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: (Θ/618/23.12.2010)
“Σχετικά με το διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 13ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-20.3.2011, θα παρακαλούσαμε να έχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Πληροφορίες Σχετικές με το Αντικείμενο της Σύμβασης
Τμήμα Ι. Ξενοδοχεία – Διατροφή – Συνοδοί – Μετακινήσεις – Ψυχαγωγία
5. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
5.Β σε ότι αφορά το city tour θα πρέπει να υπολογιστεί ως ξενάγηση με λεωφορείο ή θα
μπορούσε να είναι και ως walking tour?
Τμήμα ΙΙ. Αεροπορικά Εισιτήρια
Σε ότι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια των προσκεκλημένων, η προσφορά – πρόταση του
υποψηφίου αναδόχου να υπολογιστεί με χρονική εκτίμηση έκδοσης των εισιτηρίων γύρω στις
11.2.2011, δεδομένου του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος αξιολόγησης και κατοχύρωσης
του διαγωνισμού, οπότε και θα έχει λάβει ο ανάδοχος τον αντίστοιχο κατάλογο των
προσκεκλημένων και των προορισμών ταξιδιών τους?
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 5. Τίμημα και Τρόπος Πληρωμής
1.
Παράκληση για την αποσαφήνιση του χρόνου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής της σύμβασης και κατ’ επέκταση της αποπληρωμής του υπολοίπου
2α. Σε ότι αφορά την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ του τιμολογίου, η παράδοση αυτού θα
συμπίπτει με την ταυτόχρονη εξόφλησή τους?
Άρθρο 12. Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Αν υπάρξει διαφοροποίηση του ΦΠΑ κατά την έκδοση του τιμολογίου σε σχέση με το
χρόνο υπογραφής του συμφωνητικού, η όποια διαφορά ποια από τις δύο εμπλεκόμενες μεριές
βαρύνει?”
1. Σχετικά με το Τμήμα Ι. Ξενοδοχεία – Διατροφή – Συνοδοί – Μετακινήσεις – Ψυχαγωγία,
σημείο 5.Β (City Tour και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης), είναι αποδεκτή η
πρόταση για walking tour.
2. Σχετικά με το Τμήμα ΙΙ. Αεροπορικά Εισιτήρια, υπενθυμίζεται ότι τόσο η προτεινόμενη εκ
μέρους των διαγωνιζομένων προθεσμία δήλωσης των λεπτομερειών των κρατήσεων, όσο
και η προσφερόμενη από τους διαγωνιζόμενους ευελιξία σε ενδεχόμενες αλλαγές, με βάση
τις ανάγκες που θα προκύψουν, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και
θα βαθμολογηθούν, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζει η διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, ο
κατάλογος των προσκεκλημένων και των προορισμών ταξιδιών τους δεν προβλέπεται να
έχει οριστικοποιηθεί πριν τις 25.2.2011.
3. Σχετικά με τον χρόνο παραλαβής της σύμβασης, εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει πλήρη
και επαρκή όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων στοιχεία
τεκμηρίωσης εντός δύο ημερών από το πέρας της διοργάνωσης, η διαδικασία παραλαβής
θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από το πέρας της διοργάνωσης.
4. Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των νόμιμων παραστατικών στην αρχή
χρηματοδότησης και την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης στο Φεστιβάλ.
5. Η ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ των τιμολογίων που θα εκδοθούν θα βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή, και το αντίστροφο φυσικά ισχύει σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ.

