ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» (ΑΔΑ:
7ΤΦΧ4653Π8-ΜΝ3, ΑΔΑΜ: 18PROC003478512)
Ερώτημα 4 (Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 20-08-2018):
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα "Αποδεικτικά Μέσα" της παραγράφου 2.2.6.2 προσκομίζονται μόνο από
τον Υποψήφιο Ανάδοχο, κατά το στάδιο κατακύρωσης και ΔΕΝ υποβάλλονται στο Φάκελο Προσφοράς.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:
Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα πότε υποβάλλονται; Στο Φάκελο Προσφοράς ή στο Φάκελο
Δικαιολογητικών κατακύρωσης, μόνο από τον Υποψήφιο Ανάδοχο;
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:
Παράγραφος 2.4.4. "Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς".
"Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα".
Παρακαλούμε να προσδιοριστούν τα έγγραφα - δικαιολογητικά ή άλλα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο
φάκελο Προσφοράς.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4:
Σελ. 39
" Η ενδεικτική πρόταση θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τουλάχιστον χίλιες πεντακόσιες λέξεις (1.500) και να
περιλαμβάνει..."
Υπάρχει μέγιστος αριθμός λέξεων για την πρόταση;
ΕΡΩΤΗΜΑ 5:
Σελ. 37
" Ο Ανάδοχος θα παρέχει, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης, Υποστήριξη στην Αναθέτουσα
Αρχή που θα αφορά σε:
4) Πιλοτική εφαρμογή ενεργειών/δράσεων δημοσιότητας που περιέχονται στην ενδεικτική πρόταση
μεθοδολογίας και εφαρμογής που περιέχεται στην Τεχνική προσφορά του.
Παρακαλούμε να προσδιοριστεί αν το κόστος της υλοποίησης της πιλοτικής δράσης/δράσεων περιλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό των 40.000 (προ φπα) ή αν θα καλυφθεί από το γενικότερο προϋπολογισμό των 1.240.000
ευρώ (σελ. 34).
ΕΡΩΤΗΜΑ 6:
Σελ. 38-39 "Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην Τεχνική προσφορά τους θα περιλαμβάνουν ενδεικτική πρόταση
μεθοδολογίας και εφαρμογής που θα καλύπτει ανάγκες:
1



της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και συγκεκριμένα την προώθηση πολιτικών για την
ανακύκλωση και
 της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και συγκεκριμένα την προώθηση πολιτικών για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας"
Στο τεύχος Προκήρυξης δεν προσδιορίζονται οι Πολιτικές των ΓΔ ή του Υπουργείου ούτε δίνονται στόχοι ή
βασικές κατευθύνσεις. Παρακαλούμε να προσδιοριστούν οι "πολιτικές" ώστε να μπορεί να υποβληθεί πρόταση
Μεθοδολογίας, ανά περίπτωση, εκτός και αν οι στόχοι είναι "θεωρητικοί" και θα πρέπει να τεθούν από τον
Υποψήφιο στην Προσφορά που υποβάλλεται.
ΕΡΩΤΗΜΑ 7:
Σελ. 39
"Δείγματα δημιουργικών εργασιών (δημιουργικές προτάσεις για διαφημιστικές καταχωρήσεις και για έντυπο
υλικό, εξωτερικής διαφήμισης, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σενάρια και διαφημιστικού μηνύματος με μορφή
banners για το διαδίκτυο)"
Τα "δείγματα δημιουργικών εργασιών" αφορούν προηγούμενες εργασίες του Υποψηφίου"(από προηγούμενα
έργα - δράσεις). Σωστά;
ΕΡΩΤΗΜΑ 8:
Δεδομένου ότι για διαγωνισμούς "κάτω των ορίων" (βλ. οδηγία #23, της 13/2/2018 , σελ. 16) δεν απαιτείται η
υποβολή ΤΕΥΔ από τα μέλη της Ομάδας Έργου, ακόμα και αν καλύπτουν θέματα εμπειρίας/τεχνογνωσίας,
παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί, εφόσον δεν υπάρχει σχετική αναφορά στην προκήρυξη, ότι για όλους τους
τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες, αρκεί η υποβολή απλής Υπεύθυνης Δήλωσης συνεργασίας.
Απάντηση 4ου ερωτήματος:
1. Βλέπε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.eysped.gr, με τίτλο: Απάντηση 3ου ερωτήματος (μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 17-08-2018), 2
2. Στο άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου, αναφέρεται:
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 2.2.5 αυτής.»
3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, αναφέρονται αναλυτικά οι
απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται από την Τεχνική προσφορά
του Αναδόχου.
4. Όχι, δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός λέξεων για την ενδεικτική πρόταση του Αναδόχου.
5. Το κόστος της υλοποίησης της πιλοτικής δράσης/δράσεων περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του
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έργου (40.000,00 € προ Φ.Π.Α.)
6. Τόσο η πολιτική για την ανακύκλωση όσο και η πολιτική για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας μπορούν βρεθούν στους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
«…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ. Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας έργου είναι απαραίτητο να διαθέτει εμπειρία σε περιβαλλοντικά
και ενεργειακά θέματα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………»
7. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΡΟΣ Β’ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, αναφέρεται:
«Η ενδεικτική πρόταση θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τουλάχιστον χίλιες πεντακόσιες λέξεις (1.500) και να
περιλαμβάνει:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Δείγματα δημιουργικών εργασιών (δημιουργικές προτάσεις για διαφημιστικές καταχωρήσεις και για
έντυπο υλικό, εξωτερικής διαφήμισης, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σενάρια και διαφημιστικού
μηνύματος με μορφή banners για το διαδίκτυο)
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….»
Τα δείγματα δημιουργικών εργασιών αφορούν στην ενδεικτική πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου για
την προώθηση πολιτικών για την ανακύκλωση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
8. Η κατευθυντήρια οδηγία 23/13-02-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στη
σελίδα 16, αναφέρει ότι, εάν ο Οικονομικός Φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Οικονομικών
Φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής…………………………………………….,
επισυνάπτεται
χωριστό
έντυπο
ΤΕΥΔ
με
τις
πληροφορίες
που
απαιτούνται
……………………………………………………
Η εξαίρεση ως προς τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (και όχι η εξαίρεση από την
υποβολή του ΤΕΥΔ) αφορά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων. Το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης αφορά σε
γενικές υπηρεσίες.
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