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ΘΕΜΑ: Παροχή  Β΄Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
επιλογή αναδόχου του έργου «Δημιουργία, παραγωγή τουριστικού εντύπου και δημιουργία
εφαρμογής για κινητά και tablets» 
ΣΧΕΤ.: α)Η αριθ.400307(9340)/27-9-2017 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)
β) Το από 12-10-2017 ερώτημα της  ”ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”
γ) Το από 13-10-2017 ερώτημα της ”ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”
   

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως
άνω διακήρυξης αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
ερωτημάτων της εταιρίας  ”ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, Καστελορίζου 86, ΤΚ 16673 Βούλα,
τηλ.2108994955,  ΦΑΞ  2103003460,  Ε-mail:  katakoryfo@gmail.com, κατόπιν  των  σχετικών
απαντήσεων της αρμόδιας Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ., ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αναρτημένο στο
διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΜΓ7ΛΛ-ΥΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 (Ομάδα Α):

α) Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προσκόμιση δειγμάτων λήψεων:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

-Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στατικών λήψεων είναι τα ακόλουθα:
Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των φωτογραφικών λήψεων
Φωτογραφικές λήψεις σε διαφορετικές ώρες και συνθήκες φωτισμού.
Οι  φωτογραφικές  μηχανές  οι  φακοί  και  γενικότερα  ο  εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την
υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξέχουσας απόδοσης ώστε να
καλύπτονται τις απαιτήσεις της δράσης και να εξασφαλίζεται η άρτια και ολοκληρωμένη απόδοση του
αποτελέσματος
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β) Σε ό,τι αφορά το ακριβές σχήμα, τις διαστάσεις, κτλπ του εντύπου:

-Οι  σελίδες  του  εξωφύλλου  και  αυτές  που  διαχωρίζουν  τα  ένθετα  μπορεί  και  να  είναι
μεγαλύτερες από τις σελίδες με το πληροφοριακό υλικό. O Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει τις
προτάσεις του. Γι αυτό και δόθηκε κατά προσέγγιση το μέγεθος. Πάντως κλειστός θα είναι
μεταξύ  16x23  και11.5x16.5  cm  (κατά  προσέγγιση)  και  πάντα  σε  συνεννόηση  με  την
αναθέτουσα αρχή. Σχετικά τα όσα οριζονται στη σελίδα 34 της διακήρυξης: «Ο ανάδοχος του
έργου  είναι  υποχρεωμένος  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  να  προσκομίσει  δοκίμιο  στην
αναθέτουσα  αρχή  για  τη  διαπίστωση  συμβατότητας  του  υλικού  με  τις  προδιαγραφές-
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.Ο  ανάδοχος  θα  είναι  σε  πλήρη  συνεργασία  και  θα  ενεργεί  καθ’
υπόδειξη και σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.»

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 (Ομάδα Β):

α) Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προσκόμιση δειγμάτων λήψεων σύμφωνα με τη
διακήρυξη και το έργο της  εφαρμογής:

-Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των φωτογραφικών λήψεων
Φωτογραφικές λήψεις σε διαφορετικές ώρες και συνθήκες φωτισμού.
Οι  φωτογραφικές  μηχανές  οι  φακοί  και  γενικότερα  ο  εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την
υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξέχουσας απόδοσης ώστε να
καλύπτονται τις απαιτήσεις της δράσης και να εξασφαλίζεται η άρτια και ολοκληρωμένη απόδοση του
αποτελέσματος
Η Εφαρμογή να είναι επεκτάσιμη και τροποποιήσιμη, και το υλικό της συγκεκριμένης εφαρμογής θα
μπορεί ναχρησιμοποιηθεί σε μελλοντική εφαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  διεκπεραίωση  των  απαραίτητων  διαδικασιών  και  το κόστος  για  την
εξασφάλιση άδειας, για την πραγματοποίηση των λήψεων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ.
Γλώσσες : Ελληνικά- Αγγλικά με δυνατότητα υποστήριξης και νέων γλωσσών στο μέλλον.
Η γλώσσα υλοποίησης των εφαρμογών θα πρέπει να είναι η Java για τα Android και η Objective C για 
το iOS.
Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιούνται/ γίνεται χρήση:
GPS / internet για τον εντοπισμό των συντεταγμένων του χρήστη και των αντίστοιχων συντεταγμένων
για τα αξιοθέατα (coarse network based location, fine gps location)
-RSS: μέσω RSS και ενός συστήματος ανάγνωσης rss , τα νέα θα μπορούν να εμφανίζονται στη 
συσκευή του χρήστη
-Google Maps (η άδεια χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται, το κόστος επιβαρύνει τον ανάδοχο)
-Ιnternet access (όπου απαιτείται)
-Τα δείγματα δουλειάς μπορεί να αφορούν τόσο στις επιμέρους συμβολές όπως φωτογραφικό υλικό και
κείμενα όσο και δείγματα προηγούμενων εφαρμογών.

β) Σε ό,τι αφορά ποια έργα θεωρούνται αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργο:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διευκρινίζεται σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργο,  ότι ισχύει η διευκρίνιση που
έχει  δοθεί  στο  τελευταίο  σκέλος  της  αριθμ.417626(9710)/11-10-2017  Παροχής  Διευκρινίσεων  του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι ισχύουν
αποκλειστικά τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνική Προσφορά, σελ.51-54 της οικείας διακήρυξης.



ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

Σχετικά με τις ποσότητες των προς προμήθεια εντύπων ισχύουν τα ακόλουθα:

Δημιουργία εντύπου, «Τουριστικού οδηγού», 60 σελίδων κατά προσέγγιση, με ενσωματωμένο Χάρτη
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας σε 10.000 αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα και
σε 5.000 αντίτυπα στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τη σελίδα 33 της διακήρυξης. 

 
                                                                                                       Με Εντολή Περιφερειάρχη
                                                                                                                    Ο Αν.Προϊστάμενος Τμήματος 
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