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Θέμα: Διευκρίνιση No 2 για τους διαγωνισμούς 21833 και 23628 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Διευκρινίζουμε τα εξής:
1.Το προς εκτύπωση υλικό θα δοθεί μεταφρασμένο σε ψηφιακή μορφή και έτοιμο προς εκτύπωση
2. Όσα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον προσφέροντα απαιτείται να φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Κατά συνέπεια, τυχόν στοιχεία ή υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν παραχθεί/
συνταχθεί από τρίτους/ υπεργολάβους, στα μέσα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων- οικονομικός φορέας
προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική/επαγγελματική και χρηματοοικονομική
ικανότητα, θα πρέπει και αυτά να φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή του υπογράφοντος Τρίτου.
3. Στη σελ. 48 της Διακήρυξης (Μέρος 11.2) εκ παραδρομής αναγράφεται ότι «ο υποφάκελος «Οικονομική
προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο του Μέρους 7.4 Πίνακας
Οικονομικής Προσφοράς» και διευκρινίζεται πως ο υποφάκελος Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να
περιέχει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο που παράγεται μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, καθώς
δεν έχει περιληφθεί σχετικό Παράρτημα 7.4 στη Διακήρυξη.
4. Οι πίνακες των σελ. 32-37 και 57-70 είναι βοηθητικοί και δεν παράγονται μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
5. Το αποδεικτικό Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 που ζητείται ως απαιτούμενο
δικαιολογητικό συμμετοχής στη σελ. 37 της Διακήρυξης (Μέρος 3.4) αφορά μόνο τις διαφημιστικές εταιρείες
και δεν απαιτείται να προσκομιστεί από εταιρείες με άλλο αντικείμενο εργασίας π.χ. εκτυπωτικές εταιρείες.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι προμηθευτές θα περιγράφουν το αντικείμενο της εργασίας τους στη στήλη
ΑΠΑΝΤΗΣΗ, παραπέμποντας στην παρούσα διευκρίνιση στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.
6. Το Λογότυπο Προγράμματος στη σελ. 100 της Διακήρυξης (Μέρος 7.3.2) αφορά το περιεχόμενο των υπό
στοιχείο 8 πινακίδων (12 τεμάχια). Οι εν λόγω πινακίδες απαιτείται να έχουν όλες τις ίδιες διαστάσεις κατά τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη, ήτοι 0,42*0,30m. H Επωνυμία της Υπηρεσίας στη σελ. 99 της Διακήρυξης (Μέρος
7.3.1) αφορά το περιεχόμενο των υπό στοιχεία 1-7 πινακίδων, με τροποποίηση ανάλογα με τις αντίστοιχες
προβλεπόμενες διαστάσεις.
7. Οι πινακίδες παραδίδονται χωρίς συστήματα ανάρτησης.
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8. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (σελ. 25, Μέρος 2.4) η προμήθεια των 42 μεταλλικών επιγραφών περιλαμβάνει
τη μεταφορά και τοποθέτηση των επιγραφών σε χώρο υποδειχθέντα από την ΥΑ, όπως ορίζεται αναλυτικά
στις σελ. 25-26 της Διακήρυξης.
9. Σε συνέχεια της υπ’αρ. 1 Διευκρίνισης που δόθηκε από την Υπηρεσία μας για το Τμήμα Α του διαγωνισμού
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 21833), όπου αναφέρεται 2 σελίδες εξώφυλλο νοούνται 2 εκτυπωμένες σελίδες, ήτοι 4
συνολικά σελίδες εξώφυλλο βάρους 200 γρ. Οι εσωτερικές σελίδες βάρους 80 γρ. προσαρμόζονται έτσι ώστε
το έντυπο να έχει συνολικό αριθμό αριθμημένων σελίδων πολλαπλάσιο του 4 αφήνοντας κατά περίπτωση
κενές σελίδες χωρίς εκτύπωση στο τέλος των εσωτερικών σελίδων.
Για παράδειγμα, το υπό στοιχεία 1 έντυπο 10 σελίδων, απαιτείται να έχει εξώφυλλο 2 εκτυπωμένες σελίδες
(4 σελίδες συνολικά) και εσωτερικές 8 σελίδες εκτυπωμένες, ήτοι 12 συνολικά αριθμημένες σελίδες.
Αντίστοιχα, το υπό στοιχείο 3 έντυπο 8 σελίδων, απαιτείται να έχει εξώφυλλο 2 εκτυπωμένες και 2 κενές
σελίδες (4 σελίδες συνολικά) και εσωτερικές 6 σελίδες εκτυπωμένες και 2 κενές στο τέλος (8 εσωτερικές
σελίδες συνολικά), ήτοι 12 συνολικά αριθμημένες σελίδες.
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