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Άστρος, 9/7/2014
Αριθ. Πρωτ.: 1086
Προς:

1. ACCESS Γραφικές Τέχνες Α.Ε.
2. Επτάλοφος Εκδοτικές Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ πρωτ. 1006/27-6-2014 Διακήρυξη Πρόχειρου
Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης».
Σχετ.:
1. Το υπ’ αριθμ 1085/9-7-2014 έγγραφο της εταιρείας ACCESS Γραφικές Τέχνες Α.Ε.
2. Το υπ’ αριθμ 1091/9-7-2014 έγγραφο της εταιρείας Επτάλοφος Εκδοτικές Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ
Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου που αφορά στην υπ’ αριθμ πρωτ. 1006/27-6-2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο
«Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης», σας διευκρινίζουμε ότι:
α/α

Ερώτημα

Απάντηση

1.

«Διευκρινίσατε αν οι ζητούμενες Υπεύθυνες
Δηλώσεις από την εν λόγω Διακήρυξη με Αρ.
Πρωτ.: 1006741/27-06-2014, που αφορούν
τον υποψήφιο Ανάδοχο και τα μη μόνιμα
στελέχη της Ομάδας Έργου απαιτείται να
είναι θεωρημένες; Δεν διευκρινίζεται σε
κάποιο σημείο της Διακήρυξης αν απαιτείται
να είναι θεωρημένες».

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται
γενικά στην Διακήρυξη δεν απαιτείται να
φέρουν θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του υπογράφοντος.

«Αναφερόμενοι στο πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό που έχετε προκηρύξει για την
επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση
προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης», θα σας

Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων καθώς και η συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έχουν
λάβει χώρα στις 30.06.2014, είναι ήδη δυνατή
η υποβολή τους στο ΓΕΜΗ και συνεπώς η
κατάθεση και του σχετικού αριθμού

2.

Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.Ι. της
Διακήρυξης πρέπει να φέρει την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού»

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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3.

παρακαλούσαμε όπως μας ενημερώσετε
σχετικά
με
την
κατάθεση
των
δικαιολογητικών
εκπροσώπησης
της
εταιρείας μας. Δεδομένης της λήξης της
θητείας του διοικητικού συμβουλίου στις
30/6/2014, αυτή ανανεώθηκε ως είχε έως
30/6/2019. Στην τεχνική μας προσφορά σας
καταθέτουμε ακριβές αντίγραφο της
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και
πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου. Η
απόδειξη κατάθεσης στο ΓΕΜΗ για την
αντίστοιχη δημοσίευση στο ΦΕΚ, θα μας
δοθεί από την υπηρεσία στις 21/7/2014 την
οποία και θα σας προσκομίσουμε άμεσα σε
περίπτωση ανάθεσης του έργου».

πρωτοκόλλου στην Αναθέτουσα Αρχή. Η
Αναθέτουσα Αρχή πάντως δεν θα απορρίψει
προσφορά για το λόγο ότι δεν έχει
υποβληθεί και ο αριθμός πρωτοκόλλου στην
περιγραφόμενη στο ερώτημα περίπτωση.

Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές: Παράδοση
φωτογραφιών, σκίτσων και ζωγραφικών
παραστάσεων.

1. Παραγωγή Οδηγού εναλλακτικού
τουρισμού για την «Προστατευόμενη
Περιοχή Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού»: Παράδοση
από
τον
Ανάδοχο
50
τεμ.
Φωτογραφιών και 10 τεμ. σκίτσων/
ζωγραφικών παραστάσεων.

Επιπλέον, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή
των
διαγωνιζόμενων
στην
σωστή
τοποθέτηση των υποβαλλόμενων στοιχείων
και εγγράφων εντός των διαφορετικών
υποφακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά)
σύμφωνα με την Διακήρυξη.

2. Παραγωγή Βιβλίου με τίτλο «Το
Αλφαβητάρι
του
Πάρνωνα».
Παράδοση από τον Ανάδοχο 24 τεμ.
Σκίτσων/ ζωγραφικών παραστάσεων.
3. Παραγωγή Ενημερωτικού εγχειρίδιου
με τίτλο «Προστατευόμενη Περιοχή
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού». Παράδοση από τον
Ανάδοχο 20 τεμ. Φωτογραφιών και 20
τεμ.
σκίτσων/
ζωγραφικών
παραστάσεων.
4.

Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές:
8. Παραγωγή
προβολής.

υλικών

προώθησης

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
αντικείμενα που περιγράφονται
στις
και αναλυτικές προδιαγραφές και όχι στην
περιγραφή του αντικειμένου. Ήτοι Αφίσες,
Σετ Ξυλομπογιές, Αυτοκόλλητα με λογότυπο
Φορέα,
Τετράδια
και
Επιτραπέζια
Ημερολόγια. Να μην συμπεριληφθούν
ρολόγια τοίχου και mouse pads.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση

Μαρία Αναγνωστοπούλου
Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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