∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Παρασκευάς Φινδανής
Τηλέφωνο : 2251024444
Fax
: 2251040121
Ε-mail
: deyam2@otenet.gr

Μυτιλήνη
-12-2014
Αριθµ. πρωτ.:

ΠΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩ ΛΟΣΙΑ
Υπόψη: κ. Ν. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ
ΤΗΛ.: 210341344
ΦΑΞ.: 2103413050

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισµό της προµήθειας «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης»
ΣΧΕΤ.: Η από 11/12/2014 επιστολή της εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ EΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για
παροχή διευκρινήσεων

Σε απάντηση της από 11/12/2014 επιστολή σας, σας ενηµερώνουµε για τα παρακάτω:
A. ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο κωδικός 14/2014 είναι ο αριθµός της µελέτης για : Προµήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισµού χλωρίωσης» όπως αυτή έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ. ∆εν
απαιτείται ο αριθµός της διακήρυξης σε κάποιο στοιχείο της προσφοράς σας. Στην
εγγυητική επιστολή συµµετοχής (άρθρο 13 της διακήρυξης, στοιχείο 7) όπου
αναφέρεται ο όρος σχετική διακήρυξη , αναγράφεται η διακήρυξη για την
«Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης».
Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την διακήρυξη του διαγωνισµού της προµήθειας υπό τον τίτλο: Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης, ορίζονται:
1. Άρθρο 4ο –∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσου µε το 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
Πόσο εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 3.345,00 ευρώ
2. Άρθρο 13ο –Εγγυήσεις
1.α) Η εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α.
2.α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 10% της συµβατικής δαπάνης χωρίς
Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157, του νόµου 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/8-82014) που είναι σε ισχύ και ειδικώτερα:
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1α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ,
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός
Φ.Π.Α………
1β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως
5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α…..
Κατά τα ανωτέρω οριζόµενα µε τις διατάξεις του Ν.4281/2014 :
• Γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισµό της 19/12/2014, εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής ποσού χιλίων εκατό πενήντα τεσσάρων (1.154,00) ευρώ αντί του
ορισθέντος στην διακήρυξη 3.345,00 ευρώ.
• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύµβασης
χωρίς Φ.Π.Α αντί του ορισθέντος 10%.
Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η διακήρυξη αφορά πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και
συµπλήρωση τιµολογίου µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου
της προµήθειας, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Συνεπώς δεν γίνεται δεκτή προσφορά για οµάδα
υλικών.
∆. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Μέχρι και σήµερα δεν έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις από άλλες επιχειρήσεις.
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