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Αθήνα,      16/11/2017 

 Α.Π.:  1040/Η 

 

Προσ: 1. CORRECT CREATIVE 
PRODUCTIONS 

 2.  κ. Παναγιώτη Κακαβιά 

Κοιν:     ε κάκε ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήςεισ ςτην υπ’ αριθμ. 919/Η/9-11-2017 διακήρυξη  
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την παραγωγή 12 τηλεοπτικών ςποτ »  

 Κατόπιν ερωτθμάτων που υποβλικθκαν από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςχετικά με τθν υπ’ αρικμ. 919/Η/9-11-2017 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
παραγωγι 12 τθλεοπτικϊν ςποτ  διευκρινίηουμε τα εξισ:  

1. Αναφορικά με τα ερωτιματα τθσ εταιρείασ «CORRECT CREATIVE PRODUCTIONS»: 
α) το 1ο ερϊτθμα ςχετικά με τη διάρκεια του εκάςτοτε ςποτ διευκρινίηεται ότι θ 
διάρκεια του κακενόσ από τα 12 τθλεοπτικά ςποτ κα ποικίλλει, ςυνεπϊσ δεν αναφζρεται 
ςυγκεκριμζνθ διάρκεια ςτθ διακιρυξθ, όπωσ και για το βίντεο – πιλότο που κα υποβάλλουν 
οι διαγωνιηόμενοι, δεν ορίηεται ςυγκεκριμζνθ διάρκεια αλλά είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια 
του οικονομικοφ φορζα. Αναφορικά με τα ςενάρια των 12 τθλεοπτικϊν ςποτ διευκρινίηεται 
ότι κα κακοριςτοφν ςτθ ςφμβαςθ του Αναδόχου με τθν Ανακζτουςα Αρχι. τθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία ςχετικά με το βίντεο – πιλότο ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο αρκ. 19, ομάδα Β 
τθσ διακιρυξθσ: «Αξιολογείται θ ποιότθτα του δείγματοσ βίντεο (τθλεοπτικό spot) – πιλότου, 
θ οποία πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι. 
Τψθλότερθ βακμολογία κα λάβει το Δείγμα βίντεο (τθλεοπτικό spot), ςτο οποίο προάγεται 
με τον πλζον πειςτικό τρόπο το επικυμθτό μινυμα μζςα από τθ ματιά του ςκθνοκζτθ. Θα 
εκτιμθκεί κετικά εάν το περιεχόμενο του βίντεο (τθλεοπτικό spot) – πιλότου είναι 
παρεμφερζσ με το ηθτοφμενο αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ, δθλαδι τθν προβολι εκνικϊν 
κεμάτων». 
β) το 2ο ερϊτθμα ςχετικά με την ομάδα ζργου και τουσ ηθοποιοφσ που κα δθλϊςουν 
ςτθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι, διευκρινίηεται ότι απαιτείται εκτίμθςθ και ςχετικι 
διλωςθ του μζςου αρικμοφ και των θκοποιϊν που κα χρθςιμοποιιςει ο φορζασ για τα 12 
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τθλεοπτικά ςποτ, ςε περίπτωςθ που είναι ανάδοχοσ και κα κεωρθκεί παράλειψθ αν δεν 
ςυμπεριλθφκεί ςτθν προφορά του. 
2. Αναφορικά με τα ερωτιματα του  κ. Παναγιώτη Κακαβιά: 
α) το 1ο ερϊτθμα ςχετικά με την ελάχιςτη και τη μζγιςτη διάρκεια των ςποτ, 
διευκρινίηουμε, όπωσ ανωτζρω, ότι θ διάρκεια του κακενόσ από τα 12 τθλεοπτικά ςποτ κα 
ποικίλλει, ςυνεπϊσ δεν αναφζρεται ςυγκεκριμζνθ διάρκεια ςτθ διακιρυξθ, όπωσ και για το 
βίντεο – πιλότο που κα υποβάλλουν οι διαγωνιηόμενοι, δεν ορίηεται ςυγκεκριμζνθ διάρκεια 
αλλά είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. 
β) το 2ο ερϊτθμα αναφορικά με τισ θεματικζσ των 12 τθλεοπτικϊν ςποτ 
διευκρινίηεται, όπωσ ανωτζρω, ότι κα κακοριςτοφν ςτθ ςφμβαςθ του Αναδόχου με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςχετικά με το βίντεο – πιλότο ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο αρκ. 19, ομάδα Β τθσ Διακιρυξθσ: «Αξιολογείται θ ποιότθτα του 
δείγματοσ βίντεο (τθλεοπτικό spot) – πιλότου, θ οποία πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι. Τψθλότερθ βακμολογία κα λάβει το Δείγμα 
βίντεο (τθλεοπτικό spot), ςτο οποίο προάγεται με τον πλζον πειςτικό τρόπο το επικυμθτό 
μινυμα μζςα από τθ ματιά του ςκθνοκζτθ. Θα εκτιμθκεί κετικά εάν το περιεχόμενο του 
βίντεο (τθλεοπτικό spot) – πιλότου είναι παρεμφερζσ με το ηθτοφμενο αντικείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, δθλαδι τθν προβολι εκνικϊν κεμάτων». 
γ) το 3ο ερϊτθμα ςχετικά με την ομάδα ζργου και τη ςυμμετοχή κειμενογράφου αντί 
δημοςιογράφου, διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
Παραρτιματοσ Ι απαιτείται η ςυμμετοχή δημοςιογράφου ςτην ομάδα ζργου κάκε 
διαγωνιηόμενου, ενϊ θ ςυμμετοχι κειμενογράφου είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του 
οικονομικοφ φορζα. 
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