Διακήρυξη
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
για το Υποέργο 2
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεματικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
Τουριστικού Χαρακτήρα» του έργου με ΜΙS 464646
(ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΙΝ-ΧΕΙ)

Διευκρινίσεις No 2

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 869/15.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στη σελ 73 της Διακήρυξης αναφέρει:
«Επίσης ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
Τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
Σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε σε τι αναφέρεται ο εξοπλισμός και το λογισμικό,
αφού στην διακήρυξη δεν προβλέπεται ούτε εξοπλισμός, ούτε λογισμικό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η υποσημείωση μετά τον πίνακα περιεχομένων της τεχνικής προσφοράς στην ενότητα
2.3.2.2 αναφέρεται στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα για την παροχή των θεματικών υπηρεσιών.
Αναμένεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα χρειαστεί κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό
για τους παρακάτω τομείς (χωρίς η λίστα αυτή να είναι εξαντλητική):


Σχεδιασμός και δραματουργία χώρων με αφηγηματικό/ θεματικό χαρακτήρα,
μεικτή χρήση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας, ψηφιακής
τεχνολογίας και ειδικού (εκθεσιακού ή θεατρικού) φωτισμού



Σχεδιασμός διαδραστικών (φυσικών και ψηφιακών) εκθεμάτων



Μελέτες γραφικών χώρου (environmental graphics) με στόχο την εύρεση σωστής
διαδρομής από τους επισκέπτες ή τουρίστες, καθώς και την ενημέρωση τους, με
διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αριθ. γεν. Πρωτ. 869/15.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στη σελ. 65 της Διακήρυξης αναφέρεται:
Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρωματικά με τον Πίνακα 3.4 (Πίνακας Εμπειρογνωμόνων)
θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των σχετικών συνεργατών.
Παρακαλώ να μας επιβεβαιώσετε ότι οι σχετικές Δηλώσεις Συνεργασίας αναφέρονται στους
εμπειρογνώμονες που λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες στα πλαίσια της Ομάδας

Έργου και όχι στα στελέχη ή τους υπαλλήλους του υποψήφιου αναδόχου και των
υπεργολάβων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι πίνακες 3.2, 3.3 και 3.4 της ενότητας 2.2.6 ‘Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής’
αναφέρουν ρητά ότι οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον υποψήφιο
Ανάδοχο και προτίθεται να συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου χρειάζεται να
καταθέσει σχετική δήλωση συνεργασίας. Η δήλωση αυτή απαιτείται λοιπόν για κάθε
εξωτερικό συνεργάτη (πίνακας 3.3), εμπειρογνώμονα (πίνακας 3.4) και υπεργολάβο
(πίνακας 3.2).

