ECODESTINATION TENDER WP 245
“Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δράσεων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας
2‐4‐5 του έργου Eco‐Destination :
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μέχρι την 4.4.2016 έχουν υποβληθεί οι ακόλουθες ερωτήσεις ή διευκρινήσεις οι οποίες
παρατίθενται με τις αντίστοιχες απαντήσεις :
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2.3 «Φάκελος Δικαιολογητικών» σημείο 4 «Υπεύθυνη
δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75)..» αναφέρει τη φράση
«επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής…». Παρόλα αυτά πιο κάτω στο
σημείο 6 της ίδιας παραγράφου αναφέρει ότι: β) «Όπου απαιτείται Υπεύθυνη
Δήλωση..αυτή φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην
οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι από τα
παραπάνω ισχύει και σε ότι αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να
προσκομισθούν στο φάκελο της προσφοράς του υποψηφίου αν αυτές απαιτείται να
φέρουν γνήσιο υπογραφής ή όχι.
2. Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν το άνοιγμα του φακέλου δικαιολογητικών
και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει την ημέρα υποβολής των προσφορών, ήτοι
Τρίτη 12.4.2016, 10.30 πμ
3. Στο τεύχος της προκήρυξης αναφέρεται ο όρος ομάδα έργου και ομάδα
εμπειρογνωμόνων. Διευκρινίστε μας ποιος είναι ο ρόλος της ομάδας
εμπειρογνωμόνων και σε ποιες δράσεις απαιτούνται εμπειρογνώμονες.
4. Στην σελίδα 6 παρ.4 ζητάτε Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της
υπογραφής, ενώ στην σελίδα 7 αναφέρεται το εξής : Οπου απαιτείται Υπεύθυνη
Δήλωση: α) νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν.
1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση
του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης
αποδεικτικής αξίας, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα
Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του ΚΠολΔ και του Κώδικα περί
Δικηγόρων, και β) αυτή φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Διευκρινίστε μας τι από τα δύο ισχύει.
5. Στη σελίδα 13, Σημείο 6 αναφέρει: «Μέριμνα και υποστήριξη για τη μεταφορά, τη
διαμονή και την εστίαση των συμμετεχόντων και τουλάχιστον ενός κεντρικού
ομιλητή (εκτός των εταίρων).» Για πόσα και για ποια συνολικά άτομα θα πρέπει να
προσφέρουμε μεταφορά, διαμονή και εστίαση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου;
6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων;
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7. Στη σελίδα 7 της προκήρυξης αναφέρεται ότι «Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση:
α) νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του
φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής
αξίας, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 454 του ΚΠολΔ και του Κώδικα περί Δικηγόρων, και β) αυτή
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή
τα ΚΕΠ.» ενώ στη σελίδα 6 στο δικαιολογητικό 4 αναφέρεται ότι η Υπεύθυνη
Δήλωση που θα προσκομίσει ο Προσφέρων θα πρέπει να είναι επικυρωμένη ως
προς το γνήσιο της υπογραφής. Μόνο η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση του
σημείου 4 θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής;
8. Στο Παράρτημα Α στη σελίδα 13 στο άρθρο «Αντικείμενο της παρούσας
προκήρυξης» στο Π.Ε. 2.4.1 «Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου» αναφέρεται στο
σημείο 4 «Τήρηση και ηλεκτρονική αποτύπωση των πρακτικών της εκδήλωσης στην
αγγλική γλώσσα και δυνατότητα μετάφρασης/ διερμηνείας». Σε αυτό το σημείο
εννοείται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την τοποθέτηση καμπίνας
μετάφρασης στο χώρο που θα φιλοξενηθεί το συνέδριο, να καλύψει τα έξοδα
διερμηνείας και να για πόσα άτομα;
9. Στο Παράρτημα Α στη σελίδα 13 στο άρθρο «Αντικείμενο της παρούσας
προκήρυξης» στο Π.Ε. 2.4.1 «Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου» αναφέρεται στο
σημείο 6 «Μέριμνα και υποστήριξη για τη μεταφορά, τη διαμονή και την εστίαση
των συμμετεχόντων και τουλάχιστον ενός κεντρικού ομιλητή (εκτός των εταίρων)».
Σε αυτό το σημείο εννοείται ότι ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή
χωρίς να επωμιστεί το κόστος της μεταφοράς, διαμονής και εστίασης;
10. Στο Παράρτημα Α στη σελίδα 13 στο άρθρο «Αντικείμενο της παρούσας
προκήρυξης» στο Π.Ε. 2.4.1 «Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου» αναφέρεται στα
Παραδοτέα ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως υλικό
τεκμηρίωσης τις προσκλήσεις και το πρόγραμμα. Αυτά θα παραχθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή ή θα επωμιστεί το κόστος ο Ανάδοχος και αν ναι υπάρχουν
συγκεκριμένες προδιαγραφές για το υλικό;
11. Στο Παράρτημα Α στη σελίδα 13 στο άρθρο «Αντικείμενο της παρούσας
προκήρυξης» στο Π.Ε. 4.2.1 «Συλλογή δεδομένων για δείκτες, επεξεργασία και
ανάλυση για την ετικέτα του αειφόρου τουρισμού» ποιος είναι ο ακριβής αριθμός
του πληθυσμού που θα συμμετέχει στην έρευνα;
12. Στο Παράρτημα Α στη σελίδα 14 στο άρθρο «Αντικείμενο της παρούσας
προκήρυξης» στο Π.Ε. 5.3.1 «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για επαγγελματίες στον τομέα
του τουρισμού» η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να είναι
φωτοτυπίες; Επίσης η μέριμνα για τη μεταφορά και την εστίαση των
συμμετεχόντων αφορά και οικονομική κάλυψη από την πλευρά του Προσφέροντος;
13. Απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις από τα μέλη της Ομάδας Έργου και τα από τα
Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων?
14. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να προσκομισθούν στο φάκελο της προσφοράς
του υποψηφίου απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής ή όχι?
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος διαγωνισμού είναι δηλώσεις του
Ν.1599 και ΔΕΝ απαιτούν γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος.
2. Το άνοιγμα του φακέλου δικαιολογητικών και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει
την ημέρα υποβολής των προσφορών την Τρίτη 12.4.2016, 10.30 πμ.
3. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δράσεις. Οι δράσεις
που απαιτούν εμπειρογνώμονες είναι η 2.4 και η 5.3 και αφορούν τους ομιλητές
που προτείνει ο υποψήφιος και πού είναι και κατ ΄ ελάχιστο 1 σε κάθε workshop
και 1 στο συνέδριο.
4. Ως 1 ανωτέρω.
5. Η μέριμνα και υποστήριξη για τη μεταφορά, τη διαμονή και την εστίαση των
συμμετεχόντων αφορά τουλάχιστον πρώτον 2 coffee breaks ανά ήμερα για τους
συμμετέχοντες, δεύτερον μεταφορά, τη διαμονή και την εστίαση των
εμπειρογνωμόνων και ένα lunch την ημέρα για τους ομιλητές και γραμματεία για
την διακίνηση των συμμετεχόντων. Τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι η
διοργάνωση των εκδηλώσεων είναι εντός πόλης. Αν οι εκδηλώσεις είναι εκτός
πόλης ο υποψήφιος επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς των συμμετεχόντων.
6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μπορεί να είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
7. Ως 1 ανωτέρω.
8. Δεδομένου ότι η γλώσσα είναι ελληνικά και αγγλικά απαιτείται μεταφραστής αλλά
όχι απαραίτητα καμπίνα. Αν ένας υποψήφιος επιθυμεί μπορεί χρησιμοποιήσει
καμπίνα.
9. Ως 5 ανωτέρω.
10. Το κόστος αναλαμβάνει ο Ανάδοχος και το προσφερόμενο υλικό είναι τμήμα της
αξιολογούμενης προσφοράς.
11. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ETISSD [European Tourism Indicator System for
Sustainable Management at Destination Level ]
12. Το κόστος παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού αναλαμβάνει ο Ανάδοχος και το
προσφερόμενο υλικό είναι τμήμα της αξιολογούμενης προσφοράς. Όσον αφορά
την μέριμνα για τη μεταφορά και την εστίαση των συμμετεχόντων ως 5 ανωτέρω.
13. Απαιτείται να υποβληθούν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα και
ανακεφαλαιωτικός πίνακας των μελών της Ομάδας Έργου και της Ομάδας των
Εμπειρογνωμόνων, στον οποίο θα αναφέρεται η θέση του κάθε μέλους και ιδίως
ποιος είναι ο υπεύθυνος έργου. Δεν απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις από τα μέλη
της Ομάδας Έργου και τα από τα Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Απαιτείται
όμως υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του νόμιμου
εκπροσώπου του υποβάλλοντος, όπου θα αναφέρεται ότι τα γραφόμενα στην
προσφορά του προσφέροντος, στα βιογραφικά σημειώματα και στον
ανακεφαλαιωτικό πίνακα των μελών της Ομάδας Έργου είναι αληθή και ακριβή.
14. Ως 1 ανωτέρω.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
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