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  ΠΡΟΣ:

Την εταιρεία «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF»
Ταχ. Δ/νση: 27Α Πεντέλης, 15126 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210 6897401, e-mail:elenanikolakopoulou@gmail.com

  ΚΟΙΝ:
 
  Κάθε Ενδιαφερόμενο
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
με δ.τ. «DEBRIEF», σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 97813 (3053)/26-2-2018 διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΟΚΩ7ΛΛ-
2ΨΩ και ΑΔΑΜ:18PROC002718866),  που αφορά το συνοπτικό Διαγωνισμό,  κατά το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου :«Υλοποίηση Ενεργειών
Δημοσιότητας των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  σχετικά με
την  υλοποίηση  των  Δράσεων  Αποκεντρωμένων  Προμηθειών  Τροφίμων  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής και  Συνοδευτικών Μέτρων,  στο πλαίσιο  του Ε.Π.  «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το
έτος 2018» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών
Συμπράξεων  Π.Ε.  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  ΗΜΑΘΙΑΣ,  ΚΙΛΚΙΣ,  ΠΕΛΛΑΣ,  ΣΕΡΡΩΝ,
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),  στο  πλαίσιο  του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  του  έργου  ΕΠ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής» 

Σχετ.:  α)Το  αριθμ.  πρωτ.  112560  (3448)/6-3-2018  έγγραφο  της  εταιρείας  «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF» για παροχή διευκρινίσεων

     β)  Το  αριθμ.  πρωτ.  112560  (3448)  /7-3-2018  έγγραφο  του  Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  περί  διαβίβασης  των
ερωτημάτων της  εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF» στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ.

                γ) Το αριθμ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.116889/1060 /7-3-2018 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ.

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας, σχετικά με

συμπληρωματικά  στοιχεία  –  διευκρινίσεις  που  προέκυψαν  από  ερωτήματα  του  υποψήφιου  οικονομικού  φορέα  με  την

επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF»  για  παροχή διευκρινίσεων με αριθ.

πρωτ. εισερχομένου 112560 (3448)/6-3-2018.

1ο Ερώτημα

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των Ενεργειών Δημοσιότητας των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων της ΠΚΜ στο

πλαίσιο του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το έτος 2018. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ;
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Απάντηση

Αναφορικά με την υλοποίηση των Ενεργειών Δημοσιότητας των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων της ΠΚΜ στο

πλαίσιο  του Ε.Π.  ΕΒΥΣ του  ΤΕΒΑ για  το  έτος  2018,  αυτές  διευκρινίζονται  αναλυτικά στο  A ΜΕΡΟΣ:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ–

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ, στο  σημείο  2 Αντικείμενο του Αναδόχου  και  στις  σελίδες  40 και  41,  επιπλέον μπορεί  να

ανατρέξει ο υποψήφιος στο  Άρθρο 13.2.Β Τεχνική προσφορά, σημεία 1. και 2.  στη σελίδα 21, για τη Μεθοδολογία

προσέγγισης και υλοποίησης του Έργου, καθώς και για τις Δημιουργικές Προτάσεις που θα περιλάβουν στις προτάσεις τους οι

υποψήφιοι.

Ως εκ τούτου, στο σημείο 2 Αντικείμενο του Αναδόχου της προκήρυξης, για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν, αναφέρεται
σχετικά: 
«Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα αναλάβει: 

•  Το σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικού spot

•  Το σχεδιασμό και την παραγωγή ραδιοφωνικών spots

• Το σχεδιασμό web-banners

• Την εκπόνηση Media Plan (βάσει τηλεθέασης και ακροαματικότητας) και Digital plan

• Την αγορά χρόνου και χώρου, για TVC, RC, web-banners

• Τη διοργάνωση έξι εκδηλώσεων (μία ανά Περιφερειακή Ενότητα)»

Και  αναλύονται  και  εξειδικεύονται,  στην  αμέσως  παρακάτω  παράγραφο,  η  κάθε  μία  από  αυτές  τις  δράσεις  που  θα
υλοποιηθούν, σαν «πακέτο δράσεων Α., Β., Γ., Δ.» και ως εξής:

«Αναλυτικά, ανά πακέτο δράσεων, θα υλοποιηθούν τα εξής:

Α. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

• Τηλεοπτικό σενάριο

• Ραδιοφωνικό σενάριο

• Web-banners

Β. Παραγωγές

• Τηλεοπτικό σποτ

• Ραδιοφωνικά spots

Γ. Media

• Εκπόνηση Media & Digital plan

• Προβολή τηλεοπτικού σποτ

• Προβολή ραδιοφωνικού σποτ

• Τοποθέτηση Web-Banners σε ιστοσελίδες

• Τοποθέτηση καταχωρήσεων στον τύπο

Δ. Εκδηλώσεις

• Οργάνωση και Υλοποίηση έξι εκδηλώσεων (μία ανά Περιφερειακή Ενότητα)

• Παραγωγή υλικού υποστήριξης των εκδηλώσεων
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Επιπλέον αναφορικά ως προς την Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του Έργου και των Δημιουργικών προτάσεων,

που θα περιλάβουν στις προτάσεις τους οι υποψήφιοι, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 13.2.Β Τεχνική προσφορά, σημεία 1. και

2 και ως εξής: 

13.2.Β Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:

1. Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του Έργου

Οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  υποβάλουν  ολοκληρωμένη  πρόταση  Υλοποίησης  των  Δράσεων  Δημοσιότητας  του
προκηρυσσόμενου έργου. Στο περιεχόμενο της πρότασής τους, πρέπει να αναφέρονται, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

• Περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και των μέσων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

• Καθορισμός στόχων επικοινωνίας, Positioning και concept.

• Αναλυτικά πλάνα προβολής στα ΜΜΕ (media plan).

• Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων

• Χρονοδιάγραμμα Gantt.

2. Δημιουργικές Προτάσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ενδεικτικές δημιουργικές προτάσεις που θα περιλαμβάνουν τα εξής:

• Προτεινόμενο επικοινωνιακό μήνυμα.

• Ανάπτυξη σεναρίων τηλεοπτικών / ραδιοφωνικών μηνυμάτων.

• Δημιουργικές εφαρμογές σε web-banners και προωθητικό υλικό

 
2ο Ερώτημα

Όλα  τα  παραπάνω  στοχεύουν  στην  προβολή  της  αποτελεσματικότητας  του  Προγράμματος  και  της  προσέλκυσης

δυνητικών δικαιούχων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ;

Απάντηση

Αναφορικά με το ποιοι είναι οι ωφελούμενοι ή/και οι δυνητικά δικαιούχοι που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αυτό

ορίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1474- 28 Απριλίου 2017 και εντοπίζεται μαζί με όλες, τις σχετικές πληροφορίες,

καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, Οδηγούς, αποφάσεις, λογότυπα κλπ αναφορικά με το πρόγραμμα, στο  http://teba.eiead.gr/

και πιο συγκεκριμένα στο σημείο http://teba.eiead.gr/ανακοινώσεις-νέα 
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3ο Ερώτημα

Επίσης, το λογότυπο του έργου (δέντρο) μπορούμε να το έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή; 

Απάντηση

Σας παραθέτουμε το λογότυπο του έργου (δέντρο) σε ηλεκτρονική μορφή ως ακολούθως:
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Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του

Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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