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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
( Ε̟ί της µε αρ. 8533/1320/31-3-2011 )
ΘΕΜΑ:

∆ιευκρινίσεις ε̟ί των όρων της µε αριθµ. 8533/1320/31-3-2011 α̟όφασης µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας
̟ρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ̟ροµήθεια
υλικών εκτυ̟ώσεων ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
(ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.) για το έτος 2011».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Για το διαγωνισµό της µε αριθµ. 8533/1320/31-3-2011 α̟όφασης , σχετικά µε την ̟ροµήθεια υλικών
εκτυ̟ώσεων ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.) για το
έτος 2011, διευκρινίζουµε τα εξής:
◘ Στον εν λόγω διαγωνισµό γίνονται δεκτές ̟ροσφορές, µόνο για γνήσια (original) αναλώσιµα και όχι για
συµβατά ή ανακατασκευασµένα.
◘ Για όσους εκτυ̟ωτές α̟αιτείται σετ αναλωσίµων, στην ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να αναφέρεται η συνολική τιµή για
όλα τα µελάνια του σετ.
◘ Στην ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος τύ̟ος εκτυ̟ωτή δεν υ̟άρχει, να συµ̟ληρωθεί στο συνηµµένο στην α̟όφαση
̟ίνακα, η ένδειξη «ο συγκεκριµένος τύ̟ος δεν υ̟άρχει».
Οι εν λόγω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου (www.yme.gov.gr).
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
1. Υ̟αλλήλους, µέλη της ε̟ιτρο̟ής
διενέργειας του διαγωνισµού:
α) Ιωάννη Κοκκίνη
β) Βασιλική Κουτσούκου
γ) Κωνσταντίνο Πίρκολο
δ) Ευανθία Λιά̟η
ε) Σωκράτη Ιωαννίδη
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
α ) Πολιτικό Γραφείο Υ̟ουργού
β ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ ) Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - ∆ιευθύντρια κ. Μαρία Υφαντή
3 - Τµήµα Προµηθειών
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