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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Α.∆.Α.: _________________________ 

 
Ζάκυνθος, 17 Σεπτεµβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ: 1978 
 
 
 

Προς: Κάθε Ενδιαφερόµενο 
 
 

Θέµα: ∆ιευκρινίσεις επί της ∆ιακήρυξης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. µε αρ. 

πρωτ. 1802/26-8-2014 (Α∆Α: 7ΙΡΨΟΡΡΥ-ΤΡ8) για την προµήθεια µε τίτλο 

«Εκτύπωση Ενηµερωτικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.». 

  

Κατόπιν αιτηµάτων υποψήφιων Αναδόχων, σχετικά µε την παροχή διευκρινίσεων 

επί της ∆ιακήρυξης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. µε αρ. πρωτ. 1802/26-8-

2014 (Α∆Α: 7ΙΡΨΟΡΡΥ-ΤΡ8) για την προµήθεια µε τίτλο «Εκτύπωση Ενηµερωτικού 

Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

Επί των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

1. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

συµµετοχής (11.2.β) θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των 

προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Στην περίπτωση της σελίδας 30 (11.3 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-Β) που 

ζητά Υπεύθυνη ∆ήλωση, αυτή αφορά το στάδιο της κατακύρωσης, δεν πρέπει 

να ληφθεί υπόψη και δεν απαιτείται να κατατεθεί.    

2. Όσον αφορά την ηµεροµηνία των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων που αναφέρεται 

στην σελίδα 24 της σχετικής διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι όλες οι Υπεύθυνες 

∆ηλώσεις πρέπει να φέρουν την ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς πλην 

της 11.2.β., η οποία ηµεροµηνία δύναται να είναι ίδια µε την ηµεροµηνία 

σύνταξης της προσφοράς και προφανώς προγενέστερη της ηµεροµηνίας 

αποστολής της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Όσον αφορά το άρθρο 11.2.η και ειδικότερα το σηµείο που αναφέρεται ότι  

«Στην περίπτωση ο ισολογισµός του τελευταίου έτους δεν έχει δηµοσιευθεί, οι 

προσφέροντες υποβάλλουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ισοζυγίου µηνός 

∆εκεµβρίου, θεωρηµένο από την Εφορία. Το ισοζύγιο πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάσταση στην οποία εµφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 

τελευταίου έτους και από ποιους λογαριασµούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.», 

διευκρινίζεται ότι επειδή βάσει του Κ.Β.Σ. η εφορία δεν θεωρεί τα σχετικά 

βιβλία, η τεκµηρίωση της συγκεκριµένης απαίτησης µπορεί να αποδειχθεί µε 

επικυρωµένο αντίγραφο ισολογισµού από την υπηρεσία ΓΕΜΗ, όπως 
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κατατέθηκε και επικυρωµένο αντίγραφο του ισοζυγίου του µηνός ∆εκεµβρίου 

2013 από δικηγόρο και επικυρωµένο αντίγραφο του ισοζυγίου κλεισίµατος-

ισολογισµού από δικηγόρο, συνοδευόµενα από κατάσταση των λογαριασµών 

από τους οποίους προκύπτει. 

4. Στο άρθρο 11.3.1 (πίνακες 6 και 7) ζητούνται κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ορισµένα δικαιολογητικά που αφορούν την Χρηµατοοικονοµική 

Ικανότητα, την Υποδοµή, Εµπειρία & Τεχνική Ικανότητα του Υποψηφίου 

Αναδόχου. Η Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα, καθώς και η Υποδοµή, Εµπειρία 

& Τεχνική Ικανότητα των Υποψηφίων Αναδόχων, παρότι ζητείται να 

αποδειχθεί κατά το στάδιο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σε 

περίπτωση προ-κατακύρωσης σε ένα Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει εκ νέου 

να κατατεθούν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 

σχετική διακήρυξη (άρθρο 11.3.1).  

5. Το Παράρτηµα ΙΙΙ (Αλφαβητική Κατάσταση Απασχολούµενου Προσωπικού) 

προσκοµίζεται στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 11.2.ζ.i. (σελ. 23) της σχετικής διακήρυξης.  

 

Επί των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

1. Τα ψηφιακά δοκίµια τα οποία θα πρέπει να εκτυπωθούν και να εγκριθούν από 

τον Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΘΠΖ σύµφωνα µε την σχετική διακήρυξη, θα 

εκτυπωθούν στο ειδικό χαρτί που προβλέπει η πιστοποίηση τους. 

2. Τα δοκίµια έχουν την σηµασία του τελικού ελέγχου για την καλύτερη απόδοση 

της µακέτας κατά την εκτύπωση. Συνεπώς, οι ελάχιστες διαστάσεις των 

δοκιµίων θα είναι στο 50% του αρχικού µεγέθους, εκτός από τις αφίσες 

100Χ130 εκ. που ορίζεται στο µέγεθος Α3. Στα πολυσέλιδα έντυπα, ο αριθµός 

των ψηφιακών δοκιµίων που θα εκτυπωθούν,  θα αντιστοιχεί στο 50% των 

σελίδων του εντύπου.    

3. Όσον αφορά τον όρο οικολογικό χαρτί αναφέρεται στην διακήρυξη ο ορισµός 

του «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ: ανακυκλωµένο ή προερχόµενο από πιστοποιηµένη 

αειφορική ξυλεία ή µη προερχόµενο από δέντρα (tree-free)] και µη χλωριωµένο (PCF 

ή TCF), ή και πιστοποιούµενο από τη σχετική σήµανση πχ. EU Eco Label, German 

Blue Angel, Nordic Swan (στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται πλήρως ο τύπος 

του χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί)», εποµένως το οικολογικό χαρτί αφορά την 

διαδικασία παραγωγής του χαρτιού. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που 

θα πρέπει να πληρεί ο προσφερόµενος τύπος χαρτιού για να είναι 

αποδεκτός, αναφέρονται αναλυτικά στους Πίνακες Συµµόρφωσης της 

σχετικής ∆ιακήρυξης, ανάλογα µε το είδος του φυλλαδίου (π.χ. βάρος 

χαρτιού, ανακυκλωµένο τουλάχιστο 40%, velvet, οικολογικό 100%). 

Καλύπτοντας ο υποψήφιος Ανάδοχος τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

σχετικά µε τον προσφερόµενο τύπο χαρτιού, κι εφόσον καλύπτει όλες τις 

υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού, η προσφορά του 

δύναται να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο βαθµολόγησης της τεχνικής 

προσφοράς, της οποίας τα κριτήρια βαθµολόγησης είναι σαφή, συγκεκριµένα 

και αναφέρονται στο άρθρο 18.1 της σχετικής διακήρυξης.   
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4. Για τις Αφίσες Α1, Α2 και Α3 µε διαστάσεις 50Χ70cm και  100Χ70cm, το χαρτί 

που απαιτείται είναι: 100% οικολογικό, βάρους 140±5% γρµ και να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον 40% χαρτί ανακυκλωµένο. Για τις Αφίσες Α1, Α2, 

Α3 µε διαστάσεις 100Χ130cm, το χαρτί που απαιτείται είναι: 100% οικολογικό, 

επιχρισµένο τύπου velvet και βάρους 150±5% γρµ. 

5. Όσον αφορά το φυλλάδιο Β (Χάρτης της Περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ.) το 

ανάπτυγµα του χάρτη θα είναι 50Χ70 εκ. και το δίπλωµα του θα είναι βεντάλια 

(έξι διπλώµατα και στη µέση).  

6. Όσον αφορά το φυλλάδιο Ε (Φυλλάδιο Μέτρα προστασίας), είναι µονόφυλλο 

µε  εκτύπωση στην Α’ και Β’ όψη. Είναι πολύγλωσσο και η εκτύπωση αφορά 

2 µακέτες: 1η µακέτα σε 500.000 αντίτυπα και 2η µακέτα σε 300.000 αντίτυπα. 

7. Όσον αφορά το φυλλάδιο Ζ (Ενηµερωτικό Εγχειρίδιο «Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο Ζακύνθου»), είναι πολύγλωσσο και η εκτύπωση αφορά 2 µακέτες: 1η 

µακέτα (20 σελίδες) σε 150.000 αντίτυπα και 2η µακέτα (20 σελίδες) σε 50.000 

αντίτυπα.  

8. Όσον αφορά το φυλλάδιο Θ (Φωτογραφικό Λεύκωµα), όπως προαναφέρθηκε 

η έννοια οικολογικού χαρτιού αναφέρεται στη διαδικασία παραγωγής του 

χαρτιού και όχι στον τύπο του. Ο τύπος του χαρτιού αναφέρεται αναλυτικά 

στους Πίνακες Συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης. Το βερνίκι µηχανής που θα 

χρησιµοποιηθεί είναι το GLOSS και η βιβλιοδεσία θα είναι επί του ύψους των 

20 cm, µε διαστάσεις φυλλαδίου 24Χ20cm (πλάτος Χ ύψος). 

9. Όσον αφορά το Χαρτοφύλακα (Μ1), η έννοια οικολογικό χαρτί έχει ήδη 

προαναφερθεί.  

10. Όσον αφορά το Μ3 και Μ4 (Οδηγός για το ∆άσκαλο και Έντυπο µε παιχνίδια) 

του Φακέλου Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης, 

διευκρινίζεται ότι η βιβλιοδεσία µπορεί να είναι είτε κολλητή είτε καρφίτσα.  

11. Όσον αφορά το Μ5 (Καρτ ποστάλ) του Φακέλου Περιβαλλοντικής 

Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης, θα αφορά σε 10 διαφορετικά θέµατα µε 

160 αντίτυπα για κάθε θέµα. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. 
 
 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 

Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
 
 
 
 
 

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 

Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 

Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

ΑΔΑ: Ω1Ζ7ΟΡΡΥ-Ζ3Β


		2014-09-18T15:30:12+0300
	Athens




