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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Τηλ.: 2131515445, 2131515413
Email: m.papanika@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων», με κωδικό πράξης ΣΑ 2017ΣΕ27510075.

1. Ο ορθός χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι μέχρι 25/01/2020.
2. Εφόσον δεν είστε ακόμη υποχρεωμένοι, όπως ισχυρίζεστε, να έχετε συντάξει τον ισολογισμό για το 2018,
μπορείτε να υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας εξηγώντας τους
λόγους μη υποχρέωσης σύνταξης του ισολογισμού για το 2018 και διατυπώνοντας την εκτίμηση
διακύμανσης του ύψους του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
υποβολή του ισολογισμού στην αναθέτουσα αρχή μόλις συνταχθεί και κατατεθεί αρμοδίως και εφόσον ο
οικονομικός φορέας προκριθεί ως προσωρινός ανάδοχος.
3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση τουλάχιστον δύο
συγχρηματοδοτούμενων έργων συνολικής αμοιβής τουλάχιστον 50.000,00 ευρώ έκαστο έργο, σε
οποιοδήποτε έτος.
4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Υπεύθυνου Έργου καθώς και των στελεχών της Ομάδας Έργου πρέπει να
έχουν ημερομηνία υπογραφής έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναρτούν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού της δημόσιας
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
- το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κείμενο της
διακήρυξης, είτε αναρτάται το αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, ξεχωριστά ως αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης και
- το αρχείο τύπου XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου
να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής απάντησης τους.
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6. Η εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου αποδεικνύεται από την υλοποίηση δύο τουλάχιστον συμβάσεων.
Το υπόδειγμα του καταλόγου παρόμοιων συμβάσεων του Παραρτήματος IV μπορεί να συμπληρωθεί με
κατά το μέγιστο πέντε (5) αντιπροσωπευτικές συμβάσεις.
7. (2.2.8.2) Αποδεικτικά μέσα
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, οι φορείς στην ικανότητα
των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης και πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7).
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) :
«Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται
χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ
και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται. Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από τους φορείς, στις
ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του ηλεκτρονικού
φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως
συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016.
Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν».
8. Όλα τα ζητούμενα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.8.2 υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο.
9. Ο Πίνακας Προτεινόμενης Ομάδας Έργου πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση του υποψήφιου
αναδόχου.
10. Τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από τη διακήρυξη είναι ποιοτικά (Κατανόηση του Έργου Μεθοδολογική προσέγγιση - Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Οργάνωση της Υλοποίησης του Έργου).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που θα αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων, δύναται
να βαθμολογήσει καθένα από τα ανωτέρω τεχνικά κριτήρια με έως και 120 βαθμούς, σε περίπτωση που δεν
ικανοποιούνται μόνο αλλά υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. ως προς τη μεθοδολογική
προσέγγιση).
11. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
12. Μέρος ΙΙΙ ΕΕΕΣ Λόγοι Αποκλεισμού Ενότητα Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Το εν λόγω πεδίο του ΕΕΕΣ αφορά στον αμιγώς εθνικό λόγο αποκλεισμού της ονομαστικοποίησης των
μετοχών των ανωνύμων εταιρειών και συμπληρώνεται μόνο σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. (Κατευθυντήρια
Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
13. Οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα όλων των μελών της ομάδας έργου πρέπει να
αναγράφονται στο ΕΕΕΣ.
14. Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου για την εκπόνηση της
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Στρατηγικής Επικοινωνίας και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας καθώς και το κόστος των ενεργειών για
την εφαρμογή και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας.
Οι τιμές που δίδονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην οικονομική του προσφορά αναφέρονται σε μία
μονάδα μέτρησης για το κάθε περιγραφόμενο είδος, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Οι παραπάνω μοναδιαίες
προσφερόμενες τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και
ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με
δεδομένο ότι ο ανάδοχος καθώς και ο συνεργαζόμενος με αυτόν υπεργολάβος, θεωρούν τον κίνδυνο
απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχονται.
Καθώς οι αναγραφόμενες προς υλοποίηση δράσεις επικοινωνίας είναι ενδεικτικές και οι ποσότητες τους
δεν είναι εκ των προτέρων προσδιορίσιμες, δεδομένου ότι οι ενέργειες εξειδικεύονται κατά την υλοποίηση
του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και βεβαίως εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή, η
έγκριση κόστους θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, στη βάση πρότασης που υποβάλλεται από τον
Ανάδοχο πριν την υλοποίηση της ενέργειας. Η πρόταση του Αναδόχου –θα έχει πάντα ως βάση την
οικονομική του προσφορά.
Η τιμολόγηση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου, θα γίνεται με βάση τον Τιμοκατάλογο Εργασιών που θα υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος ως
οικονομική προσφορά στην Αναθέτουσα Αρχή.
15. Η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα VII της Διακήρυξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ.
Αναλυτικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει στη «Γραμμή» με CPV7934000-9 το σύνολο της
προσφοράς με βάση τον τιμοκατάλογό του για κάθε δράση επικοινωνίας. Ως τιμοκατάλογος νοείται το
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (μοναδιαίο κόστος δράσης επικοινωνίας, εκτός αν ορίζεται άλλως),
ο οποίος υποβάλλεται ως συνημμένο αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο
πεδίο «Οικονομική Προσφορά», προκειμένου ο οικονομικός φορέας να δεσμεύεται για το μοναδιαίο
κόστος κάθε ενέργειας κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
16. Ο προϋπολογισμός της πράξης είναι ενδεικτικός.
Τα ποσοστά των δράσεων 2.2.1 Διαδίκτυο – Google Adwords (8%) - 2.2.2 Social Media (8%) και 2.2.3
Ιστοσελίδα (9%) αντιστοιχούν σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού της Δράσης 2.2 Διάχυση επικοινωνίας
στα μέσα νέας τεχνολογίας, η οποία συμμετέχει στον προϋπολογισμό της πράξης με ποσοστό 25%.
Αναλυτικότερα Δράση 2.2.1 – 8% - 10.000€ / Δράση 2.2.2 – 8% - 10.000€ - Δράση 2.2.3 -9% - 11.250€
Το υπόλοιπο 75% αντιστοιχεί σε:
48% : ΔΡΑΣΗ 2.1 Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων
25%: ΔΡΑΣΗ 2.3: Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπων ενημερωτικών εργαλείων και ψηφιακών προϊόντων
οπτικής επικοινωνίας
1%: ΔΡΑΣΗ 1.1: Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας
1%: ΔΡΑΣΗ 1.2: Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας
Κόστος Διαχείρισης (social media) ανά ημερολογιακό μήνα
Το 8% της Δράσης 2.2.2 είναι 10.000€, το μηνιαίο κόστος διαχείρισης υπολογίζεται σε 200€, οι μήνες
διαχείρισης φθάνουν τους 50.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Όλες οι δράσεις επικοινωνίας είναι ενδεικτικές καθώς θα καθοριστούν οριστικά με την εκπόνηση τόσο της
Στρατηγικής Επικοινωνίας όσο και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση – κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης - ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πρόταση για
δράση επικοινωνίας, συνοδευόμενη από αναλυτική πρόταση για το περιεχόμενο, το στόχο, το χρόνο, το
κοινό – στόχο, τις προδιαγραφές, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, τη σύνδεση με τους γενικούς και
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ειδικούς στόχους των δράσεων επικοινωνίας καθώς και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της
προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Η αναθέτουσα αρχή θα εγκρίνει ad
hoc την εν λόγω πρόταση και ο ανάδοχος, μετά την υλοποίησή της, θα αμείβεται σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο του οικονομικού φορέα, ο οποίος επισυνάπτεται στην οικονομική του προσφορά.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΡ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
2. Φ. Έργου
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