Παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήματα ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον υπ.
αριθμ. 181/ 21-01-2014 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό
Στο πλαίσιο του υπ. αριθμ. 181/21-01-2014 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Υποέργου
4 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης για το σχολικό έτος
2013-2014» των Πράξεων με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία», οι
οποίες είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς
πόρους, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ερωτήματα από εταιρίες που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στον εν λόγω Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό.
Οι ερωτήσεις έχουν ως εξής:
1. Σε ποιες πόλεις θα χρειασθούν ξενοδοχεία, και ποιες χρονικές περιόδους, κατά
προσέγγιση;
2. Για ποιες πόλεις θα χρειασθούν αεροπορικά εισιτήρια και για ποιες χρονικές
περιόδους, κατά προσέγγιση;
3. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις χιλιομετρικές αποστάσεις των περιοχών για να
δώσουμε κόστος τουριστικού λεωφορείου. Προς ποιες περιοχές θα χρειασθούν τα
λεωφορεία και το φορτηγό;
4. Οι υπηρεσίες lunch break και coffee break, είναι για μία ημέρα και μόνο για την
Αθήνα; Επίσης, γνωρίζετε από τώρα την ημερομηνία πραγματοποίησης;
5. Ενοικίαση λεωφορείου για 115 ημέρες: Οι ημέρες μετακινήσεων θα είναι
σπαστές ή θα είναι συνεχείς; Υπάρχει περίπτωση από μία πόλη να μεταβούν
απευθείας ή την επομένη σε άλλη ή θα επιστρέφουν Αθήνα – Ποιές είναι οι πιθανές
πόλεις –προορισμοί;
6. Ενοικίαση mini bus 12 ατόμων: Τo ίδιο όπως παραπάνω.
7. Προϋπόθεση άδεια ΙΑΤΑ ή ισοδύναμη: Τι εννοείται ισοδύναμη;
8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5%. Επιστρέφεται και αντικαθίσταται με άλλη
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καλής εκτέλεσης ύψους 10% του όλου κόστους του έργου;
Οι διευκρινίσεις που δίνονται στα ανωτέρω ερωτήματα είναι οι κάτωθι:
1. - Αναφορικά με το είδος υπηρεσιών 1Α «Υπηρεσίες διαμονής κατά τη διάρκεια της
περιοδείας» θα απαιτηθεί διαμονή σε πόλεις σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας,
πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Καθόσον το αντικείμενο των Πράξεων
στο πλαίσιο των οποίων θα απαιτηθούν οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες αφορά τη
διενέργεια παραστάσεων σε Δημοτικά Σχολεία, οι εν λόγω υπηρεσίες θα
χρειασθούν την περίοδο που τα Δημοτικά Σχολεία είναι σε λειτουργία. Επίσης, όπως
επισημαίνεται στο άρθρο 25 της προκήρυξης «…δεν θα απαιτηθούν υπηρεσίες
κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και κατά τη θερινή περίοδο…»
- Αναφορικά με το είδος των υπηρεσιών 1Β «Υπηρεσίες διαμονής των
συμμετεχόντων κατά τη διενέργεια της ημερίδας» όπως αναφέρεται στο άρθρο 25
της προκήρυξης θα απαιτηθεί διαμονή μόνο στην Αθήνα. Η ημερομηνία διενέργειας
της ημερίδας θα γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 της
προκήρυξης.
2. - Σύμφωνα με το άρθρο 25 της προκήρυξης πρόκειται για εισιτήρια εσωτερικού, σε
πόλεις όλης της χώρας. Σημειώνεται ότι δεν θα απαιτηθούν αεροπορικές
μετακινήσεις σε πόλεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Σύμφωνα με το άρθρο 25 της προκήρυξης «…η αγορά των αεροπορικών
εισιτηρίων αφορά όλη την περίοδο υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με
ημερολογιακό πρόγραμμα που θα δοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος για την περίπτωση ομαδικών εισιτηρίων θα
ενημερώνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν για την ακριβή ημερομηνία της
μετακίνησης… Επίσης, δεν θα απαιτηθούν υπηρεσίες κατά τις διακοπές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα και κατά τη θερινή περίοδο… »
3. - Η περιοδεία της ΕΛΣ λαμβάνει χώρα σε πόλεις σε όλες τις Περιφέρειες της
Ελλάδας, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
- Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 της προκήρυξης (περιγραφή 4ου
είδους υπηρεσιών) στις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνεται η παροχή
φορτηγού, παρά μόνο τουριστικού λεωφορείου 50 θέσεων και mini bus 12 θέσεων.
4. - Σύμφωνα με το άρθρο 25 της προκήρυξης (περιγραφή του 5ου είδους υπηρεσιών)
η ημερίδα θα διαρκέσει 1 ημέρα και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
- Η ημερομηνία διενέργειας της ημερίδας θα γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο της προκήρυξης.
5. - Σύμφωνα με το άρθρο 25 της προκήρυξης «…το τουριστικό λεωφορείο και το mini
bus θα είναι στη διάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου, σύμφωνα με ημερολογιακό πρόγραμμα που θα δοθεί στον Ανάδοχο αλλά και
για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση…».
- Μετακινήσεις θα χρειαστούν τόσο από και προς την Αθήνα όσο και από πόλη σε
πόλη, καθώς και εντός των πόλεων όπου θα γίνουν οι παραστάσεις, ενώ ενδέχεται
να απαιτηθούν μετακινήσεις και εντός Αθηνών
- Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην απάντηση επί του ερωτήματος 3, η περιοδεία της
ΕΛΣ λαμβάνει χώρα σε πόλεις σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, πλην Στερεάς
Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
2

6. Ισχύει η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα 5.
7. Εφόσον τη χρονική αυτή στιγμή δεν υπάρχει κάτι ισοδύναμο, απαιτείται η εν λόγω
άδεια.
8. - Σύμφωνα με το άρθρο 16 της προκήρυξης απαιτείται «Εγγύηση συμμετοχής στον
διαγωνισμό η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό
5%
επί
του
προϋπολογισμού
της
προκήρυξης,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
- Στο ίδιο άρθρο αναφέρει ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ
ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ'
αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως
προς τους συμμετέχοντες που απερρίφθη η προσφορά τους η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την
άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπομένου
ενδίκου βοηθήματος εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
στην αναθέτουσα αρχή.
- Σύμφωνα με το άρθρο 21 «Ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το συνημμένο
στην παρούσα διακήρυξη Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα 3, η οποία να καλύπτει σε
ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
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