Συμπλήρωμα τροποποίηση διακήρυξης 1200078094
Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται για να τροποποιήσει τα εξής:
1. Στο τεύχος 1 από 7 πρόσκληση σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία στη
σελίδα 3 από 13 στην παράγραφο 1.2.1 συμπληρώνεται στο τέλος η φράση
«1.3 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών».
2. Στο τεύχος 2 από 7 όροι και οδηγίες διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία στη
σελίδα 9 από 27 στην παράγραφο 5.1.1.2 η πρώτη παράγραφος έχει ως εξής:
«Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κ.λπ.,
από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από
τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 5.2.).»
3. Στο τεύχος 2 από 7 όροι και οδηγίες διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία
στη σελίδα 12 από 27 αλλάζει η αρίθμηση των παραγράφων ως εξής:
«5.2.2 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
5.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού
(ΥΔΜΣΛΑ)
Την ΥΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
5.2.4 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών
ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:

5.2.4.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 5.2.2 έως
5.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 5.2.2 και στο
σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να συμπληρώνεται ρητά και ότι η
προσφορά
υποβάλλεται
μέσω
της
συγκεκριμένης
σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα
υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό
συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής.

5.2.4.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη
πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να
αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται
και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους
στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.

5.2.4.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η
έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε
μέλους.»
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