
Από ενδιαφερόμενο, μας ζητήθηκαν οι παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 13ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

11 – 20.3.2011: 

 

«1. Σύμφωνα με την πρώτη σελίδα της ανωτέρω διακήρυξης προϋπολογισμός για το Τμήμα 1, 

Σχεδιασμός και έκδοση εντύπου υλικού ανέρχεται  στα € 75.000,00 με Φ.Π.Α. Στο τυποποιημένο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς στην σελίδα 43 της διακήρυξης αναγράφετε προϋπολογισμός € 53.000,00 με 

Φ.Π.Α. Ποιος τελικά ισχύει και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν σχέδιο το τυποποιημένο έντυπο. 

Δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώσουμε το ίδιο ή μπορούμε να το διαμορφώσουμε σε επιστολόχαρτο  της 

εταιρίας μας. 

2. Πότε και πως θα παραλαμβάνουμε το υλικό για τις εκτυπώσεις και τα αρχεία για τον σχεδιασμό όπου 

χρειάζεται. 

3. Στο άρθρο 13 «Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Ι, 

αναφέρετε ότι τα σημεία 1.1 μέχρι και 1.7 θα πρέπει να είναι όπως ακριβώς περιγράφονται στο 

παράρτημα Α της ανωτέρω διακήρυξης (σελ.32, παρ, «Περιεχόμενα Τεχνικών Προσφορών»). Άρα 

ουσιαστικά κριτήρια θα είναι μόνο αυτά που αναφέρονται στα σημεία 1.8 και 1.9, δηλαδή συνολικά 

μόνο το 16% του τμήματος Ι. Στο άρθρο 14 της διακήρυξής σας όμως αναφέρετε επίσης ότι η 

βαθμολογία αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές (δηλ. τα 

κριτήρια 1.1 μέχρι και 1.7). Μπορείτε παρακαλώ να μας διευκρινίσετε πώς μπορεί κανείς να 

υπερκαλύψει τις τεχνικές προδιαγραφές ή τι ακριβώς εννοείτε στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14;» 

 

Σχετικά με το σημείο 1, το τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να διορθωθεί με 

την αναγραφή του ορθού ύψους του προϋπολογισμού των επιμέρους τμημάτων του διαγωνισμού, που 

αναφέρονται τόσο στο εξώφυλλο, όσο και στα άρθρα 1 και 2 της Διακήρυξης, ήτοι: 

Τμήμα Ι: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   (CPV: 79800000). 

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ):  75.000,00€. 

Τμήμα ΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ (CPV: 63520000, 79223000). 

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ):  22.000,00€. 

Τμήμα ΙΙΙ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  (CPV: 92112000). 

 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ):  28.000,00 €. 

Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί το διορθωμένο, κατά τα ανωτέρω, 

τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως προβλέπει το άρθρο 11 της Διακήρυξης. 

 

Σχετικά με το σημείο 2, που αφορά την χορήγηση στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 

ανάδοχο για την εκτέλεση του τμήματος Ι του διαγωνισμού, επισημαίνονται τα εξής: 



Α. Λογότυπο- Αφίσα  

Τα στοιχεία θα χορηγηθούν με την υπογραφή της σύμβασης, που όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

Διακήρυξης, εκτιμάται ότι θα γίνει περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη της διοργάνωσης. 

Επισημαίνεται ότι η αφίσα θα είναι έγχρωμη (τετραχρωμία), σε μέγεθος Α3, σε 1.000 αντίτυπα. 

Β. Εκτύπωση καταλόγου ταινιών 

Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη (Παράρτημα Α), ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την εκτύπωση 

του καταλόγου σε διάστημα 10 ημερών μετά την παράδοση των δοκιμίων από το Φεστιβάλ. Το 

σχετικό αρχείο που θα παραδοθεί στον ανάδοχο θα είναι μορφής PDF σε υψηλή ανάλυση, έτοιμο για 

εκτύπωση και το αυτό ισχύει και για τα λοιπά δοκίμια εντύπων που προβλέπεται να χορηγηθούν 

έτοιμα προς εκτύπωση στον ανάδοχο. 

Γ. Εκτύπωση ωρολογίου προγράμματος  

Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη (Παράρτημα Α), ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την εκτύπωση 

του ωρολογίου προγράμματος σε διάστημα 10 ημερών μετά την παράδοση των δοκιμίων από το 

Φεστιβάλ. 

Δ. Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού 

Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη (Παράρτημα Α), ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την εκτύπωση 

του υλικού σε διάστημα 4 ημερών μετά την παράδοση των δοκιμίων από το Φεστιβάλ. 

Ε. Εκτύπωση εντύπου και αφίσας περιφερειακών εκδηλώσεων 

Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την εκτύπωση του εντύπου και της αφίσας περιφερειακών εκδηλώσεων 

σε διάστημα 10 ημερών μετά την παράδοση των δοκιμίων από το Φεστιβάλ. 

ΣΤ. Κατάλογος – αφίσα - πρόσκληση φωτογραφικής έκθεσης 

Η παράδοση στον ανάδοχο του υλικού για το γραφιστικό σχεδιασμό, τη σύνταξη, την επιμέλεια και 

την έκδοση δίγλωσσου καταλόγου, αφίσας και πρόσκλησης για τη φωτογραφική έκθεση, θα 

ολοκληρωθεί 15 ημέρες πριν την προθεσμία παράδοσης των εντύπων από τον ανάδοχο στο Φεστιβάλ. 

 

Σχετικά με το σημείο 3, τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, με τα τεύχη του διαγωνισμού, έχει 

διατυπώσει τις βασικές απαιτήσεις της. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να εξειδικεύσουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές των προσφορών τους, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Ο τρόπος 

βαθμολόγησης που ορίζει το άρθρο 14 της Διακήρυξης είναι σύμφωνος με όσα σχετικά ορίζει το 

άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007. 


