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Μυτιλήνη, 23.05.2014
Α.Π.: 15793

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα αξιολόγησης φακέλου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς σας στον ανοικτό
διαγωνισμό: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ
Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ: 374044.
Κύριοι,
Κατά τη διεξοδική εξέταση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς που καταθέσατε με την από
15645/07.04.2014 προσφορά σας για τη συμμετοχή σας στον ανοικτό διαγωνισμό «Ψηφιοποίηση και
Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ:
374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι
ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά η διαδικασία αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου του
διαγωνισμού δηλαδή η εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς.
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού και τα υποβληθέντα στοιχεία στον φάκελο της
υποψηφιότητας σας δεν διαπιστώθηκε πληρότητα όσον αφορά τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.6
"Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής", και η υποψηφιότητα δεν εξετάσθηκε στο στάδιο της Τεχνικής
προσφοράς και κατά συνέπεια αποκλείεται από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού.
Τα σημεία αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα πρακτικά. της αρμόδιας επιτροπής
αξιολόγησης. 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 21.05.2014. Σύμφωνα με το πλαίσιο
του προγράμματος έχετε τη διακριτική ευχέρεια να προβείτε σε διαδικασία ένστασης - προδικαστικής
προσφυγής κατά την οποία οφείλετε να προβείτε μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου λάβετε
γνώση της παρούσης με τα συνημμένα και δημοσιοποιημένα πρακτικά ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, και
της επιτροπής ενστάσεων προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά σας. [Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν
και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173].
Παραλαβή τυχόν προδικαστικής προσφυγής γίνεται έως τις 15:00 της 10ης ημερολογιακής ημέρας από την
γνωστοποίηση της παρούσας και τεκμηριώνεται από το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της
Αναθέτουσας αρχής. Εφόσον όμως δεν συντρέχουν λόγοι για να προβείτε σε διαδικασία ένστασης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης και για λόγους συντόμευσης των χρόνων του διαγωνισμού
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως.
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Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετική ένσταση-προδικαστική προσφυγή από εσάς ή συνυποψήφιό
σας, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία με το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού, "Άνοιγμα Οικονομικής
Προσφοράς", στα γραφεία της εταιρείας μας την Παρασκευή, 06.06.2014 και ώρα 10:30.
Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση - προσφυγή επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα
με την πρόσκληση θα πρέπει να εκκινήσει διαδικασία εξέτασης ενστάσεων και θα ενημερωθείτε με νέα μας
επιστολή.
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.

___________________________________
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε.
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