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                                                                                                  ΠΡΟΣ                                                               

                                                                                -ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                          

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του διεθνή ανοικτού  

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών  Ψηφιοποίησης 

Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε». 

Σχετικά ερωτήματα εταιριών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

1. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι προβλέπονται Οριστικές Τμηματικές Παραλαβές 

του ψηφιοποιημένου υλικού σε τακτές χρονικές περιόδους (π.χ. ανά δίμηνο) για την 

ποσότητα του οπτικοακουστικού υλικού για την οποία έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της 

επεξεργασίας εντός του συγκεκριμένου χρόνου.  

Για τις τμηματικές αυτές παραλαβές παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ο Ανάδοχος δύναται 

να τιμολογήσει τα τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού που έχει ψηφιοποιήσει και να 

εξοφληθεί με βάση τον 1ο Τρόπο Πληρωμής ήτοι, «Το 100% της συμβατικής αξίας της 

σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή του ψηφιοποιημένου υλικού και την πιστοποίηση 

της ποιότητας αυτού». 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

 Ο τρόπος υλοποίησης του έργου και η ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και τα ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που 

πρέπει να ακολουθήσει ο ανάδοχος αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές και τη διαδικασία παραλαβής του αντικειμένου του 

έργου όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 6.3 «Παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης» δεν προβλέπονται «Οριστικές Τμηματικές Παραλαβές του ψηφιοποιημένου υλικού 

σε τακτές χρονικές περιόδους (π.χ. ανά δίμηνο)….» όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας. 

 

Ο 1ος τρόπος πληρωμής της διακήρυξης αναφέρεται στο σύνολο της συμβατικής αξίας του 

συνολικού αντικειμένου του έργου και όχι σε τμηματικές παραδόσεις – παραλαβές. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

2. Αναφορικά με οπτικοακουστικό υλικό που θα παραδοθεί προς ψηφιοποίηση στον Ανάδοχο 

αλλά, κατά την διάρκεια των εργασιών διαπιστωθεί ότι είναι ακατάλληλο προς ψηφιοποίηση 

για τεχνικούς λόγους που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη του Αναδόχου και κριθεί οριστικά 

ακατάλληλο για ψηφιοποίηση, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι για κάθε μονάδα τέτοιου 

υλικού ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί με το σύνολο της αξίας που προβλέπεται για την 

ψηφιοποίηση μονάδας υλικού ιδίου τύπου.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα πληρωθεί για το αντικείμενο του έργου που θα έχει 

υλοποιήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και θα έχει παραληφθεί οριστικά  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

3. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και η συνακόλουθη Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου 

αφορά την παροχή υπηρεσιών για συνολικά 153.789 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού 

διαφόρων τύπων που η αρμόδια υπηρεσία της ΕΡΤ θα παραδώσει τμηματικά στον Ανάδοχο.  

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι, σε περίπτωση που ο τελικός συνολικός αριθμός 

μονάδων οπτικοακουστικού υλικού που θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την αρμόδια 

υπηρεσία της ΕΡΤ, εντός της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου (24 μήνες), 

υπολείπεται του ως άνω αναγραφόμενου αριθμού, θα τεκμαίρεται αυτοδίκαια ότι το σύνολο 

των υπηρεσιών της σύμβασης υλοποιήθηκαν επιτυχώς από τον Ανάδοχο και θα δικαιούται να 

αποζημιωθεί για το σύνολο των υπηρεσιών της σύμβασης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Βλέπετε απάντηση στην ερώτηση 2 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

4. Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου από την Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι) προβλέπεται «...η τελική μεταφορά και μετάπτωση των ψηφιακών αρχείων στο σύστημα 

Enterprise MAM (MediaAssetManagementSystem) της ΕΡΤ σε δεσμευμένα watchfolders 

που θα ορίσουν οι τεχνικοί του αρχείου».  
Γνωρίζοντας το μεγάλο μέγεθος του ψηφιακού χώρου που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

του έργου, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι:  

ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας 

για τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου εξαιτίας μη διαθεσιμότητας των 

απαιτούμενων watchfolders και/ή του απαιτούμενου ψηφιακού χώρου αποθήκευσης των 

παραδοτέων της σύμβασης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου, με αποδεδειγμένη ευθύνη της 

αναθέτουσας αρχής, δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

5. Στην Παράγραφο 2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης αναγράφεται: «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ Πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2015, ΕΛΟΤ EN ISO 27001:2013, ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 

ή ισοδύναμά τους».  
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης και 

στην Παράγραφο ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΦΙΛ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ αναγράφει:  

- «Ο Ανάδοχος πρέπει να υλοποιεί και να έχει πιστοποίηση σε standards διεθνούς ποιότητας, 

όπως ISO 9001, κλπ. τα οποία πρέπει να αναφερθούν».  

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η προσκόμιση Πιστοποιητικού διασφάλισης 

ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 εν ισχύ επαρκεί για την πληρότητα του φακέλου της 

υποψηφιότητας του υποψηφίου Αναδόχου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο  2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της διακήρυξης 

 

 

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ 

 

Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
                                   

Κοινοποίηση: 

 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ. 
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