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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2018
Α. Π. : 433

ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα: Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί της διακήρυξης ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο
την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών εκδρομών της Σχολής Ξεναγών
Αθήνας, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2019.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 185/17.08.2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003575185 2018-08-17).
Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με συμπληρωματικές πληροφορίες –
διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας.
1. Εγγύηση Συμμετοχής
Η διακήρυξη στη σελίδα 11, παράγραφος 2.2.2. «Εγγύηση συμμετοχής» αναφέρει ότι η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, υπολογίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800) ευρώ.
Αντικαθίσταται ως εξής: «… ήτοι δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ και έξι λεπτά (2.258,06)
ευρώ».
2. Παράρτημα ΙV – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης
Στο ως άνω παράρτημα, σελίδα 67, αρίθμηση 6, αναφέρεται ότι «… το τουριστικό γραφείο θα
πρέπει να διαθέτει ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης για την περίπτωση μη
εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης της εκδρομής. Ο αριθμός ασφαλιστηρίου
συμβολαίου και η ασφαλιστική εταιρεία να δηλωθούν στην προσφορά».
Αντικαθίσταται ως εξής: « … να δηλωθούν στην προσφορά ή θα προσκομισθούν με την
υπογραφή της σύμβασης.»
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Η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους υποψηφίους, παρά μόνο
στην περίπτωση που επιθυμούν να αναφερθούν σε τυχόν φυλλάδια ή καταλόγους ή άλλα
έντυπα προς ενίσχυση των αναφερομένων στη στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
3. Παράρτημα V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Το παραπάνω θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»
Αντικαθίσταται ως εξής: «…μέσα σε πέντε (5) ημέρες….».
4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκπαιδευτικών εκδρομών.
Επισημαίνεται ότι, οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών εκδρομών
θα δοθούν στον ανάδοχο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η σχολή όμως διατηρεί
το δικαίωμα μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής λόγω αντικειμενικών ή λοιπών
δυσκολιών και για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, επιδημία, κλπ.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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