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ΠΡΟ:

Δλδηαθεξόκελνπο δηαγσληζκνύ
(όπσο ν Πίλαθαο Απνδεθηώλ)

ΘΕΜΑ:

Απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε
ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο ηνπ Aξραηνινγηθνύ Mνπζείνπ
Υαλίσλ» κε θσδηθό ΟΠ 372868 ηνπ Δ.Π. 2007-2013 «Φεθηαθή ύγθιηζε»

ΧΕΣ.:

1. Σν ππ' αξ. πξση. ΟΣΑ23560713/03/07/2013 έγγξαθν (αξ. πξση. εηζεξρ. 3886/3-7-2013)
2. Σν ππ' αξ. πξση. 92833/04.07.2013 έγγξαθν (αξ. πξση. εηζεξρ. 3915/5-7-2013)

Με βάζε ηα εξσηήκαηα πνπ παξαιήθζεθαλ έσο θαη ηηο 5-7-2013 από
ελδηαθεξόκελνπο γηα ην δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ
αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο ηνπ Aξραηνινγηθνύ Mνπζείνπ Υαλίσλ» κε
θσδηθό ΟΠ 372868 ηνπ Δ.Π. 2007-2013 «Φεθηαθή ύγθιηζε» αλαξηνύκε ζηηο
11/7/2013 δηαδηθηπαθά ην παξόλ έγγξαθν κε ηηο δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε όζνπο
έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ κέρξη θαη 5/7/2013. Tν παξόλ έγγξαθν απεζηάιεη θαη κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ερώηηζη 1:
ην ηεύρνο Β ηεο δηαθήξπμεο ζηελ παξάγξαθν Β2.6 ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ, ζηελ
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα αλαγξάθεηαη όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα έρεη κέζν θύθιν εξγαζηώλ κεγαιύηεξν από ην 150% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
ππό αλάζεζε έξγνπ γηα ηελ ηξηεηία 2008, 2009, 2010. Παξαθαιώ όπσο καο επηβεβαηώζεηε
όηη ε ηξηεηία αθνξά ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010.
Απάνηηζη:
Δπηβεβαηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνύ ηεύρνπο δηαθήξπμεο,
παξάγξαθνο Β2.6. 1. ν κέζνο θύθινο εξγαζηώλ ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθώλ
ρξήζεσλ αθνξά ζηα έηε 2008, 2009 θαη 2010.
Ερώηηζη 2:
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε όηη ν Αξηζκόο Γηαθήξπμεο ηνπ ππόςε Γηαγσληζκνύ είλαη ν
αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο απόθαζεο δηελέξγεηάο ηνπ: 3081/23-5-2013.
Απάνηηζη:
Δπηβεβαηώλεηαη όηη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο απόθαζεο πξνθήξπμεο ηνπ δηεζλνύο
αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ
αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο ηνπ Aξραηνινγηθνύ Mνπζείνπ Υαλίσλ» κε θσδηθό ΟΠ
372868 ηνπ Δ.Π. 2007-2013 «Φεθηαθή ύγθιηζε» είλαη ν 3081/23-5-2013.
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Ερώηηζη 3:
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε όηη εθ παξαδξνκήο ππάξρεη ζηελ Γηαθήξπμε ε παξάγξαθνο
Α3.4.5 Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο
εηζηηεξίσλ», θαζώο ήδε ππάξρεη ε παξάγξαθνο Α3.4.3 Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Τπεξεζίεο
δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ» κε ην ίδην αθξηβώο πεξηερόκελν.
Απάνηηζη:
Δπηβεβαηώλεηαη όηη έρνπλ αθξηβώο ην ίδην πεξηερόκελν θαη ην Α3.4.5 απνηειεί επαλάιεςε
ηνπ Α3.4.3.
Ερώηηζη 4:
ην Κεθάιαην Α4.1 Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη: "Οη
ζπλνιηθέο ώξεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50". Παξαθαινύκε
επηβεβαηώζαηε όηη νη ππόςε ώξεο εθπαίδεπζεο είλαη εθπαηδεπηηθέο ώξεο εθπαηδεπηή.
Απάνηηζη:
Δπηβεβαηώλεηαη όηη νη 50 ώξεο εθπαίδεπζεο είλαη εθπαηδεπηηθέο ώξεο εθπαηδεπηή.
Ερώηηζη 5:
ηηο ζειίδεο 131 θαη 132 δεηνύληαη: Σίηινη ζπνπδώλ θαη αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά
εκεηώκαηα όισλ ησλ κειώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ζην Μέξνο C
ηεο Γηαθήξπμεο). Παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε όηη δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ Σίηισλ
πνπδώλ, αιιά ε αλαθνξά ηνπο ζηα αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα όισλ ησλ κειώλ
ηεο Οκάδαο Έξγνπ (βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ζην Μέξνο C ηεο Γηαθήξπμεο).
Απάνηηζη:
Όπσο νξίδεηαη ζην ηεύρνο Β2.6 Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο, ζηε ζει. 131 "Ο
ππνςήθηνο Αλάδνρνο γηα λα παξέρεη επαξθή ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο αλσηέξσ
πξνϋπόζεζεο ζπκκεηνρήο, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ (εληόο ηνπ
Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο) ηα αθόινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο" 3.4 Σίηινπο
ζπνπδώλ θαη αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα όισλ ησλ κειώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ.
πλεπώο απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ Σίηισλ πνπδώλ θαη όρη κόλνλ ε αλαθνξά ηνπο ζηα
αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα.
Ερώηηζη 6:
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε όηη ζηα ζεκεία ηεο Γηαθήξπμεο όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε
"Γήκν", ηνύην έρεη γίλεη εθ παξαδξνκήο θαη ζα πξέπεη απηέο νη αλαθνξέο λα
αληηθαηαζηαζνύλ από ηνλ όξν "Αξραηνινγηθό Μνπζείν Υαλίσλ".
Απάνηηζη:
Δπηβεβαηώλεηαη όηη ζην ηεύρνο Γ, ζηνλ Πίλαθα πκκόξθσζεο "Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα
«Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Πύιεο»", ζηνλ Α/Α 9 (ζει. 202) θαη ζηνλ Α/Α 35 (ζει. 203), ε
ιέμε "ν δήκνο" θαη ε ιέμε "ηνπ δήκνπ", αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα από ηηο ιέμεηο "ν
δηθαηνύρνο" θαη "ηνπ δηθαηνύρνπ".
Ερώηηζη 7:
ηνλ Πίλαθα πκκόξθσζεο "Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο πύιεο»" θαη
ζηελ απαίηεζε 9 δεηείηαη: "Δλζσκάησζε θαη πιήξε νινθιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ
πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν ν δήκνο ζα εκπηζηεπηεί ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πξνο
επεμεξγαζία θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη
ιεπηνκεξώο ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε (Πίλαθαο C.3.4.1)".
Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε πνηνο είλαη ν Πίλαθαο C.3.4.1
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Απάνηηζη:
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαη αθνξνύλ
ζηελ απαίηεζε 9 (ζει.202) ηνπ Πίλαθα πκκόξθσζεο "Λεηηνπξγηθή Δλόηεηα «Αλάπηπμε
Γηαδηθηπαθήο πύιεο»", δηαηππώλνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 έσο θαη 8 (ζει. 184-221) ηνπ
αλεξηεκέλνπ ζην δηαδίθηπν Σεύρνπο Γ. Δπηπιένλ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζε
αξρείν word ηνπο Πίλαθεο πκκόξθσζεο κε ηε ζπλνιηθή ηνπο αξίζκεζε, θαζώο θαη ηα
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο (ζει. 151) ηνπ Σεύρνπο Β κε ηελ ζρεηηθή αληηζηνίρηζε ησλ
Πηλάθσλ πκκόξθσζεο.
σνημ.: 1) Πίλαθεο πκκόξθσζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή word.
2) Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή word.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Γηεπζύληξηα ηεο Δθνξείαο
Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε
Αξραηνιόγνο

Κπξηαθή Καβξνπδάθε
Γηνηθεηηθόο
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
α/α

Επωνσμία

1

ΓΔΧΑΝΑΛΤΗ
Α.Δ.

2

IMC ΑΙΓΑΙΟΤ

3

ATHENS
TECHNOLOGY
CENTER ABETE
AVMAP MILLENGUARD
ΓΚΛΟΜΠΟ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΧΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
QUALITY &
REABILITY A.E.
ΔΦΙΛΟΝ
ΙΝΣΔΡΝΑΙΟΝΑΛ
Α.Δ.
ΤΠΗΡΔΙΔ
ΑΝΟΙΚΣΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
Α.Δ.

4
5

6
7
8

Σατσδρομική
διεύθσνζη
Γ. Γελλεκαηά 54,
Φνίληθαο
Θεζζαινλίθε 55134
Πηηηαθνύ 5,
Μπηηιήλε 81100,
Τπνθ.: Μηιάηνπ 14,
Ηξάθιεην Κξήηεο
71202
Ρηδαξείνπ 10,
Υαιάλδξη 15233

Αριθμός
ηηλεομοιοησπίας
2310496880

Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο

2251044178
2810344558

info@imcaegean.com

2106855564

dfou@atc.gr,

Νάμνπ 2-4, Πάηεκα
Υαιαλδξίνπ 15238
Αξηζηνηέινπο 78 &
Φαξξώλ 37Α,
Υαιάλδξη
15232

2108056327

avmap@avmap.gr

2106466165

enikolopoulou@globogr.com

Κνλίηζεο 11Β,
Μαξνύζη 15125
Μνλεκβαζίαο 27,
Μαξνύζη 15125

2108029819

kkal@qnr.com.gr

2106821220

Secretary1@epsilon.gr

Μνλαζηεξίνπ 125
Θεζζαινλίθε 56123

2310518757

sales@ots.gr
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info@geoanalysis.gr

