
Από ενδιαφερόμενο, μας ζητήθηκαν οι παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ 13ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11 - 20.3.2011: 

"1.       Στο Παράρτημα Α – Τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης στο τμήμα 
1.ΣΤ Ξενοδοχεία αναφέρετε 20 δίκλινα για δίκλινη χρήση, για 20άτομα. Είτε τα δωμάτια είναι 
μονόκλινα οπότε και είναι 20 άτομα, είτε τα δωμάτια είναι δίκλινα και τα άτομα 40.  
2.       Στο Παράρτημα Α – Τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης στο τμήμα 
4.Μετακινήσεις αναφέρετε 165 άτομα και πιθανόν να μην έχουν υπολογιστεί τα άτομα που αναφέρονται 
στα δίκλινα δωμάτια στο τμήμα 1.ΣΤ Ξενοδοχεία (παραπάνω διευκρίνιση). 
3.       Στο Παράρτημα Α – Τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης στο τμήμα 4. 
Μετακινήσεις τα 3 δρομολόγια του 10θέσιου πούλμαν θα τα χρειαστείτε και τις ημέρες έναρξης και 
λήξης του φεστιβάλ; Ή όχι αφού θα υπάρχουν τα 5 δρομολόγια των 30θέσεων πούλμαν; 
4.       Στο Παράρτημα Γ  – Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς στο τμήμα 1. Ξενοδοχεία 
απουσιάζει το τμήμα 1.Δ που αναφέρετε αντίστοιχα στο Παράρτημα Α. Επίσης ο αριθμός στη στήλη 
Ποσότητα( Διανυκτερεύσεις) στο 1.Β αναφέρετε 400 ενώ  στο Παράρτημα Α στο τμήμα 1.Β είναι 800. 
5.       Στο Παράρτημα Γ  – Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς στο τμήμα 7. Χώρος Έκθεσης 
το ονομάζετε 7 όπως και τον κωδικό  ενώ  στο Παράρτημα Α φαίνεται ως 6." 
  

Σχετικά με το σημείο 1, επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη, πρόκειται για 20 

δίκλινα δωμάτια για 20 άτομα με τους συνοδούς τους, ήτοι συνολικά για 40 άτομα. 

Σχετικά με το σημείο 2, ο αριθμός των ατόμων που θα αναλάβει να μετακινήσει ο ανάδοχος είναι 165, 

όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη. 

Σχετικά με το σημείο 3, διευκρινίζεται ότι τις ημέρες έναρξης και λήξης του φεστιβάλ δεν θα 

χρειαστούν τα 3 δρομολόγια του 10θέσιου πούλμαν. 

Σχετικά με το σημείο 4, το τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς να διορθωθεί όπως στον 

ακόλουθο πίνακα: 
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΔΙΑΝΥΚΤΕ
-ΡΕΥΣΕΙΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.Α ΔΙΚΛΙΝΟ **** (ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ) 100 … … 
1.Β ΔΙΚΛΙΝΟ *** (ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ) 800 … … 
1.Γ ΔΙΚΛΙΝΟ *** (ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ) 210 … … 
1.Δ ΔΙΚΛΙΝΟ *** (ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ) 18 … … 
1.Ε ΔΙΚΛΙΝΟ *** (ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ) 48 … … 
1.ΣΤ ΔΙΚΛΙΝΟ *** (ΔΙΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ) 120 … … 

ΣΥΝΟΛΟ … 
ΦΠΑ … 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ … 
 

Σχετικά με το σημείο 5, το "7. Χώρος Έκθεσης" του Παραρτήματος Γ  – Τυποποιημένο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, να διορθωθεί σε "6. Χώρος Έκθεσης" και αντίστοιχα, ο κωδικός να 

διορθωθεί από 7 σε 6. 


