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ΠΡΟΣ:
Παραλήπτες της Διακήρυξης αριθμ. 02/2017 του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ. πρωτ.
2314/17/07/2017)

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της Διακήρυξης αριθμ. 02/2017 (αριθμ. πρωτ. 2314/17‐
07‐2017) για την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας, στις Σέρρες».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη παρέχουμε τις
ακόλουθες διευκρινήσεις, απαντώντας σε ερώτημα που λάβαμε εγγράφως.

Πίνακας Διευκρινήσεων επί του κειμένου της διακήρυξης
Α/Α
1.

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία)
CITIPOST IKE

Ερώτημα
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε:
∙
την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 δεν
αναφέρεται η ακριβής ημέρα και ώρα διεξαγωγής,
ενώ στην παράγραφο 2.2 αναφέρεται η καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής προσφορών από το
Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου η
Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 10.00 πμ
∙
Επίσης, στο άρθρο 11, παράγραφος 11.1 «…σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και
ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της παρούσας». Αν σταλεί ο φάκελος
ταχυδρομικά πως βεβαιώνεται η πρωτοκόλλησή
του?
∙
Στο άρθρο 7 «η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με
την προσκόμιση δήλωσης……..ο οποίος δεν μπορεί
να είναι μικρότερος των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000€) ετησίως» . Αναφέρεστε στον ειδικό κύκλο
εργασιών κατ’έτος?

Διευκρίνιση/ Απάντηση
Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού είναι: Δευτέρα
21/08/2017 και ώρα 10.00 πμ.
Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών είναι:
Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 10.00
πμ.
Στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας &
Πρωτοκόλλου θα πρέπει να
περιέλθουν οι προσφορές μέχρι την
Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 10.00
πμ, με ευθύνη του οικονομικού
φορέα με ότι τρόπο κι αν επιλέξει να
τις στείλει (ταχυδρομικά,
ταχυμεταφορά, εκπρόσωπο ή κατ'
ιδίαν).
Για να βεβαιωθεί ο οικονομικός
φορέας ότι έχει παραληφθεί η
προσφορά του εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, μπορεί να καλεί στο
αρμόδιο τμήμα (τηλ.2321049112 &
49115).
Τέλος, η αναφορά είναι στον ειδικό
κύκλο εργασιών κατ' έτος.
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του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
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