ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / PROCUREMENT DEPARTMENT

Πειραιάς, 13/08/2020
Piraeus, 13 08/2020
ΠAΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του: « Βελτίωση Υποδομών
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)»,

στο

πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
CLARIFICATIONS
Regarding the tender for the construction of the project: «Improvement of Infrastructure of Ship
Repair Zone (Including Floating Docks)», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ
11B

ΕΡΩΤΗΣΗ/QUESTION 1:
Παρακαλώ διευκρινίστε μας τον προϋπολογισμό του έργου., καθότι στη διακήρυξη αναφέρεται:
Σελ. 1: Προϋπολογισμός Υποβολής Προσφορών 22.944.901,67 € (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ)
Άρθρο 14.4. : Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα είναι ποσού ίσου με το 2% του
προϋπολογισμού του έργου (31.782.065,31€) ήτοι ποσού εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων
εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (635.641,31 €), διάρκειας διακοσίων
δέκα (210) ημερών.

Please clarify the Project Tender Budget, because the Call of tender states that:
Page 1 : Tender budget € 22.944.901,67 € (VAT excl.)
Article 14.4 The tender participation bond will amount to the 2% of the Project Tender Budget
(31.782.065,31

€) i.e. six hundred thirty-five

thousand six hundred forty-one euros and

thirty-one cents (635.641,31 €), of two hundred ten (210) days duration
ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ANSWER 1:
O προϋπολογισμός του έργου είναι € 22.944.901,67 πλέον ΦΠΑ

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα είναι ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού υποβολής
προσφορών (22.944.901,67 €) ήτοι ποσού τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (458.898,03 €), διάρκειας διακοσίων δέκα (210)
ημερών.
The Project Tender Budget is € 22.944.901,67 (VAT excl.)
The tender participation bond will amount to the 2% of the Project Tender Budget
(22.944.901,67 €) i.e. four hundred fifty-eight thousand eight hundred ninety-eight euros
and three cents (458.898,03 €),), of two hundred ten (210) days duration. ….

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν
άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.

Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above
mentioned tender.

