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Σελ. 1  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                 
         

 
                   Μαρούσι,    17-11-2017 
                   Αρ. Πρωτ. :  4838 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Μ Πραγματευτέλη 
Τηλέφωνο: 210-3442148 
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  mpragmatefteli@minedu.gov.gr 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή 

αναδόχου του έργου : «Μελέτη για την Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Δημοσιότητα και 

Προβολή της ΕΕΚ» 

Σχετικά: 

1. Η υπ’ αρ. 4548/3-11-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ .ΕΔ ΕΣΠΑ 4751/14-11-2017 έγγραφο  της εταιρείας INTRAWAY Σύμβουλοι 

Οργάνωσης και Τεχνολογιών Μον. Ε.Π.Ε. 

 

Αναφορικά με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Μελέτη για την 

Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Δημοσιότητα και Προβολή της ΕΕΚ» και με βάση τα ερωτήματα 

που τέθηκαν στην  Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής: 

ΕΡ.1: Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

1. Η Τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού μόνο το συμπληρωμένο πίνακα 
Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της προκήρυξης) ή απαιτείται να περιλαβάνει και αναλυτική 
Τεχνική Προσφορά 

2. Ποια είναι η χρονική διάρκεια υλοποίησης – ανάπτυξης του επικοινωνιακού σχεδίου; 

 

ΑΠ.1:   

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:mpragmatefteli@minedu.gov.gr
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Σελ. 2  

1. .Σύμφωνα με το  ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στις 
οδηγίες για τη συμπλήρωση της τεχνικής προσφοράς αναφέρονται μεταξύ άλλων  τα εξής:  

 

 «Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ)»  

 «Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην 
Τεχνική του Προσφορά,  παραρτήματα με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει 
απαραίτητα για την Προσφορά του.» 

 

Επομένως σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο η Τεχνική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου θα 
πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα 
Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και προαιρετικά να 
συμπεριλαμβάνει παραρτήματα με στοιχεία που ο Υποψήφιος Ανάδοχος επιθυμεί ή κρίνει 
απαραίτητα για την Προσφορά του.  

 

2. Στην  παράγραφο 3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του Παραρτήματος Ι 
αναφέρεται  ότι :« Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου είναι δύο (2) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρείς (3) 
μήνες μέχρι την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.» 

 

Επομένως η διάρκεια υλοποίησης – ανάπτυξης του επικοινωνιακού σχεδίου ορίζεται σε 2 
μήνες. Στη διάρκεια της σύμβασης θα συμπεριληφθεί ένας επιπλέον μήνας για την οριστική 
παραλαβή των παραδοτέων. 

 
 

Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά το ΤΕΥΔ, το πεδίο που αναφέρεται σε εγγραφή του Φορέα σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα - 2η σελίδα του ΤΕΥΔ)  είναι άνευ αντικειμένου, αφού δεν προβλέπεται στην Πρόσκληση, συνεπώς 
η συμπλήρωσή του από τους προσφέροντες δεν απαιτείται. 
 

 

  
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΠΕΘ 

  
  

   

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Προϊστάμενο ΕΔ.ΕΣΠΑ. 


