Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» για το «Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ιωαννίνων»

Αίτηση λήψης των τευχών της προκήρυξης
δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο 4: « Οπτικ οακουστικές παραγωγές

(ντοκιμαντέρ)» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων
1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Τα τεύχη της προκήρυξης παραλαμβάνονται εντός 6 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης λήψης τους στην ακόλουθη σελίδα. Σε κάθε ενδιαφερόμενο
διατίθεται μόνο ένα (1) αντίτυπο της Προκήρυξης σε μη επανεγγράψιμο μέσο (cd),
αποτελούμενο από δύο αρχεία (Τεύχος 1: Προκήρυξη και Τεύχος 2: Παραρτήματα)
και η παραλαβή του γίνεται αυτοπροσώπως.
Η έγγραφη αίτηση θα πρέπει:
•
•

•

να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου.
να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα προσώπου επαφής), μέσω
των οποίων αποδέχεται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαδικασία του
Διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του.
να αναφέρει τα στοιχεία του ατόμου ή του ταχυμεταφορέα (courier) που
εξουσιοδοτεί ο ενδιαφερόμενος για να παραλάβει το αντίτυπο.

Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα, το αργότερο
εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, το μη επανεγγράψιμο
μέσο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων, το οποίο αποτελείται από δύο αρχεία
(Τεύχος 1: Προκήρυξη, σελίδες 65 και Τεύχος 2: Παραρτήματα, σελίδες 40) και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο έως δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ζητώντας ένα νέο πλήρες αντίγραφο.
Εφόσον παρέλθουν οι άνωθεν αναφερόμενες ημερομηνίες, προσφυγές κατά της
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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2. ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθμός πρωτοκόλλου: ……………………………………….………
(Συμπληρώνεται από το ΠΙΟΠ)
Ημερομηνία υποβολής αίτησης λήψης τευχών διαγωνισμού:………………………………………….
(Συμπληρώνεται από το ΠΙΟΠ)

Από

Προς
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγέλου Γέροντα 6
105 58, Αθήνα

(στοιχεία και σφραγίδα επιχείρησης)

Τ. +30 210 3256922

Αθήνα, --/ --/ -Ο κάτωθι υπογράφων …………………………………………………………...
με Α.Δ.Τ. ………………………………..
Δηλώνω ότι, σε συνέχεια της Α.Π. ΠΙΟΠ 335/23.05.2014 Προκήρυξης αιτούμαι τη λήψη των
τευχών της προκήρυξης στο πλαίσιο του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη
Αναδόχου του Έργου «Υ/Ε 4: Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ) για το
Μουσείο
Αργυροτεχνίας
Ιωαννίνων»,
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
…………………………….............. και παράλληλα αποδέχομαι να ενημερώνομαι από την
Αναθέτουσα Αρχή για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την
ολοκλήρωσή του.
Εξουσιοδοτώ τον/την.................................................................ή τον ταχυμεταφορέα
(courier) με την ονομασία…………………………….………………να παραλάβει το αντίτυπο της
Προκήρυξης.
Αθήνα, ----/----/---Για τ…… (εταιρεία)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
[Ονοματεπώνυμο - στοιχεία του αιτούντος]
(Υπογραφή)
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