα*:

ΑΦΜ*:
∆ΟΥ*:
∆ιεύθυνση*:

Σας παρακαλώ να µου χορηγήσετε
τα τεύχη ∆ηµοπράτησης της
ανοικτής ∆ηµοπρασίας επιλογής
Αναδόχου για την κατασκευή του
Έργου:

Παραλαβών*:

“A' ΟΜΑ∆Α Επειγόντων Έργων
Ύδρευσης Έτους 2012”

Τηλ.*:
E-mail:
Fax*:

Ηµεροµηνία

* Πεδίο που συμπληρώνεται υποχρεωτικά

Ο Αιτών

