
 
Σχετικά με τη Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 4/2015 για την ανάθεση 
εκτυπώσεων για τη διοργάνωση του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
ζητήθηκαν από ενδιαφερομένους οι παρακάτω διευκρινίσεις:  
 
 
1)Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ορισμένες απορίες πού αφορούν τον διαγωνισμό 
4/2015 για την ανάθεση εκτυπώσεων για τη διοργάνωση του 18ου Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, 11-20.3.2016. 
Αναφέρετε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι. Ο κυρίως 
φάκελος που θα τοποθετηθεί η προσφορά αν είναι αυτοκόλλητος, σφραγισθεί και με 
συρραπτικό και με σφραγίδα της εταιρείας στα σημεία του κλεισίματος θα υπάρξει 
πρόβλημα; Αν ναι, υποδείξτε μου το είδος φακέλου που θα τοποθετηθεί η προσφορά. 
Όχι, δεν θα υπάρξει  πρόβλημα με φάκελο που θα σφραγισθεί και θα είναι κλεισμένος 
με συρραπτικό. 
 
3) Η συνοδευτική επιστολή θα τοποθετηθεί έξω από το σφραγισμένο φάκελο με 
συρραπτικό ή με ποιο τρόπο; 
Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να είναι είτε συρραμένη είτε όχι, αρκεί να κατατεθεί 
στο πρωτόκολλο μαζί με το φάκελο της προσφοράς. 
 
4) Θα ήθελα παρακαλώ για να σιγουρευτώ για τον αριθμό διακήρυξης. Λόγω του ότι 
στην ετικέτα της προσφοράς γράφει Αριθμ. Διακήρυξης 3/2015 και στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς Αριθμ. Προκήρυξης 4/2015. 
Ο αριθμός της διακήρυξης είναι 4/2015, όπως αναγράφεται και στο εξώφυλλο. 
Συνεπώς, η ετικέτα του φακέλου θα πρέπει να διορθωθεί ανάλογα. 
 
5)Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για μια διευκρίνηση στο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε τι ακριβώς θα συμπληρώσουμε στο πεδίο 
που γράφει <<συνολικό τίμημα>>. 
Αν συμπληρώσουμε το ποσοστό έκπτωσης στο πεδίο 16.976,14 Χ …..= θα βγει το 
συνολικό ποσό έκπτωσης και όχι η έκπτωση. 
 
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο στο οποίο αφορά η ερώτηση διορθώνεται ως εξής: 
 

Συνολικό τίμημα 16.976,14 € Χ (1 -…… %) = …………..,… € 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται για το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης το 
οποίο προσφέρει επί των τιμών μονάδος που περιλαμβάνονται στο τυποποιημένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης. 


