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ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα αξιολόγησης φακέλου Οικονομικής Προσφοράς - Διαβίβαση Πρακτικών ορισμός 
Ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την συμμετοχή σας στον 
ανοικτό διαγωνισμό: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου 
Βενιαμίν ο Λέσβιος» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 .

 

Κύριοι, 

Κατά τη διεξοδική εξέταση του φακέλου της Οικονομικής προσφοράς που καταθέσατε με την από 
15647/07.04.2014 προσφορά σας για τη συμμετοχή σας στον ανοικτό διαγωνισμό «Ψηφιοποίηση και 
Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου Βενιαμίν ο Λέσβιος» με κωδικό ΟΠΣ: 374044, 
σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά η διαδικασία αξιολόγησης του 
τρίτου σταδίου του διαγωνισμού δηλαδή η εξέταση του φακέλου Οικονομικής προσφοράς με 
συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής. Σύμφωνα με την 
απόφαση 213/6.Α/16.12.2013 του Δ.Σ. της Εταιρείας σας κοινοποιούμε την σχετική απόφαση της 
εξουσιοδοτημένης επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Τα συνημμένα έγγραφα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας από 10.06.2014. Σύμφωνα με το πλαίσιο 
του προγράμματος έχετε τη διακριτική ευχέρεια να προβείτε σε διαδικασία ένστασης - προδικαστικής 
προσφυγής. 

Εφόσον όμως δεν συντρέχουν λόγοι για να προβείτε σε διαδικασία ένστασης και για λόγους συντόμευσης 
των χρόνων του διαγωνισμού παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως. Στην περίπτωση που δεν 
προβείτε σε ένσταση παρακαλούμε μελετήσετε τα συνημμένα πρακτικά για την διαδικασία υποβολής 
φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τη λήψη του παρόντος το οποίο κοινοποιείται με e-mail 
και FAX και αναρτάται με τα συνημμένα έγγραφα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε. 
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