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Θέμα: Διευκρίνιση No 1 για την υπ’αρ. πρωτ. 5626/12.4.2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την «προμήθεια εννέα (9) ταινιών βίντεο» 

 
 

1. Σελ. 9: Η αρίθμηση των φύλλων θα είναι συνεχής και ενιαία για όλα τα έγγραφα από το πρώτο μέχρι 
το τελευταίο. Μέσα σε κάθε υποφάκελο, πλην της οικονομικής προσφοράς, θα υπάρχει ευρετήριο, 
στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, πχ το ευρετήριο στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα αναφέρει: δικαιολογητικά συμμετοχής φύλλα 1-6, 1 Υπεύθυνη 
δήλωση….., 2 Υπεύθυνη Δήλωση …….. κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο το ευρετήριο στον υποφάκελο 
«Τεχνική Προσφορά» θα αναφέρει: τεχνική προσφορά φύλλα 7-9, 7 φυλλάδιο…… , 8 προσπέκτους….. 
κλπ. 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα ενιαίο ευρετήριο εντός του μεγάλου Φακέλου της Προσφοράς 
με τα αριθμημένα φύλλα που περιέχει ο κάθε υποφάκελος, χωρίς όμως να αναφέρει αναλυτικά το 
περιεχόμενο του κάθε υποφακέλου. Πχ Ευρετήριο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής φύλλα 1-6, Τεχνική 
Προσφορά φύλλα 7-9 κλπ. 

2. Σελ. 11: Εκ παραδρομής έχουν αναγραφεί οι φράσεις «….. συνολική τιμή κάθε υποείδους…. », «…. 
τιμή ανά τεμάχιο…. »,  «….. όπως αυτά εμφαίνονται στο Παράρτημα ΣΤ’…… », καθώς η ζητούμενη 
προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, η τιμή της προσφοράς αφορά τη συνολική τιμή για την 
προμήθεια, και ούτε υπάρχει Παράρτημα ΣΤ’ στην Προκήρυξη. Συνεπώς, η οικονομική προσφορά θα 
αφορά το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας και για τις εννέα (9) ταινίες συνολικά, σύμφωνα με το 
σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε’ (σελ. 20).  

3. Σελ. 17: Εκ παραδρομής έχει αναγραφεί η φράση «…..και τα όριά τους, όπως αυτά καθορίζονται στο 
μέρος Γ’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ……. », καθώς δεν υπάρχει σχετικό μέρος Γ’ στην Προκήρυξη, 
και η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. Δ στη σελ. 17 θα αναφέρει ότι ο προσφέρων «πληροί τις αναγκαίες 
ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και επαγγελματικών προϋποθέσεων». 
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