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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό: «Μουσείο Αιτωλικού - Προμήθεια
Εξοπλισμού Προβολής και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού»
Σε απάντηση ερωτήματος της εταιρίας Cloudprint που αποστάλθηκε με ηλεκτρονική
αλληλογραφία στις 02/11/2020 10:56 π.μ. και αφορά το άρθρο 2.2.6 των όρων διακήρυξης με
αρ. πρωτ. 20410 26/10/2020 ενημερώνονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ότι:
«Ο οικονομικός φορέας επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να αποστείλει μαζί με την φάκελο της
προσφοράς δείγμα του Εξοπλισμού Virtual Reality που προτείνει (Τεχνική Προσφορά

ζητούμενο 18. Εξοπλισμός Virtual Reality) το οποία θα είναι έτοιμο προς χρήση, στο οποίο
θα έχει αποθηκευμένο βίντεο παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τα ζητούμενα της
συνημμένης μελέτης (47/2020 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου) δική του παραγωγής διάρκειας τουλάχιστον τριών λεπτών. Δεν θα γίνουν δεκτά
οπτικοακουστικά υλικά που συνοδεύουν τις συσκευές Virtual Reality (DEMO). Το δείγμα θα

επιστραφεί στον ανάδοχο μετά το πέρας της διαδικασίας διαγωνισμού (υπογραφή
της σύμβασης)»
Σε απάντηση ερωτήματος της εταιρίας Technologica Systems S.A. που αποστάλθηκε με
ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 02/11/2020 15:58 μ.μ. και αφορά το άρθρο 2.2.67 των όρων
διακήρυξης με αρ. πρωτ. 20410 26/10/2020 ενημερώνονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ότι:
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«Για την διασφάλιση ποιότητας πρέπει να κατατεθούν από τον οικονομικό φορέα επι ποινή
αποκλεισμού: Ότι διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το
πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον
ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά:
Ψηφιοποίηση και Παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου ή υλοποίηση έργων πληροφορικής με
υλικό (H/W).»
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