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ΘEMA: Δ|εUκρ|v]iσε|ξ σro τειixoξ ΔtoκηρUξηζ Δ|εΘvoυq Avotκτoιj Διoγα,v|σμoU
Y|o τηv oviδε|ξη Avoδδxou γ|o τo iρYo: <ANAπτYΞH ΠEPΙExoMENoY
KAI EΘAPMoΓΩN Et|ΙκoΙNΩΝΙAΣ Στo ΠΛAΙΣIo τHΣ τoYPIΣτΙκHΣ
ΠPoBoΛHΣ τHΣ ΠEPΙΦEPEIAΣ κPHτHΣ>-

ΣXετ: 1. Τo αρ, πρωτ. 39!8/ 2-10-?013 iγγραφo γrα παρoxιi δlευκρlvΙoεωv
2. τo αρ. πριιτ ' 39t9 /2-lo-2o!3 θγγραφo γlα παρo1ti δlευκρlvioεωv
3. Τo αρ. πρι,τ, 3920/ ?-!o.2013 .γγραφo γtο παρoXη δ|εUκριviσεuJv
4' To αρ' τρωτ. 3949/4-lo-2o|3 6γγραφo γlα παρoxti δlευκρlνioευv
5. To αρ. πρωτ. 3951/4-Lo.2oΒ iγγραφo vlα παρoΧti δ|ευKρ|νiσεu,v
6. To αρ. πρψT' 3953 / 4-1o-?o13 .γγραφo γlα παρoXi δlευκριvioεωv
7 ' To αρ. πρωτ. 397o/7-!o-2oΒ .γγρqφo v|α παρox|i δ|ευκρ|viσεωv

Σε σx.ση με Tη Δ|ακηρUξη τoU Δ|εθvoυζ Avo|κτoι ΔJοYωv|σμoU γ|o τηv σvoδε|ξη Aνoδoxoυ γ|α τo.ργo: <ANAΠτYΞH ΠΕPΙEXoΛ4ENoY KAΙ ΕΦAPι4oΓΩN EΠΙKoΙNΩNΙAΣ ΣTo ΠΛAΙΣΙo ΙHΣ
τoYPΙΣτΙKHΣ ΠPoBoΛHΣ THΣ ΠEPΙΦEPEΙAΣ KPHTHΣ>, ετ.ΘησαV τα ακ6^oUθα ερuJτημoτα πoU
επ.φεραν τlζ σΧετ|K.g δl ευκρlνtioεl4:

1. ol υπειiΘυvεg δηλoσεIζ πoU ζητo0ντo| πρ.πε| να φ.ρouv Θεωρηση γνησiou Uπoγραφηζ i
αρκεi η υπoγραφιi τoUζ cΙπo τoν v6μlμo εXπρ6σι,πo με βdση 6σα πρoβΛ.πovτα| σΙoV 6ρo
8.2.5,1.4:

Στα π^αiσ|ο τωV PUΘμΙoεωv γlα τηv επtτdxuvση τωv δ|αδ|κqσ|ωV εΣπΑ κα] ωμφψvo με τo
ΦΕK 237 A / 5-12.2012 oρΘρ. 3, παρ. 5, oτην ταρ' 1 τoU dρΘρou ?5 τoυ ν' 36r4/2Oa7 

'6πωζ |σx0ε|, ixεl πρoαrεΘεi τo πoρακdτω εδdφ|o: <<H ωζ αvω yπεoΘUνη ΔιiΛωoη φiρεl
ημερoμηvIo εvτoζ τωv τεΛεUταΙψν τρ|αvτα ημερo^oγ|ακιιv ημερωv πρo τηζ καταΛηκτlκηζ
ημερqζ Uπoβo^ηζ τι,v πρoσφoρΦv κα| δεv απα|τεiτα| βεβαitJ,,σn τoU γvnσiou τnc
υπoγoαΦnc oπo αρμ6δ|α δ|oiκητ|κη oρΧιi η τα KEπ, ακ6μα κα| εαv dλ^ι,ζ oρiζετα| σrηv
εκdσroτε πρoKliρυξη,,>

2, πo|d .γγραφα πρiπεl vα αρlΘμηΘoυv κq| πo|α 6xl σrov φdκελo <ΔIκα|o^oγητ|XΦ>, π.χ, τ|
γiνετα| 6σoV αφoρd σΙo Kαταστατ|κ6 τηζ ετα|ρεiαζ;

παρd τo oτ] με εUKρivε|α δ|ασαφηviζεταl πωq η μoνoγραφιi κοt αρiΘμηoη των
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δIκolo^oγητ|Kιiν αφoρα μ6νo σε 6σ0 0π6 αUTd εκδiδoγτα|- πρo.ρXovταI απ6 τoν Ιδ|o τo

δlαγωvlζoμεvo π,X. iγκρloη σνμμετoΧηζ σro δ|αγων|σμ6 με απoφαση oρμoδiou oρvιivou,
voμ|μoπo|ητ|κd iγγραφα κ,Λπ.,6X| 6μψζ KαI αυτd πoU απoτελo0v αυτoτεΛη.vγραφα t<σ|

στo|Xεiα 6πψζ η εvγυητ|κri επ|σroΛi, ΦEK, Uπε0ΘυVη δηΛι,ση K'Λ.π. vια τnv qnoΦUγi!

δuσκoΛiαc, Θα rivει απoδεκτιi n αρiΘunσn κq| uovovρqι,|i 6λψv τi,Jv δ|κα|oΛovnτ|κΦv,

|,] αρiΘμηoη τωv πρooφoριi,v ανd σε^iδα αφoρd κα| τo δUo αvτiτUπα, τo αvτιτuπo πoU φ.ρεl
τnv.vδε|ξη πPΩΤoTyπo μovoγρdφεTα| σε Kdθε τoU σε^iδα.

3, Σxετlκd με τlζ πoo6τητεζ πoU αVαφiρoντq| σrov πΙVακα τηζ σε^iδoζ 21 'ΑNΑ^yΣH
πPoyπo^oΓΙΣMoy ΔPΑΣH 6, στ|ζ κατηγoρiεζ Ε1 & E2, Τo σ0vo^o τψv τεμαΧiων δεv
αvταπoκρivετα| σΙην oναΛUτ|κη περ|γραφ|i πoU ιJπdρxε| σtov πivαKα, αλλd σrq oσα
αVαφiρoντα| σrη σε^iδα 17. Mπoρεiτε vα μoq δlευκρlνioετε σε πolεζ πoσ6τητεζ πρ.πει vα

βοσισ,oιjuεj
oσo qφoρd σrov πivqκα 6, o| στηλεζ <<ovνoΛo τεμαxiων>, <<τlμι\ μovαδα9> κα| <<συvoΛo,>

εivαI σuJσr.ζ σ1oν πivακα τηζ πρoκηρυξηζ καl αvτlατotxoov στ|ζ πoσoτητεζ oπι,ζ
περlγρdφoνταl σrη σεΛiδo 17, Σε κ6Θε ττερiπτψon ιoxOouν ot πoα6τnτεc 6πωc
περlvo6oowαι arn oεΛiδα 17.

ΑNΑΛyΣ|l πPoyπo^oΓΙΣΛηoy ΔPΑΣHΣ 6

YnoκAτHΓoΡ|ΕΣ
ΔPAΣHΣ 6 At{A^YτΙκH ΠEP|ΓPAΦH ΠAPAΑoτΕΩΝ ΣYΝoΛo

τEMAΧlΩΝ τlMH MoΝAΔAε ΣYι.loΛo

α ,EvτUπα

Ylτoστηρ σξηζ

ΦdKελol αλληλoγραφiαζ αUτoκoλλητoi.
δ dστασηζ 11Χ23 cm . 1ο0ο τεμ, EΝ κα 50Ο τεμ

EL
1,50ο ο'21 315 0ο

ιη/ith οomp|menιs, δdσταση 9X14 cm' 10ο0 Ιεμ
EΝ κα 50Ο τεμ EL 1'50ο ο ]6 24ο 0ο

Eπαγγελματ|κ.ζ κιiρτεζ δ dσταση 5x9 σn 8 5ο0 005 425,AO

β, Yλ|κo ΙV]arιeling

fo der, δ dστασηζ 23X33 cnr 250ο τεμ ΕΝ κα
5ο0 Ιεμ, ΕL 3 0ο0 043 129Ο'0Ο

κdρτ πoστιiλ' δ|dστασηζ 11X16 cm . 6ο00 τεμ,
EΝ 6 0ο0 0Ο6 360,00

γ. Εφαρμoγη γ|α
εκΘ.σε ζ

ψηφ|ακ|i εκτυτωση bannels' δdστασηζ 8οΧ210 72 15,00 108ο'0ο

λiηxov σμoiστ']ρ|ξηζ ιlo I p,, δ do αo]ζ 8οX'2I0
σn 12 144 1,68ο 0ο

δ. Πoραγωγη
δ|αφημ|σΙκων

δωρων

Narne lags γiα βαΛ τσεζ 10 0ο0 0,2 2,οοο 0ο

T-shirls (σε μεγfθη s Λl, L' XL) 1,ο00 1,3 I,300 ο0

USB Χωρητ|oτηταζ 4 GBs, 3'ο0ο 10,5οο οο

ε1, Eντυτα

,ΕvTUπα 
εμπε|ρ|ωv αvd θεματ|κo ιiξovα

δ|ιiστασηζ 10X21 cm' 7 50ο τεμ ΕN x 12
Θεtrατ|κoιj. dεoνε(

90,ο0ο 9 0ο0'00

'EvτUτα εμπειριων αvιi Θεματ|κo dξovα'
δ|dστασηζ 10X21 cm' 1.50ο τεμ Γερμαv]κd.

15ο0 Ι.. Pωσ*α , 5ο0ιμ, αλλtro I5ο0 |εμ
Eλληvrκd x 12 θεματ κoUζ dξoνεζ

72'a0ο ο4 28,8ο0.ο0

ε2 Γεv]κ6.vτUπo αγγλlκιi, δ dστoσηζ 10x21 οm 15,ο0ο τεμ, 15 000 06 9 00ο,0ο



YΠoκAτHΓoPIEΣ
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ANA^YτlκH tIEP|ΓPAΦtl IIAPAAoτEΩΝ ΣYl'loΛo
TEMAxΙΩΝ τ|MH MoΝAΔAΣ ΣYt.|o^o

ρωσ]κd δ|dστασηζ 1οX21 cm 9,ο0ο τεμ, κα
γερμαν|κd δ dστσσηζ 10X2] cm 9 οο0 τεμ

18,0ο0 0,7 12 60ο 00

γoλλ κd, δ dστασηζ 1οX21 cm 6 0ο0 τεμ
oλλανδ Kd δ|dσ.Ιασηζ 1οX21 cm 6'ο00 τεμ

12,Ο0ο 10,800 ο0

ελληMκd. δ|dστασηζ 1οX21 cm 4'500 τεμ 4.500 105 4./25,40

δ|ιiσταση 10X21 cm 3,000 τεμ γ|α 7 γλωσσεζ
(voρβηγ Kd, σoUηδ]κd' παλ|Kd. δαVεζ|Kα,

φrλαvδ|κιi' τoλων|κιi, εβραΙκd)
21,ο0ο 1.',1 23,100 Ο0

ε3 Xdρτεζ με
εξωφιlλλα,Z

xορτηS μ, Lξ;φL\λο,Z δoο|ooη\ 3ο,5X86.Γ
10,000 τεμ ρωσ κα 10.000 ο08 800 00

x6ρτηζ μ" Σ ξnφ"λλο,Z , δοστοσηζ r0,ξy86.r
5ο'ο0ο τεμ αγγλ]κd

50,ο0ο 006 3 0οο,οο

Aφiσεζ, δ dστoσηζ 50X7ο οm 15 00ο τε! 15'ο0ο o12 ]8οΟ,0Ο

ΣYNoΛo 122.815,0
0

ΦnA 23o/. 28.247,45

τE^lκo ΣYΝoΛo ΔPAΣHΣ 6 151.062,4
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4. Στη σεΛiδα 17 Παρoyρoφog E) 
,Εvτυπα 

κol oυγκεκρlμivα cro E.1, η περrγραφη ovαφiρεl oτl

τo συvoΛo τoυ εvτ0πou Θα πρ.πεI vα αρIΘμεi 48 σεΛiδεζ. Aρα τo εvτUπo Θα εΙναι 44+4 με
τo β!βΛ|oγραφ|κ6 εξΦφUΛ^o καl oπισΘ6φUΛλoU ti 48 + 4 με τo βlβΛloγρqφ|κo τoυ

εξωφUλ^oU κ oπlω6φυ^ΛoU2
o| σε^iδεζ τoυ εvτoπoυ E1 εivql 48 κα| αφoρoοV τo εσuJτερ|κ6 περlεx6μεvo + 4 τo

εξωφUΛλo, σνvo^lκa 52 σελiδεc.

5. Σε τ| ακρ|βωζ αvαφ.ρετα| η σriλη Α/Μ ατo υπ6δειγμα β|oγραφ|κo0 σημε|Φματoζ? θα

μπoρo0σoμε σε κdπo|εζ περ|πτωσε|ζ vo συμπερ|^dβouμε κα| .ξτρα πΛηρoφoρiεζ σro

β|oγραφIKα?
H σrιi^η <Α/M> αvσφερετα| σΙoυζ sΔlgρψΞglηyΞζL(ol πραγματ|κoi μ|ivεζ απασχ6Λησηξ

σε ivα .ργo). H δoμξ τoυ β|oγραφ|κoυ Θα πρ.πει vα αKo^ouΘ/lσε| τo υπ6δεtγμα τηg

δlακιjρuξηg πρoζ δ|εUK6ΛUVση τoU 6ργoU τηζ ΕπIτρoπιiξ Αξ|oΛ6γησηζ. Εvτoυτolg,

μετα τo τ6Λoζ τι].,v τρoβΛεπ6μεvων πIvaκωv, μπoρεiτε vo σUμπερ|^dβετε XdΘε

π^ηρoφoρiα πoυ oxετΙζεταl με τo ovτlκεiμεvo τoυ iργoυ κol ,<ρivετε oτ| θα εivαI πρoζ
oφε^oζ σαζ κατd τη συvταξη τoU βιoγραφrκo0, με βαση τηv παρdγραφo B.2.5'3, παρ' 6 & 7 '

6. Πolα εivαl τα δ|κα|oΛoγητ|Kd κατακυρωoηζ πoυ αφoρo0v κo|voπρoξiεζ ιi ενΦoεlζ ετolρlΦv.
τα oπoio περ|γρdφovται αro dρΘρo b.7.2.5' (σε^ 46 τηg Δtακηρuξηg) ωg αναφερ6μενq σro
<σημεio b.7.4' τoU παρovτoζ dρΘρoυ (δIoτI απo την αρiθμηση τηg Δloκηρuξηg δεv
πρoKOπτει η 0παρξη σημεioυ B.7,4. oε oυτti).

Tα δlκαtoΛoγητlκd κατακ0ρωoηζ Uπoβa^^ovτα| σ0μφωvα με τo αρΘρo 43 τoυ Π,Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64Α). Εlδlκoτερo γtα τtq Kotvoπραξiεg ιi EνΦoεlg Eταlρεroν υπoβdΛΛovτα|

vια κaΘε ιJελoc πoU σνμμετiΧε| σε αUτiζ τα δ|κα|o^oγητ|κq, κστd περiπτωση, πoU
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περ|γρdφoντα| στ|ζ Uπ6^o|πεζ παρqγρdφouζ τou oημεiou B,7.2. ΔΙKΑΙo^oΓHTΙKΑ
KΑτΑKyPΩΣHΣ.
ι] αvαφoρd σΙo σημεio B,7.4. εvτ6ζ τoυ κε|μiνoυ τηξ δ|ακιiρUξηg iγlνε εκ πoραδρoμιig,

7. ΓlαραKαΛooμε 6πυ9 διευκρlvioετε πolο εivoι η oρlΦεΙoα δldαrαση τωv κqρτ πoστdΛζ.
Γlα τα καρτ πoσrdΛζ τηζ Δρdoηζ 6 lox0εl η δ|dσrαση 11 X 16 cm πoυ αvαφtρεταl αrη
σεΛiδα 17 KαΘιiζ κα| σrηv αvαΛUτtXιi περtγραφti τoυ πivακα ΑNΑΛyΣH
πPoyπo^oΓΙΣMoy ΔPΑΣHΣ 6, αrην oεΛiδα 21 τoυ qvα^υτιKoo τε0Χoυζ δ|ακιiρUξηζ,
H δ|dσταση 9 X 14 cm πoυ αvαφiρετo| σrη σεΛiδσ 15 iXε| oημεlωΘεi εκ παραδρoμηg,

8, EivαI απαραiτητη η απ6δειξη τηζ πlσroπoiησηζ τoU μεταφραστη /μετoφραατrκι]q εταlρiαq,
Kα| σε πoιov επιμ.ρoυζ φdκεΛo τηζ πρoσφoρaζ δεδoμlvoυ 6τl δεv υφiαrατοι o1ετtκri
απαiτηση στov φdKε^o δ|κα|oΛoγητ|κωv2

Mε πoIov τρ6π0 απoδε|κv0ετot η απα|τo0μεvη π|σroπoiηση τoυ μεταφρασr( /μεταφρoατlκι|q
ετα|ρΙαζ κo| πo|α σUγκεKρ|μ.vα δ|καloΛoγητ|κd πρ.πε| vσ πρoσκoμ|σΘot]v πρoζ απ6δε|ξη
Tι,v αvlJ,τ.ρuJ (εvδε|κτ|κd αναφ.ρovτο|: τiτΛo| σπoυδΦv μεταφραστdJν. π|σΙoπoIητικ6 Ιso
μεταφρασr|κηζ εταlρΙαg κτΛ)2

H συμμετoXη π|σΓoπo|ημ6vou μεταφραστli πρoκUπτει απ6 τη ouvΘεoη τηζ πρoτεlv6μεvηζ
oμdδαζ,εργou, τo επαγvεΛματlκo πρoφi^ κα| τoυζ Λo|πo0ζ oυvερvdτεζ τoU πρoσφ.ρovτα.
Εφ6oov πρoβΛiπεταt η συμμετoXη πlατoπolημivoυ μεταφρασri στηv πρoτε|v6μενη oμaδα
,Eργoυ 

ι| η συvεργσσio με oχετιl(ιi εlδlκdτητα ωq yπεργo^dβoζ τoυ iργoυ, Θα κατατεΘoOv
σrov υπoφdκεΛo <ΔΙKΑΙo^oΓΙ]TΙKA> τα σro|Χεiα πoU πρoβλεπovτq| κoτα περiπτωoη,
o0μφωνα με τo oημεio B.2,5.3 τoυ αvαΛUτ|κoι] τειjxoυg δlακιiρuξηg, γ|α τα κρ|τ|iρ|α

πoIoτ|κηζ επ|λoγηζ.
Mε βdση τηv Εγκ0κΛ|o Α,π.: !4840 / 25.10.2012 (ΑΔΑl B43Ιoo.5BΘ) τoυ Yπoυργεioυ
Τouρ|σμoυ πρoβ^.πovτq| τα εξιiζ: <<,oταv τo UΛ|κ6 μεταφρdζεταl σε ξevη γλωσσq πρ.πεl να
επ|διιiJκεταl η {iρ|στη πo|6τητd τoU, με τηv επ|μ.^ε|α li μετaφραση τψv ξεv6γλωσσων
κε|μεvι,v Kα| τιυv ενvo|Φv με τηv αvdΘεσi τηζ σε π|σroπolημiνo γραφεio η πρoσωπo, τo
oπoio θα εκδiδε| κο| τη σXετ|κη βεβαiυoη. Γrα τ|ζ ετotρεiεζ παρo1tig μετoφραατικιilν
υπηρεσ|Φv απαIτεiταt η πlαroπoiηoη κατd τo πρ6τυπo ΕN-15038:2006, εvΦ γ|α τα φUσ|Kd
πρ6σuJπα απα|τεiτα| vα εivα| μ.^η τηζ παvεΛ^tiv|αζ 

,Evωoηq 
MεταφρααrΦv η απ6φoIτoI τoυ

τμ|iμστoζ Ξivωv ΓΛψσσΦv, Mετdφρασηζ κol Διερμηvεiαζ τoυ Ιoνiou παvεπ|στημ|oU-
Σημε|ΦvεταI 6τ| τo υΛ|κ6 τouρ|στ|Kηζ πρoβoΛιiζ δεv εμπiπτε| σrηv κατηγoρiα τωv εγγρdφωv
πρoζ επiσημη μετdφραση κστd τηv θWolα τoυ ν. 37!2/?oo8 (Φ.E.Κ' 225/ A,) <oργdvιr,,ση

τoυ συστημoτoζ επiσημηζ μετdφρασηζ, ooarαoη Mεταφρoατ|Kiζ yπηρεσiαζ ατo Yπoυργεio
EξυτερlκΦv, oρκωτoi μετοφραarlg κq| αΛΛεζ δ|ατdξε|9,. Mε αυτ6 δεδoμivo, επlσημαiνετoι
6τ| η βεβσΙωση μετoφρασηζ εξετdζετα| κdΘε φoρd με βdoη τα tδιαiτερα xαρακτηρ|στ|κd τoU
εvτ0πoυ, τoU φoρ.q πoU UπoβdΛΛει τo αiτημo καΘιιζ κq| τoυ μεταφρασrη πoU βεβαlωνε| τηv
εγKuρ6τητα Ko| αξ|oπ|σriα τηζ μετdφρqσηξ. Σε κdΘε περiπτωoη εΙvα| σημαvτ]κ6 vα
απoφε0γετq| η πρ6Xε|ρη κα| <.(Λ.ξη πρoζ Λiξη> μετdφρσση τι!v κε|μ.vων, καΘΦζ και η
<<π|στιL> μεταφoρd εΛΛηv|κων εκφρdσεων σrηv ξ.vη γΛΦσσα.>
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9. παρqκα^oυμε 6πωζ δ|εUκρ|v|ωεi πoιc μεΘoδoΛoγΙα Θα εφαρμoσΘεi καTd την αξ|oΛ6vηση

μlσζ olKovoμιKιiζ πρoσφoρdζ u.Jζ <<υπερβoΛIκα xαμηΛriζ>. Ε|δ|κ6τερσ παραKαΛooμε 6πωζ
μαζ lvωρiσετε oV. κατd τηv αξ|o^6γηση μ|αζ φερ6μεVηζ υζ Uπερβo^|κd Xqμη^liζ τlμ|iζ
o|κovoμ|Kliζ πρoσφoρdζ, Θα ακoΛouθηθεi η μεθoδoΛoγiα τoυ διdμεσoυ κoτd τo dρΘρo 52 τoU

Ι1.Δ' 60/2007, με oυviπεια oτην περiπτωση πoU η τtμ|i μiαζ olκovoμlκtig Πρooφoρdq εivαl

μ|κρ6τερη εv6ζ πoσoσro0 τηζ δ|αμ.σou Tu,|v τιμΦv τιJ,]v απoδεκτΦv o|κovoμ|KΦv
πρoσφoρωv, τ6τε η olκovoμικ( Πρooφoρd αυτti xαρακτηρiζεταl ωg ooνvtiΘlατα 1αμηλti>.
ΑσυviθIσrα XαμηΛιi πρoσφoρd voεiταl εκεivη, η oπoio δ|απισrΦvετα| 6τ| εivα| μ|κρ6τερη
απ6 τo μ.σo 6ρωV τoU συv6^ou των κατατεΘεlμivωv olκovoμlκΦv πρooφoρov. Σε αυTηv τηV
περiπτιι,ση, η Επlτρoπη Αξ10Λ6γησηζ Θα ζητiσε| απ6 τov Αvdδoxo vq απoδεiξε| τo ρεαΛ|σμ6
καl τηv εφ|κτ6τητα τηζ πρoσφoρdζ τoU 

^αμβdνovταζ 
υπ6ψη:

. τη ρεq^|σr|κη κα| τεκμηρtψμ.νη KoστoΛoγηση τωv επ|μερoUζ εργασ|Φv
Kσl παραδoτει!v πoU περ|γρdφovτα| σrηv τεXv|κιi πρoσφoρd

. τηv κoσro^6γηση τηζ οvΘρωπoqπqσx6^ησηζ

. oπoIqδηπoτε dλ^η επαρKιi καI τεκμηρ|ψμ.vη α|τ|oΛoγiq,

EξdΛΛoυ, σTηV πρoκιiρυξη αvαφ.ρετα| ρητd πωζ κρ|τηριo qξ|o^oγησηζ απoτε^εi η π^.ov
σUμφ.ρoUσα oπ6 o|κoνoμ|κηζ dπoψηζ πρoσφoρο,

10, Στo oημεΙo 4. τηg oεΛiδαg 30 τηζ πρoκιiρυξηζ oναφ.ρετε: <<,,,6πωζ εκaσIoτε |σχυει, τoU

πρoσφερovτα με αvαγραφ6μενη ημερoμηνiα τηv ημ.ρo υπoβoΛηζ τηζ πρoσφoρdζ τoU
(Πρoooxιil H ημερoμηviα Uπoγραφ|iζ τou υπευΘrjvωg δη^oovτu,ζ πρoσΦπou καΘΦζ KαI η
ημερoμηviα UπoβoΛ|iζ τηζ πρooφoρdg πρ.πε| vα εiναl ταυτ6oημε9). πqρσKαΛo0με γ|α
δIεUκρiv|ση ψζ πρoζ τα εξliζ σημεiα|

A. o πρoaφLρων καl o UπεUθ0vωζ δη^Φv πρεπε| Vα εivα| μ.Λη τoυ ΔΣ ιi ν6μlμor
εκπρ6σι,πol η voμ|κoi εκπρoσu,πoI;
Αv η πρoσφoρd κατατiΘεταI απo ΦUσικ6 Πρ6oωπo, τo iδ|o τo φυσ|κ6 πρoσωπo
απoτε^εi τov πρoσφiρovTα, Αv πρ6κε|ταI γlα Eταlρiα. πρoσφiρoυσα εiVα| η ετq|ρiα
κα| υπευθUvωζ δη^ωv, o v6μ|μoξ εKπρ6σψπoζ Tηζ,6πωζ ixεl oρloΘεi ατo

Kαταcτατtκ6 |i σε σXετ|K6 πραKτ|κ6 τoU Δ,Σ. τηζ ετα|ρioζ.
B. Eφ6oov η αvqγρσφ6μεvη ημερoμηviα τηv ημiρα Uπoβo^iζ τηζ πρoσφoρdζ κq| η
ημερoμηviα uπoγραφιiζ τoU uπεUΘOvωζ δηΛouvτψζ πρooι7πoυ πρLπει να
ταUτiζovτα|, oι εκτ6ζ Kρητηζ πρoσφ.ρovτεζ Θα πρiπεl Vα πoρεUρiσκovτα|
αUτoπρoσιιπujζ στηv Kρiτη, Φατε vα εivαl τUπ|κa σι,σroi σΙηV UπoβoΛi τηζ
πρoσφoραζ τoUζ;
Απ6 Τov συvδυασμ6 των δlατdξεωv τoυ τ1.Δ. rΒ/2007, τoυ Π.Δ. 60,/2007 καr τoυ
KΦδ|κα Δ|o|κητ!κηζ Διαδlκαoiαq, ol εvδ|αφερ6μενo| μπoρoιjv vα UπoβαΛouv τo
.γγρσφ6 τo{.,ζ με απoσroΛη σUστημiVηζ επ|στoΛηζ κα| σΙηv περiπτωση qυτη,

ημερoμηviα UπoβoΛηζ θεωρεiτα| εκεivη τηζ κατdΘεσηζ τηζ επ|στoΛliζ στηv
τqxυδρoμ|κη Uπηρεσiα.
Aρα, η ημερoμηviα UπoβoΛηζ τηζ πρoσφoρdζ με τov πρoαvαφερ6μεvo τρdπo κo| η

ημερoμηviα Uπoγραφliζ τoU UπεUΘι]vψζ δηλo0vτuJζ πρoαiJπou πρiπεl vα ταυτiζovrol.
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11. Στη σελιδα 32 τηζ πρoκiρUξηζ, παρdγραφoζ 6, αvoφ.ρεταI 6τ| o πρoσφ.ρωv Θq πρiπε| vα
απoδεiξε| τηV εΛdx|σrη εμπε|ρiα τou Yπειjθυvoυ ,Eργoυ καl τoυ Yπε0Θυνoυ Δημloυργtκoυ με
Tηv πρoσκ6μ|ση βεβq|Φσεu,v φoρiωv η εργoδoτΦv γ|α τηV εκτ.Λεση παρ6μo|ι!ν iργωV.
Θα Θ.^αμε να παρσκo^iσouμε vο δ|εUκρ|v|στεi
o 6ρoζ <εΛdx|σrη εμπε|ρiΦ>
Σαg παραπiμπoυμε arη σεΛiδα 41 τηζ πρoKιiρuξηζ.
Αν ol βεβα|ΦσεIζ πρiπεl vα πρo!ρxovταt oπ6 εργoδoτεg ti μπoρoυv vα πρoiρ1ovταl καl απ6
πε^dτεζ.
Σαg παραπiμπoυμε αrη σεΛiδα 32 τηg πρoκηρυξηg,
Av υπdρΧε| εΛαX|σroζ αρ|Θμ6ζ βεβα|ωσεων πoU πρ.πε| Vα σUμπερ|ληφΘo0v στo φdΧε^o τηζ
πρoσφoρσζ'
H εμπεΙρiα τoU πρoσφ.ρovτα Θα πρtπει νo απoδεlκvυετοl, 6πu,]ζ oρΙζεταI σrη σε^iδα 4o τηζ
πρoκtiρυξη<.

o Δl ευΘιrvτi1g

πτΑ κρiτηζ

Δρ N|κ6λαoζ zο,,Yραφaκηζ

3.


