Νάουσα, 28 Μαΐου 2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34

Προς: Παραλήπτες της Διακήρυξης 1/2012

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τους όρους της διακήρυξης 1/2012 «Μελέτη,
κατασκευή, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση βοηθητικών χώρων στο πλαίσιο του έργου
Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010-2015»

Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,
Αναφορικά με τη διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού 1/2012 για την «Μελέτη,
κατασκευή, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση βοηθητικών χώρων στο πλαίσιο του έργου
Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010-2015», παρέχονται κάτωθι
απαντήσεις/διευκρινίσεις σε εμπρόθεσμα ερωτήματα που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενη
εταιρεία ενώπιον της Αναθέτουσας.
Ειδικότερα η ενδιαφερόμενη εταιρία ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.E. με την από 21.05.2011
με αριθμό πρωτοκόλλου 2470 επιστολή της, έθεσε τα κάτωθι ερώτηματα επί των οποίων, οι
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής έχουν ως ακολούθως:

Ερώτημα: Σύμφωνα με το άρθρο για την πληρωμή της αμοιβής στον ανάδοχο στη σελίδα 57 θα
θέλαμε να μας διευκρινίσετε το εξής: Αναφέρετε στο εν λόγω άρθρο ότι η πληρωμή του αναδόχου
θα γίνει σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες δόσεις. Λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της εκδήλωσης το
κόστος της πρώτης χρονιάς είναι πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες τρεις χρονιές οι οποίες θα είναι
επανάληψη του έργου. Η πρώτη χρονιά (2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
έχει την αγορά και την προμήθεια όλων των υλικών και κατασκευών για τη διεξαγωγή της
εκδήλωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω θέλουμε να ρωτήσουμε ένα είναι εφικτό οι
πληρωμές να μην είναι σε ισόποσες δόσεις ετησίως, αλλά το ποσό της πρώτης χρονιάς (2012) να

είναι μεγαλύτερο από την κάθε επαναληπτική χρονιά (2013-2014-2015). Εάν οι δόσεις δεν θα είναι
ισόποσες θα πρέπει να είναι αντίστοιχος και ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς;

Απάντηση: Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα οι πληρωμές προς τον
ανάδοχο να μην είναι σε ισόποσες ετήσιες δόσεις διευκρινίζουμε πως αυτό γίνεται αποδεκτό από
την αναθέτουσα αρχή, αρκεί να επισυναφθεί στην οικονομική προσφορά και έγγραφη αιτιολόγηση
για τα ποσά τα οποία προβλέπει η οικονομική πρόταση του αναδόχου κατ’ έτος. Σχετικά με το
δεύτερο ερώτημα διευκρινίζεται πως ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς συνδέεται ουσιαστικά
με τις πληρωμές που θα γίνουν προς τον ανάδοχο. Συνεπώς, ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς
θα πρέπει να αποτυπώνει τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες του έργου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο απαντήσεων/διευκρινίσεων επί του περιεχομένου του
Τεύχους της Διακήρυξης θα κοινοποιηθεί με φαξ σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν
τα τεύχη του διαγωνισμού ενώ θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(http://www.niff.gr). Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν απαντήσεις/διευκρινίσεις αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
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