
Απαντήσεις σε ερωτήσεις/διευκρινήσεις για το διαγωνισμό  «Υποστήριξη στην διαχείριση 

επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση 

επικοινωνιακού υλικού» με αρ. πρωτ. Δήμου Ηρακλείου 31322/12.04.2018 (ΑΔΑΜ: 

18PROC002940836/2018-04-13). 

 

1. Διευκρίνιση  

Στην σελίδα 70 αναφέρεται ότι: «Η συνάντηση των ομάδων εστίασης θα λάβει χώρα από 

κοινού με το εθνικό συνέδριο. (Την ίδια μέρα ή σε διαδοχικές ημέρες με στόχο την μέγιστη 

συμμετοχή).» 

Η ανωτέρω αναφορά έγινε εκ παραδρομής. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
ανωτέρω, και όλων των δράσεων, και η περίοδος παράδοσης των αντίστοιχων παραδοτέων 

αναφέρεται στην σελίδα 82-83 (Εκδηλώσεις (Π3) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι με την προσφορά τους καλούνται να υποδείξουν τρόπους για την 

σωστή και κατάλληλα προγραμματισμένη υλοποίηση των δράσεων ώστε να εξασφαλιστεί η 

«…μέγιστη συμμετοχή» των «ομάδων στόχου» και η έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων 

στον κατάλληλο χρόνο. 

Ερωτήματα - Απαντήσεις 

1. Ερώτημα : Στις προδιαγραφές της ανάθεσης περιλαμβάνεται η προσφορά ειδών 
τεχνολογίας (κεντρική μονάδα Η/Υ και οθόνη προβολής). 

Στο τμήμα D.5.3.2. της προκήρυξης και ειδικότερα στα σημεία 4 και 5 του κεφαλαίου 
αυτού (σελίδα 42) ζητείται να δηλωθεί η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού, η μονάδα 
κατασκευής (εννοείτε το συγκεκριμένο εργοστάσιο;) καθώς και να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέροντας θα δηλώνει ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της μονάδας κατασκευής των ειδών "έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας". 

Με δεδομένο ότι τα εν λόγω είδη τεχνολογίας είναι εισαγωγής και επώνυμα (πχ 
Samsung, HP, LG κλπ.) και στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται μόνο εταιρείες 
εμπορίας των εν λόγω ειδών τεχνολογίας, παρακαλούμε να μας κατευθύνετε στο τι 
ακριβώς χρειάζεστε. Διότι από το παραπάνω σημείο (5) διαφαίνεται να ζητείται να 
έχει υπάρξει συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή - νόμιμο εκπρόσωπο πχ της 
Samsung ή της HP, για την κατασκευή του συγκεκριμένου Η/Υ και της οθόνης που 
προβλέπει ο διαγωνισμός. 

Απάντηση:  

1. Ο όρος «μονάδα κατασκευής», αναφέρεται στο συγκεκριμένο εργοστάσιο στο 
οποίο κατασκευάζεται το συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο και 
συναρμολογημένο σε πλήρως λειτουργική και εμπορεύσιμη μορφή είδος του 
εξοπλισμού. 

2. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ο 
οποίος καταθέτει την προσφορά. Σε κάθε περίπτωση η συνεννόηση του 
οικονομικού φορέα γίνεται με τον κατασκευαστή του προϊόντος (δια μέσου του 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα η του μεταπωλητή). 

 


