ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» (ΑΔΑ:
7ΤΦΧ4653Π8-ΜΝ3, ΑΔΑΜ: 18PROC003478512)
Ερώτημα 1 (Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 26-07-2018):
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» της πράξης «Πληροφόρηση,
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας» με
κωδικό MIS 5010624 , θα θέλαμε την ακόλουθη διευκρίνιση:
στο ΜΕΡΟΣ Β' - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στη σελίδα 39 (ενότητα «Μεθοδολογία Υλοποίησης»)
αναγράφει:
«Επίσης, στην Τεχνική Προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα προτείνουν την υλοποίηση μιας ή
περισσοτέρων πιλοτικής/πιλοτικών επικοινωνιακών δράσης/εων, δικής τους επιλογής. Η/Οι συγκεκριμένη/ες
δράση/εις που θα προταθούν θα οριστικοποιηθούν στο 3 Παραδοτέο.»
και στη σελίδα 41 (ενότητα «Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης») αναγράφει:
«Την υποβολή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας (2ο Παραδοτέο) που υλοποιεί την Επικοινωνιακή Στρατηγική
εντός δύο (2) μηνών από την οριστική παραλαβή του 1ου Παραδοτέου. Στο παραδοτέο αυτό θα
οριστικοποιηθεί/ούν η/οι δράση/εις που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Επίσης, ο Ανάδοχος θα παραδώσει
πλαίσιο προδιαγραφών για ομαδοποιημένες δράσεις (π.χ ημερίδες, συνέδρια, workshops, εκθέσεις κ.α.).
Την υποβολή μιας (1) ενδιάμεσης έκθεσης (3ο Παραδοτέο), η οποία θα αφορά στην υποστήριξη που παρείχε
στην Αναθέτουσα Αρχή, όπως προβλέπεται από την παρούσα και την τεχνική του Προσφορά, εντός τεσσάρων
(4) μηνών από την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου.»,
παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν οι προτεινόμενες πιλοτικές επικοινωνιακές δράσεις που αναφέρονται
στο ΜΕΡΟΣ Β' - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στη σελίδα 39 (ενότητα «Μεθοδολογία Υλοποίησης») θα
οριστικοποιηθούν στο 2ο Παραδοτέο ή στο 3ο Παραδοτέο.
Απάντηση 1ου ερωτήματος:
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης, σελ.
41:
«………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Την υποβολή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας (2ο Παραδοτέο) που υλοποιεί την Επικοινωνιακή
Στρατηγική εντός δύο (2) μηνών από την οριστική παραλαβή του 1ου Παραδοτέου. Στο παραδοτέο αυτό θα
οριστικοποιηθεί/ούν η/οι δράση/εις που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Επίσης, ο Ανάδοχος θα παραδώσει
πλαίσιο προδιαγραφών για ομαδοποιημένες δράσεις (π.χ ημερίδες, συνέδρια, workshops, εκθέσεις κ.α.).
………………………………………………………………………………………………………………………………………»
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