Αθήνα, 10-04-2017
Α.Π. 14380/2017
ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 08/2017 διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικών και ηχητικών
προγραμμάτων, γραφικών, ειδικών καλλιτεχνικών κατασκευών και την παροχή συναφών υπηρεσιών
για την πλήρη εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων υλικών στο
Ελληνικό περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, που
πραγματοποιείται στην Αστανά του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017».
Ερώτημα:
Στο Παράρτημα Α – Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ, σημείο 2, ζητείται «Πρόσφατο
πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων». Το ως άνω Πιστοποιητικό
πρέπει να προέρχεται οπωσδήποτε από το Πρωτοδικείο; Δεν σας καλύπτει το Γενικό Πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ το οποίο επίσης αναφέρει αναλυτικά όλες τις καταστατικές μεταβολές της εταιρείας
ακριβώς όπως το αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου;
Απάντηση:
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων (ή μεταβολών) που εκδίδεται από το ΓΕ.ΜΗ αφορά ΜΟΝΟΝ τις
καταστατικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί μετά την 01.01.2013. Επομένως καλύπτουν τις
μεταβολές των ΕΠΕ που έχουν συσταθεί έπειτα από την ημερομηνία αυτή. Η Υποψήφια εταιρεία θα
πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό ανάλογα με το έτος σύστασής της : εάν έχει συσταθεί μετά
την 01.01. 2013, καλύπτεται από το Πιστοποιητικό τροποποιήσεων (ή μεταβολών) που εκδίδεται από
το ΓΕ.ΜΗ. Εάν έχει συσταθεί μέχρι τις 31.12.2012, προσκομίζει πιστοποιητικό τροποποιήσεων
(μεταβολών) και από τις δύο υπηρεσίες (Πρωτοδικείο Αθηνών και ΓΕ.ΜΗ).

Ερώτημα:
Στο άρθρο 6 «Δικαιολογητική Συμμετοχής» της διακήρυξης, «Οικονομική Επάρκεια του
Δικαιούχου», ζητείται ο υποψήφιος να διαθέτει «ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι
παντός κινδύνου επί του συνόλου του έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του
παρόντος διαγωνισμού (Για σωματικές βλάβες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υλικές ζημιές σε τρίτους, για
ομαδικά ατυχήματα). Το εν λόγω στοιχείο δε θα έπρεπε να περιορίζεται στην Εργολαβία Α; είναι
προαπαιτούμενο και της Εργολαβίας Β;
Απάντηση:
Η συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου 6, στην οποία αφορά το ερώτημα, τέθηκε εκ παραδρομής
εντός διακήρυξης. Ως εκ τούτου δεν ζητείται από τον υποψήφιο να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη
αστικής ευθύνης έναντι παντός κινδύνου επί του συνόλου του έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον
του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού (Για σωματικές βλάβες προς τρίτους,
συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης,

υλικές ζημιές σε τρίτους, για ομαδικά ατυχήματα). Το εν λόγω προαπαιτούμενο αφορά στην
Εργολαβία Α, που δεν προκηρύσσεται με την παρούσα.

Ερώτημα:
Στη διακήρυξη δεν παρατίθεται κάποιο Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος. Τα βιογραφικά που
θα συμπεριληφθούν στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη μορφή ή μπορεί να
διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με τη Φόρμα που έχει χρησιμοποιήσει το κάθε μέλος της
Ομάδας Έργου;
Απάντηση:
Τα Βιογραφικά Σημειώματα που θα κατατεθούν θα πρέπει να παραθέτουν κατά τρόπο εύληπτο και
σαφή τα προσόντα των ατόμων των προτεινόμενων Ομάδων Εργασίας, με σκοπό να μπορέσει η
Αναθέτουσα Αρχή να επιλέξει. Η μορφή των Βιογραφικών Σημειωμάτων εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του κάθε υποψηφίου.

Ερώτημα:
Όσον αφορά το περιεχόμενο του «Φακέλου Τεχνική Προσφορά», σημείο Β, «Προτάσεις σεναρίου
(storyboard) και οπτικής απόδοσης της αφήγησης σε γραφικά αλλά και οπτικοακουστικές παραγωγές
σχετικά με τη θεματολογία του Ελληνικού Περιπτέρου», θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις
σεναρίου και οπτικής απόδοσης της αφήγησης σε γραφικά για όλες τις εκθεσιακές ζώνες που
περιγράφονται στη Διακήρυξη ή απλά να κατατεθούν ενδεικτικά κάποιες προτάσεις – επιλεκτικά –
για ορισμένες ζώνες.
Απάντηση:
Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν κατά τρόπο εύληπτο και σαφή όλες τις περιοχές - ζώνες
(εκθεσιακές ενότητες), τους τρόπους και τις παραγωγές που προτείνονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή

