Απαντήσεις κατόπιν σχετικών ερωτήσεων, επί της προκήρυξης 3/2016 2016 για
την επιλογή Αναδόχου για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο «’’From Florina to
Bitola : the female soul of the lands by the lakes’’ - μια ταινία μικρού μήκους η
οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες στη διασυνοριακή περιοχή της λίμνης μεταξύ
της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 :
η

Ισχύουν οι διευκρινήσεις/απαντήσεις που είχαν δοθεί στα υποβληθέντα
ερωτήματα στον προηγούμενο (και τελικά ακυρωθέντα) διαγωνισμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ισχύουν οι διευκρινήσεις/απαντήσεις που είχαν δοθεί στα υποβληθέντα
ερωτήματα στον προηγούμενο διαγωνισμό, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του τεύχους διακήρυξης του
πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού 3/2016.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η :
Οι 36 μήνες εμπειρίας του συμβούλου πρέπει να είναι σωρευτικοί και
διακριτοί μεταξύ τους ή προσμετρούνται και παράλληλοι μήνες σε
διαφορετικά γυναικεία προγράμματα? Δηλαδή π.χ. προϋπηρεσία από
1/1/2013 έως 31/12/2015 (= 36 μήνες) ή από 1/1/2013 έως 31/12/2014
ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά προγράμματα ή γυναικείες επιχειρήσεις (=
24 + 24= 48 μήνες)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προσμετρούνται

και

οι

παράλληλοι

μήνες,

εφόσον

τεκμηριώνονται

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος προκήρυξης του πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισμού 3/2016
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η :
Εμπειρία

σε

γυναικεία

επιχειρηματικότητα

νοείται

και

η

εκπόνηση/εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου ή η λογιστική υποστήριξη σε
επιχειρήσεις αμιγούς γυναικείας ιδιοκτησίας όπως επίσης και γυναίκες
ελεύθερους επαγγελματίες?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Η

προϋπηρεσία

στην

εκπόνηση/εφαρμογή

επιχειρησιακού

σχεδίου,

εφόσον τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος
προκήρυξης του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού 3/2016,
νοείται ως εμπειρία στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ δεν
ισχύει το ίδιο για τη λογιστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις αμιγούς
γυναικείας

ιδιοκτησίας

όπως

επίσης

και

γυναίκες

ελεύθερους

επαγγελματίες.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η :

Επίσης σε περίπτωση που ο επιστημονικός σύμβουλος είναι
ανώνυμη εταιρεία, και εφόσον είναι αποδεκτή αυτή η μορφή, ποιος
υπογράφει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση κτλ); ο
πρόεδρος; ο Διευθύνων Σύμβουλος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη 3/2016:
«Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν Ομάδα Έργου, η οποία θα
αποτελείται,

κατ’

ελάχιστον,

από

σκηνοθέτη,

ηχολήπτη, διευθυντή φωτογραφίας, μοντέρ
σύμβουλο

σε

θέματα

γυναικείας

και

εικονολήπτη,
επιστημονικό

επιχειρηματικότητας

ή/και

πολυπολιτισμικότητας…


Αναλυτικά

βιογραφικά

σημειώματα

των

προτεινόμενων

στελεχών από τα οποία να προκύπτουν οι εξειδικευμένες
γνώσεις και η επαγγελματική εμπειρία του κάθε στελέχους στο
αντικείμενό του… καθώς και την επαγγελματική εμπειρία τριών
(3)

τουλάχιστον

επιχειρηματικότητας

ετών
ή/και

σε

θέματα

πολυπολιτισμικότητας

γυναικείας
για

τον

επιστημονικό σύμβουλο».
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Συνεπώς δεν μπορεί μια ανώνυμη εταιρία να επιτελέσει το ρόλο του
επιστημονικού συμβούλου στην Ομάδα Έργου.
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