
 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: Απαντήςεισ ςτισ διευκρινιςτικζσ ερωτήςεισ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή 

διαγωνιςμό για το ζργο «Προβολή - Προϊθηςη του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ τησ Καβάλασ ςε 

Ελλάδα και Εξωτερικό» (αρ. πρωτ. 7503/06.11.2018 και αρ. ςυςτήματοσ ΕΗΔΗ 66763). 

 

ασ διαβιβάηουμε, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.3 τθσ διακιρυξθσ με αρ. πρωτ. 

7503/06.11.2018 και αρ. ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ 66763, τισ απαντιςεισ επί όλων των  

διευκρινιςτικϊν ερωτθμάτων που υπεβλικθςαν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ΕΘΔΘ 

(www.promitheus.gov.gr), μζχρι και τθν 12/12/2018 και αφοροφν ςτον ανοικτό θλεκτρονικό 

διεκνι διαγωνιςμό για το ζργο με τίτλο «Προβολή - Προϊθηςη του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ 

τησ Καβάλασ ςε Ελλάδα και Εξωτερικό».  

Σο Παράρτθμα Ερωτιςεων – Απαντιςεων προσ Τποψιφιουσ Αναδόχουσ: 

1. Κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.  

2. Αναρτάται ςτθν πφλθ του ΕΘΔΘ.  

3. Αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο τμιμα του τθσ διακιρυξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 

Σθλζφωνο: 2510 83 13 88 (εςωτ.6)  

Σθλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 

Θλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr 

Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

Διεφθυνςη Διοικητικήσ & 
Οικονομικήσ Τποςτήριξησ 

Γραφείο Προμθκειϊν 

 

Καβάλα, 14/12/2018 

Αρ. πρωτ: 8540                                                                                        

Προσ: Σουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ 
και κάκε ενδιαφερόμενο τθσ διακιρυξθσ του 
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διεκνι διαγωνιςμοφ για 
το ζργο «Προβολι - Προϊκθςθ του Σουριςτικοφ 
Προϊόντοσ τθσ Καβάλασ ςε Ελλάδα και 
Εξωτερικό» με αρ. πρωτ. 7503/06.11.2018 και 
αρ. ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ 66763 

 

Θ Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

Ιωςθφίδου Η. Αναςταςία 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

«Παράρτημα Ερωτήςεων – Απαντήςεων  

προσ Τποψήφιουσ Αναδόχουσ» για τον Ανοικτό  

Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό: 

«Προβολή - Προϊθηςη του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ τησ Καβάλασ ςε Ελλάδα και 

Εξωτερικό» 

 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 7503/06.11.2018 

Αριθμόσ υςτήματοσ ΕΗΔΗ 66763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ: 

 

Ερϊτηςη 1: 

το άρκρο 2.2.6 «Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα», ςελ. 17 τθσ προκιρυξθσ, αναγράφεται «οι 

προςφζροντεσ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τθν τελευταία πενταετία 

τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυναφι με το αντικείμενο φψουσ τουλάχιςτον ίςου με το 50% του 

προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) του υπό ανάκεςθ ζργου, κατ’ εντολι φορζων 

του Δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα.  

Ωσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ κεωροφνται:  

 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων προβολισ και προϊκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων 

ενεργειϊν Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ (Digital Marketing).  

 Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ εκδθλϊςεων και ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ.  

 Διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ ςτον τουριςμό  

 Καταςκευι ιςτοςελίδων  

 Οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ για τουριςμό  

 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ ςτα ΜΜΕ (τθλεοπτικά 

μθνφματα, ζντυπεσ καταχωριςεισ, ραδιοφωνικά μθνφματα).  

 χεδιαςμόσ και παραγωγι ζντυπου τουριςτικοφ υλικοφ.  

 

Παρακαλϊ όπωσ διευκρινίςετε:  

- εάν το ζργο πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ ωσ άνω ςυναφείσ υπθρεςίεσ ι οριςμζνεσ από αυτζσ ι 

μποροφν οι παραπάνω υπθρεςίεσ να καλφπτονται με περιςςότερα του ενόσ ζργου.  

- ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναφζρετε ότι πλθροφνται ακροιςτικά τα κριτιρια επαγγελματικισ 

ικανότθτασ. Εννοείται ότι μπορεί κάκε μζλοσ να ζχει από ζνα ζργο με κάλυψθ του 

προχπολογιςμοφ και ςυναφϊν υπθρεςιϊν ακροιςτικά;  

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

1. Ο Τποψιφιοσ ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο φψουσ τουλάχιςτον 

ίςου με το 50% του προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) του υπό ανάκεςθ ζργου τθν 

τελευταία πενταετία και αυτό να καλφπτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) από τισ παραπάνω ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ. Οι υπόλοιπεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ μποροφν να καλφπτονται από άλλα ζργα (ανεξαρτιτωσ 

ποςοφ).  

2. τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ απαιτείται ζνασ εκ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον 

ζνα (1) ζργο φψουσ τουλάχιςτον ίςου με το 50% του προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΠΑ) του υπό ανάκεςθ ζργου τθν τελευταία πενταετία και αυτό να καλφπτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 

από τισ παραπάνω ςυναφείσ υπθρεςίεσ. Οι υπόλοιπεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ μποροφν να καλφπτονται 

από άλλα ζργα (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) ακροιςτικά. 

 

 

Ερϊτηςη 2: 

το άρκρο 2.4.3.2., ενότθτα Β. Ομάδα Ζργου, απαιτοφνται Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ μελϊν τθσ Ομάδασ 

ζργου, περί αποδοχισ ςυμμετοχισ τουσ.  

Παρακαλϊ όπωσ διευκρινίςτε εάν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

 



Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Όχι, δεν απαιτείται.  

 

Ερϊτηςη 3: 

το άρκρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μζςα», παρ. Β.5. , ςελ. 22 τθσ Προκιρυξθσ, απαιτοφνται πιςτοποιθτικά 

ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ΕΛΟΣ 1435 ςε όλα τα πεδία πιςτοποίθςθσ αν αφορά διαφθμιςτικι 

εταιρεία.  

- Παρακαλϊ διευκρινίςτε μασ τα πεδία πιςτοποίθςθσ που πρζπει να αναγράφονται ςτο εν λόγω 

πιςτοποιθτικό.  

- Επίςθσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν εάν τα πεδία πιςτοποίθςθσ καλφπτονται ακροιςτικά.  

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

1. Σα πεδία πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ 1435 είναι τα παρακάτω: 

 Παροχι διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν 

 Παροχι υπθρεςιϊν προγραμματιςμοφ μζςων και αγοράσ χϊρου και χρόνου 

 Παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίων ςχζςεων 

 Παροχι υπθρεςιϊν προϊκθςθσ πωλιςεων και άμεςου μάρκετινγκ 

 Παροχι υπθρεςιϊν δθμιουργίασ διακριτοφ ςιματοσ 

κακϊσ τα παραδοτζα του ζργου αντιςτοιχοφν ςε όλα τα πεδία. 

 
2. φμφωνα με το αρ. 2.2.9.2 παρ. Β5 τθσ διακιρυξθσ, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κα πρζπει 

όλεσ οι εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία να διακζτουν θ κάκε μια πιςτοποιθτικό 

ποιότθτασ ISO 9001:2015 για τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται με απαραίτθτθ όμωσ 

προχπόκεςθ τουλάχιςτον μία εξ αυτϊν να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ 1435 (ςε όλα τα 

πεδία πιςτοποίθςθσ) ι ιςοδφναμο πρότυπο ποιότθτασ (για αλλοδαποφσ) και να είναι αυτι που κα 

υλοποιιςει τισ διαφθμιςτικζσ δράςεισ.  

 
 
 

Ερϊτηςη 4: 

το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, ςτο 

ΜΕΡΟ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα 

Αντικείμενο φμβαςθσ/Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ςθμειϊνονται τα εξισ:  

5.2 ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ  

5.2.1. – 5.2.2. Αφορά ςε ςτοχευμζνεσ δράςεισ προβολισ και προϊκθςθσ εν γζνει του προοριςμοφ με 

events (θμερίδεσ, workshops κ.α.) ςε κεντρικοφσ χϊρουσ ςτθν Κίνα (εντηζν) και ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επαγγελματιϊν-επενδυτϊν και επιςκεπτϊν.  

Ερωτήςεισ προσ διευκρίνιςη:  

1. Ποιοσ είναι ο ενδεικτικόσ αρικμόσ εκδθλϊςεων που κα πραγματοποιθκεί ςε κάκε αγορά-ςτόχο (Κίνα- 

Κωνςταντινοφπολθ);  

2. Ωσ εκ τοφτου ποια κα είναι θ διάρκεια παραμονισ (ςε μζρεσ) ςε κάκε μια από τισ αγορζσ ςτόχουσ 

κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ των εκδθλϊςεων;  

 

 



Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

1. Ο ενδεικτικόσ αρικμόσ εκδθλϊςεων που κα πραγματοποιθκεί ςε κάκε αγορά-ςτόχο (Κίνα- 

Κωνςταντινοφπολθ), κα αποτελεί πρόταςθ του Τποψιφιου Αναδόχου. 

2. Ωσ εκ τοφτου θ διάρκεια παραμονισ (ςε μζρεσ) ςε κάκε μια από τισ αγορζσ ςτόχουσ κα προκφψει 

από τθν παραπάνω πρόταςθ του Τποψιφιου Αναδόχου.  

 

 

Ερϊτηςη 5: 

6. FAM TRIPS  
6.1.-6.2. Θα διοργανωκοφν ταξίδια εξοικείωςθσ (fam trips) με ςυμμετοχι bloggers, δθμοςιογράφων και 

tour operators. Η επιλογι τόςο των χωρϊν ςτόχων όςο και των ςυμμετεχόντων κα γίνει μετά από 

πρόταςθ του Αναδόχου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τθν διάρκεια των 

ταξιδιϊν αυτϊν οι προςκεκλθμζνοι του προοριςμοφ κα περιθγθκοφν ςε κάκε ςθμείο του προοριςμοφ, 

κα ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ και κα απολαφςουν κάκε ςτιγμι τθσ παραμονισ.  

Ερωτήςεισ προσ διευκρίνιςη:  

1. Ποιεσ είναι οι χϊρεσ προοριςμοφ των ςυμμετεχόντων;  

2. Ποια κα είναι θ διάρκεια (ςε μζρεσ) του κάκε ταξιδιοφ;  

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

1. φμφωνα με τθ Μελζτθ, παρ. 6.1-6.2 (ςελ. 15), θ επιλογι τόςο των χϊρων ςτόχων όςο και των 

ςυμμετεχόντων κα γίνει μετά από πρόταςθ του Αναδόχου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Ωσ εκ τοφτου θ διάρκεια (ςε μζρεσ) του κάκε ταξιδιοφ κα προκφψει από τθν παραπάνω πρόταςθ του 

Τποψιφιου Αναδόχου.  

 

 

Ερϊτηςη 6: 

χετικά με τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3, 

παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε το χρονικό ςθμείο κατά το οποίο οι προςφζροντεσ οικονομικοί 

φορείσ υποχρεοφνται να προςκομίηουν αντίςτοιχα τα ςχετικά δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.9.2. Αποδεικτικά μζςα (Β1-Β3) και, ειδικότερα, εάν αυτό το χρονικό ςθμείο αφορά το 

ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ (Κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ) ι εκείνο τθσ 

Πρόςκλθςθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Σα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.9.2 τθσ διακιρυξθσ, προςκομίηονται από τον 

ανάδοχο ςτο χρονικό ςθμείο τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου, 

ςφμφωνα και με τθν παρ. 3.2. τθσ διακιρυξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 104 παρ. 1 του Ν.4412/2016, τα εν λόγω δικαιολογθτικά 

πρζπει να καταλαμβάνουν το χρόνο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ. Ωσ εκ τοφτου, λόγω του ςυντόμου 

χρόνου ιςχφοσ πιςτοποιθτικϊν όπωσ π.χ. αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα, οι οικονομικοί 

φορείσ πρζπει να μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ τα πιςτοποιθτικά αυτά τα οποία να καλφπτουν και 

τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ.   

 

 



Ερϊτηςη 7: 

το άρκρο 2.4.3.2., Ενότθτα Β. Ομάδα Ζργου, αναφζρονται βαςικά ςτελζχθ που κα πρζπει να 

ςτελεχϊνουν τθν Ομάδα ζργου, ςυγκεκριμζνα: Τπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), Τπεφκυνοσ 

Δθμοςίων χζςεων, Τπεφκυνοσ Δθμιουργικοφ, Τπεφκυνοσ Media Specialist, Τπεφκυνοσ διαχείριςθσ 

θλεκτρονικϊν μζςων, ςφμφωνα με τθν ςελ. 29 τθσ Προκιρυξθσ.  

Παρακαλϊ όπωσ διευκρινίςετε:  

- Εάν για τα ανωτζρω βαςικά ςτελζχθ ςε περίπτωςθ που είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ 

υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν και υπογράψουν ψθφιακά ο κακζνασ ξεχωριςτά το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) .  

- Εάν θ ιδιότθτα δφο (2) βαςικϊν ςτελεχϊν μπορεί να ςυμπίπτει ςτο ίδιο πρόςωπο με τθν 

προχπόκεςθ ότι τα προςόντα αυτοφ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ και των δφο κζςεων.  

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

1. Σα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου που είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ δεν απαιτείται να υποβάλλουν το 

Ε.Ε.Ε.. 

2. Ναι μπορεί με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςόντα αυτοφ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ και των 

δυο κζςεων.  

 

 

Θ Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

Ιωςθφίδου Η. Αναςταςία 
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