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Παροχή απαντήσεων-διευκρινίσεων επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων
για το υποέργο 5 με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της
Πράξης: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5041426 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
i. Η με αρ. πρωτ. 342/01.04.2019 απόφαση προκήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού
ii. Τα ερωτήματα για παροχή απαντήσεων/διευκρινήσεων από οικονομικούς
φορείς
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων
για το υποέργο 5 με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της
Πράξης: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5041426 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
i. Η με αρ. πρωτ. 342/01.04.2019 απόφαση προκήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού
ii. Νόμος 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει απαντήσεις - συμπληρωματικές
διευκρινίσεις αναφορικά με την ανωτέρω προκήρυξη.
ΘΕΜΑ Α: Απαντήσεις-Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων οικονομικών φορέων
Ερώτηση 1: «Με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που ζητάτε από διαπιστευμένους φορείς
Πιστοποίησης διαφημιστικών υπηρεσιών, τι είναι αυτό ακριβώς; Τι φορέας είναι αυτός;»
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Απάντηση: Θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς
τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ενδεικτικά κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 Σύστημα
Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες παροχής
υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα, η εφαρμογή του προτύπου αφορά τις κάτωθι κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας:
•

Σχεδιασμού και οργάνωσης διαφημιστικής στρατηγικής

•

Παραγωγής πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, καθώς και η καθ’ οιοδήποτε

μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους, που γίνεται για τους παραπάνω
σκοπούς
•

Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου

μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου
•

Παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων, ή

διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
•

Μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών

μηνυμάτων του Δημοσίου
Οι εταιρείες της ημεδαπής με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις
κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 του άρθρου 6 και 3 του άρθρου 7 του π.δ.
261/1997 θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο
Φορείς Πιστοποίησης.
Ερώτηση 2: «Με την σχετική εμπειρία σε υλοποίηση τουλάχιστον 1 έργου μεγαλύτερου από
60.000,00€, την τελευταία τριετία. Εμείς έχουμε αναλάβει πολλούς μικρότερους διαγωνισμούς.
Μπορούμε να σας στείλουμε μια λίστα των διαγωνισμών που τεθήκαμε ανάδοχοι, μέχρις αυτού
του ποσού, για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό;»
Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού, στην
Ενότητα Β.2.4.Ι.2.: «Να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση
τουλάχιστον ενός αντίστοιχου έργου, ύψους 60.000,00 € εντός της τελευταίας τριετίας»,
δηλαδή τουλάχιστον ΕΝΑ έργο που υλοποίησε να είχε προϋπολογισμό 60.000,00€ και όχι το
άθροισμα πολλών έργων μικρότερου προϋπολογισμού να αθροίζουν 60.000,00€.
Ερώτηση 3: «Η εταιρία μας μπορεί να συμμετέχει στον συνοπτικό διαγωνισμό μόνο σε ένα ή σε
μερικά τμήματα της προκήρυξης, ή πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει στο σύνολο των
τμημάτων αυτής ΤΜΗΜΑ Α’, ΤΜΗΜΑ Β’, ΤΜΗΜΑ Γ’ και ΤΜΗΜΑ Δ’).»
Απάντηση: Η κάθε εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε ένα, σε μερικά ή και σε όλα τα τμήματα του
διαγωνισμού, ανάλογα με το ενδιαφέρον της.
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Ερώτηση 4: «Στο ΤΜΗΜΑ Γ’ αναφέρεται στην ενέργεια καταχώρησης διαδικτυακού μηνύματος
σε μια σελίδα δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το δημοφιλές μέσω κοινωνικής
δικτύωσης μπορεί να είναι κάποιο άλλο εκτός του Facebook, όπως πχ το twitter;»
Απάντηση: Το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook.
Ερώτηση 5: «Επίσης στο ΤΜΗΜΑ Γ’ αναφέρεται:


Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενης ενέργειας
o

Τουλάχιστον 5.000 εμφανίσεις σε τουλάχιστον
χαρακτήρα για τουλάχιστον (1) ένα μήνα

5

σελίδες

ενημερωτικού

o

Τουλάχιστον 5.000 εμφανίσεις σε τουλάχιστον μία (1) σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης για τουλάχιστον (1) ένα μήνα

Οι τουλάχιστον 5.000 εμφανίσεις (του διαδικτυακού μηνύματος-banner) αφορούν στο σύνολο
των εμφανίσεων σε όλες τις σελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα για ένα μήνα (π.χ. 1.000
εμφανίσεις ανά ιστοσελίδα Χ 5 ιστοσελίδες) ή πρέπει να είναι 5.000 εμφανίσεις (impressions)
ανά ημέρα και ανά ιστοσελίδα;»
Απάντηση: Οι 5000 εμφανίσεις για ένα μήνα αφορούν στο σύνολο σε 5 σελίδες. Δεν
ενδιαφέρει τόσο πολύ ο αριθμός ξεχωριστά κάθε σελίδας, αλλά το σύνολο.
Ερώτηση 6: «Στο ΤΜΗΜΑ Δ’ η παραγωγή, εκτύπωση και τοποθέτηση σε ενδεδειγμένα σημεία
στο εσωτερικό συρμού του ΜΕΤΡΟ αφορά και διαχωριστικά και μετόπες ή μπορεί να είναι μόνο
διαχωριστικά ή μόνο μετόπες;»
Απάντηση: Η παραγωγή, εκτύπωση και τοποθέτηση σε ενδεδειγμένα σημεία στο εσωτερικό
συρμού του ΜΕΤΡΟ αφορά και σε διαχωριστικά και σε μετώπες.
ΘΕΜΑ Β: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ανωτέρω προκήρυξης, σε συνέχεια
της δημοσίευσης του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019)
1. Τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού,
γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την
ενότητα Β.2.2.1. εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την ενότητα Β.2.2.2. εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά
που αφορούν την ενότητα Β.2.4.Ι.1, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες
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βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
2. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3. Στην

ενότητα

Β.2.5

- Δικαιολογητικά

Κατακύρωσης,

παρ.

Β.1.γ

προστίθεται

η

παράγραφος «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.»
4. Στην ενότητα Β.4.1.3. – Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού,
i.

η

παράγραφος

«Αν

δεν

προσκομισθούν

τα

παραπάνω

δικαιολογητικά

κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.» διαμορφώνεται ως εξής: «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των 10 ημερών
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών,

η

αναθέτουσα

αρχή

παρατείνει

την

προθεσμία

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄
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του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.»
ii.

και η παράγραφος «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη
διαβίβαση του στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη απόφασης.» διαμορφώνεται
ως

εξής:

«Η

διαδικασία

ελέγχου

των

παραπάνω

δικαιολογητικών

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση

δικαιολογητικών

κατά

τα

ανωτέρω

από

την

αρμόδια

Επιτροπή και τη διαβίβαση του στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη
απόφασης».
5. Η ενότητα Β.4.3. – Ενστάσεις, σε συνέχεια του Ν. 4605/2019, αρ. 43, διαμορφώνεται ως
εξής:
«Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής χωρεί ένσταση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η ένσταση υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα εγγράφως στην Αναθέτουσα
Αρχή. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η
ημερομηνία κοινοποίησης της στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η

προθεσμία

υποβολής

της

ένστασης

είναι

πέντε

(5)

ημέρες

από

την

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Ένσταση κατά της παρούσας
διακήρυξης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας
Αρχής ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση
σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού.
Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των
ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. Το παράβολο επισυνάπτεται με την
ένσταση.
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και
την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που
εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή
αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»
6. Στην ενότητα Β.5.1. - Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις, παρ. 4, η
φράση «…και η κατακύρωση γίνεται στον…» διαμορφώνεται ως εξής: «…ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον…».
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