Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα, T.K. 106 81
Αθήνα, 13/07/2020

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 259/02.07.2020 Διακήρυξης
Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5003379/Μ) για την επιλογή αναδόχου για το έργο με
τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο
παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)»

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ’ αρ. πρωτ.
259/02.07.2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5003379/Μ) για την επιλογή
αναδόχου για το έργο με τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών
περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)» το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ,
παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και
αφορούν στο κείμενο της Διακήρυξης.
Ερώτημα :
Το ερώτημα αφορά τον Υπεύθυνο Έργου που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, εάν θα
μπορούσε να είναι δύο άτομα που θα συμπληρώνουν τα προσόντα.
Απάντηση:
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της οικείας Διακήρυξης, ο/η Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με δεκαετή τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του κινηματογράφου/τηλεόρασης ή/και της διαφήμισης.
Συνεπώς, τα ανωτέρω προσόντα του/της Υπευθύνου Έργου θα πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά από το στέλεχος που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου.
Ερώτημα :
1) Μπορεί να συμμετάσχει φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης δηλαδή) στον διαγωνισμό με
πληρωμή από εσάς με τίτλο κτήσης ;
2) Μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό Εργαστήριο του .............................; Αν ναι, σε τι
κρατήσεις υπόκεινται ;
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Απάντηση:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2.2 της οικείας Διακήρυξης.
Η διαδικασία πληρωμής και οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο περιγράφονται
αναλυτικά στην παρ. 5.1 της οικείας Διακήρυξης. Σας επισημαίνουμε ότι:






H πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ήτοι τιμολόγιο του αναδόχου και
πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι
διακριτή/ χωριστή για κάθε δόση. Στο ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου
περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου.
Από τα τιμολόγια του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα
με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Οικονομικών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης (βλ. αναλυτικά στην παρ. 5.1.3 της οικείας Διακήρυξης).
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