ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
------------------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Κων/νος Χαρίσης
Τηλέφωνο
: 26510 09064
Fax
: 26510 07001
e-mail
: supplies@cc.uoi.gr

Ιωάννινα, 2-3-2017

Αριθμ. Πρωτ: 10966

Πρ ος
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση επί της διακήρυξης Αριθμ. Πρωτ. 10293/2017, εκμίσθωση και εκμετάλλευση
του Αναψυκτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
Α) Στη σελίδα 6 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό
σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, , σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του άρθρου 9 της παρούσης διακήρυξης Η
τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού», ενώ στη συνέχεια
στη σελίδα 10 η διακήρυξη αναφέρει «Ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να
περιέχει: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους λειτουργίας του
Αναψυκτηρίου, να συντάξουν και να υποβάλλουν την ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους, η οποία θα
περιλαμβάνει τα κάτωθι: Αναλυτικό Τιμοκατάλογο όπως αναφέρεται στο Τεύχος Ειδικών Όρων
Μίσθωσης είδη (Παράρτημα 1.3) και θα αναγράφονται υποχρεωτικά, οι τιμές και οι προδιαγραφές
τους , του οποίου η εφαρμογή θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο ανάδοχο.»
Το σωστό είναι η απαίτηση στη σελίδα 10, «Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη
τους όρους λειτουργίας του Αναψυκτηρίου, να συντάξουν και να υποβάλλουν την ΤΕΧΝΙΚΗ
προσφορά τους, η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: Αναλυτικό Τιμοκατάλογο όπως αναφέρεται
στο Τεύχος Ειδικών Όρων Μίσθωσης είδη (Παράρτημα 1.3) και θα αναγράφονται υποχρεωτικά, οι
τιμές και οι προδιαγραφές τους , του οποίου η εφαρμογή θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο
ανάδοχο.»
Β) Επίσης στη σελίδα 10 της διακήρυξης σχετικά με το φάκελο της τεχνικής προσφοράς
αναφέρεται σε παρένθεση εκ παραδρομής (Παράρτημα 1.3). Το ορθό είναι (Παράρτημα 1) ΤΕΥΧΟΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ παράγραφος 3.1. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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