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27 /10/2014

αρ. πρωτ. 50295

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση-7 επί της Διακήρυξης 04/2014
ΣΧΕΤ: α) Το από 23.10.14 ερώτημα της εταιρείας «ORANGE-Παροχή Διαφημιστικών Υπηρεσιών Α.Ε»
β) Το από 23.10.14 έγγραφο της εταιρείας «ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε»
Στα ερωτήματα των:
Σχετικού εγγράφου α):
1. «επιβεβαιώστε όσα έγγραφα αναγράφουν την αρχική ημερομηνία του διαγωνισμού (23.10.14),
ενδεικτικά: εγγυητική επιστολή, υπεύθυνες δηλώσεις συνεργατών, συμφωνητικά, πρακτικά κλπ, θα γίνουν
αποδεκτά ως έχει και δεν απαιτείται επανέκδοσή τους»
και του σχετικού β):
«Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μας στον ανωτέρω διαγωνισμό έχει ήδη εκδοθεί και αναφέρει τα
στοιχεία του διαγωνισμού όπως αυτά ορίζονται στην υπ΄αρ. 04/2014 διακήρυξη. Με τα νέα δεδομένα της
μετάθεσης των ημερομηνιών, αρκεί να σας υποβάλλουμε τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής από την
Τράπεζα με τα νέα στοιχεία –ημερομηνίες ή κρίνεται απαραίτητο να ακυρωθεί η και να εκδοθεί νέα
εγγυητική;»
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, απαιτείται να επανεκδοθούν και να έχουν τα νέα στοιχεία της απόφασης
μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Στο ερώτημα 2, του σχετικού εγγράφου α):
2. «Στην οικονομική προσφορά, πίνακας Γ2 (9.1 και 9.2), υπάρχει στήλη «Μονάδα». Παρακαλούμε
επιβεβαιώστε ότι η στήλη υπάρχει εκ παραδρομής εφόσον στο τέλος των πινάκων αναφέρεται ότι «Οι
παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ ολοσέλιδη, 1 σαλόνι, 1 αφίσα,
1 πινακίδα, 1 σενάριο κλπ) και για όλα τα είδη δημιουργικών εργασιών»
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι η στήλη υπάρχει για να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη σημείωση της Διακήρυξης
«Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 ολοσέλιδη, 1 σαλόνι, 1
αφίσα, 1 πινακίδα, 1 σενάριο κλπ.) και για όλα τα είδη δημιουργικών εργασιών. Οι παραπάνω τιμές θα
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης σε κάθε περίπτωση και αν εξαρτήτως της ζητούμενης
ποσότητας ανά είδος».
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