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Θέμα: Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ Αλνηθηνύ 
Δηαγσληζκνύ ηεο κε αξηζκ. πξση. 6086/05-11-2014 δηαθήξπμεο γηα ην ππνέξγν  3 κε ηίηιν: 
«Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηύσζε θαη ελεκέξσζε -ησλ εκπιεθόκελσλ επαγγεικαηηώλ 
πγείαο    επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλόηεηαο» 
 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σελ κε αξηζκ. πξση. 6086/05-11-2014 δηαθήξπμε αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ην ππνέξγν  3 
κε ηίηιν: «Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηύσζε θαη ελεκέξσζε -ησλ εκπιεθόκελσλ 
επαγγεικαηηώλ πγείαο    επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλόηεηαο» 
2. Σελ αλάγθε παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαηόπηλ αηηεκάησλ πνπ θαηέζεζαλ εηαηξείεο πνπ 
πξνηίζεληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό,  
 
παξέρνπκε ηηο θάησζη δηεπθξηλίζεηο:  
 
 
Γπάζη 1: Δνημέπυζη ηυν γονέυν, και Γπάζη 2: Δνημέπυζη ηυν ιαηπών 

Καηά ηε έλαξμε ηνπ έξγνπ ην ΚΕΕΛΠΝΟ ζα δώζεη ζηνλ Αλάδνρν ην απαηηνύκελν πιηθό πνπ 
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ λα θάλεη ηηο 
πξνηάζεηο ηνπ γηα ηα θείκελα ησλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ ηα νπνία ζα απνδερζεί ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα απνηειέζνπλ ηα θείκελα ησλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ. 
 
Γπάζη 3: Δνημέπυζη και εςαιζθηηοποίηζη ηηρ κοινόηηηαρ 



 

Είλαη κέξνο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδόρνπ θαη ζα απνηειέζνπλ 

αμηνινγηθνύο παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ησλ παξαδνηέσλ. 

Γπάζη 4: Γημιοςπγία και λειηοςπγία ιζηοζελίδαρ 

Η νκάδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα πξέπεη λα είλαη νκάδα ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ. Επίζεο ην παξαδνηέν Π.3.6 αθνξά ζε Ηιεθηξνληθά Εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία ε 

αλαζέηνπζα ζα δεηήζεη θαη’ ειάρηζηνλ από ηνλ Αλάδνρν λα δεκηνπξγήζεη έλα (1) ειεθηξνληθό 

εξσηεκαηνιόγην αλά θαηεγνξία ρξήζηε δει. γνλείο, επαγγεικαηίεο πγείαο (ΩΡΛ), καηεπηήξεο, 

παηδηάηξνπο, λενγλνιόγνπο, καίεο).  

  
Γπάζη 5: Γιεξαγυγή θόποςμ ενημέπυζηρ, Γπάζη 6: Δπηά (7) εκδηλώζειρ γονέυν με 

παιδιά με πποβλήμαηα βαπηκοΐαρ, και Γπάζη 7: Δπηά (7) workshops ζηιρ μεθόδοςρ 

διαγνυζηικού ελέγσος ηηρ νεογνικήρ βαπηκοΐαρ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζεσξεί όηη ηα εξσηήκαηα απηά είλαη κέξνο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

Τπνςεθίνπ Αλαδόρνπ θαη ζα απνηειέζνπλ αμηνινγηθνύο παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

Γπάζη 8: Δπηά (7) workshops ζηιρ μεθόδοςρ τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζεσξεί όηη ε δηαθήξπμε πεξηγξάθεη ζαθώο ηελ πιεξνθνξία πνπ πξέπεη 
λα γλσξίδεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο γηα λα ζπληάμεη ηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά ελώ ηα 
εξσηήκαηα απηά είλαη κέξνο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδόρνπ θαη ζα 
απνηειέζνπλ αμηνινγηθνύο παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνηέσλ. 

 Εθ παξαδξνκήο ζηελ ζειίδα 48 ηεο δηαθήξπμεο ζηελ παξάγξαθν VII ηνπ άξζξνπ 6.4 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ γίνεηαι αναθοπά ζηο Π.3.9 Έλα (1) δηήκεξν 
θόξνπκ ελεκέξσζεο από ην ζύλνιν ησλ δύν (2) δηήκεξσλ θόξνπκ. Σν Φπζηθό 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζε έλα (1) δηήκεξν θόξνπκ ελεκέξσζεο. 

 Εθ παξαδξνκήο ζηελ ζειίδα 21 ηεο δηαθήξπμεο ζην άξζξν 2.2.2  ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΔΛΑΥΙΣΧΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ζηελ παξάγξαθν ii. αλαθέξεη γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν όηη «Να δηαζέηεη 
απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηα θνηλνηηθά δηαξζξσηηθά ηακεία, γηα ινγαξηαζκό 
θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ή/θαη επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή θαη ηδησηηθνύ  ηνκέα». Η 
απαίηεζε είλαη γηα ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν είλαη «Να έρεη εθηειέζεη δύν (2) 
ηνπιάρηζηνλ έξγα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ θαη ελεξγεηώλ επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ζηνλ ρώξν ηεο 
πγείαο αζξνηζηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κεγαιύηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 150% ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 7.4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟΤ –ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ –
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ηεο ζειίδαο 64, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ 
Λεηηνπξγία ηεο Ιζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο. ην πιαίζην απηό ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
παξέρεη ιεηηνπξγία ηεο Ιζηνζειίδαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 06/09/2015 θαη γηα 
ην ππνιεηπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 12 κελώλ ππάξρεη 



 

ε δπλαηόηεηα ππνγξαθήο λέαο ζύκβαζεο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο κε 
κεδεληθό θόζηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκ. Πξση. 6086/05-11-2014 
Δηαθήξπμε. 
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