Διευκρινήςεισ επί των ερωτήςεων
που υποβλήθηκαν ςχετικά με το διεθνή ανοικτό διαγωνιςμό του ζργου
«Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»

Ερϊτθςθ 1
Το LDAP κα εφαρμοςτεί για τθν καταχϊρθςθ, τιρθςθ και ανάκτθςθ των προϊόντων του
θλεκτρονικοφ καλακιοφ;
Απάντθςθ 1
Το LDAP κα εφαρμοςτεί για τθν διαπίςτευςθ των χρθςτϊν που κα εγγραφοφν ςτισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ.

Ερϊτθςθ 2
Δεν αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ για το ποιεσ υπθρεςίεσ κα υποςτθρίξουν τα Web Services.
Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ διαςφνδεςθσ με τρίτα ςυςτιματα ι τα web services κα
αναλάβουν να διακζτουν (μζςω LDAP) τα ςτοιχεία ςε τρίτα ςυςτιματα;
Απάντθςθ 2
Αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχουν ανάγκεσ επικοινωνίασ με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα, αλλά όλεσ οι
υπθρεςίεσ πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να επιτρζπουν τθ ανταλλαγι δεδομζνων με τρίτα
ςυςτιματα ςτο μζλλον, ικανοποιϊντασ παράλλθλα τισ απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ του τεφχουσ
διακιρυξθσ (ςελ. 16 – Δ) Διαλειτουργικότθτα.
Επίςθσ, όπωσ αναφζρεται και ςτθ ςελίδα 85 (Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ - 7.29) του τεφχουσ
διακιρυξθσ (Ενςωματωμζνεσ ςτον application server υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ web services με
υποςτιριξθ των προτφπων SOAP, UDDI, WSDL), θ δυνατότθτα αυτι είναι απαίτθςθ ςτισ
προδιαγραφζσ τθσ πλατφόρμασ διαδικτυακισ πφλθσ (πίνακασ 7, ςελίδα 82).

Ερϊτθςθ 3
Οι mobile εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι native, ι αρκεί θ ςτοχευμζνθ, ανά είδοσ ςυςκευισ,
διάκεςθ μζςω άλλων προτφπων (π.χ. HTML5) του on-line περιεχομζνου του Portal;
Απάντθςθ 3
Οι mobile εφαρμογζσ μποροφν να είναι είτε native είτε web mobile εφαρμογζσ με χριςθ άλλων
προτφπων (π.χ. HTML5), αρκεί να είναι αυτόνομεσ εφαρμογζσ που κα μποροφν να ανζβουν ςτα
κατάλλθλα μάρκετ (app stores).
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Ερϊτθςθ 4
Στθ ςελ. 24 αναφζρεται ότι «θ Υπθρεςία Θλεκτρονικισ Ρροϊκθςθσ κα δίνει τθ δυνατότθτα
δθμιουργίασ ενθμερωτικϊν / προωκθτικϊν video…». Αυτό ςθμαίνει ότι θ υπθρεςία κα παρζχει
εργαλεία video editing κτλ., ι κα υποςτθρίηει τθν προϊκθςθ ζτοιμων video που ζχουν
δθμιουργιςει οι χριςτεσ;
Απάντθςθ 4
Θ απαίτθςθ είναι να υποςτθρίηει τθν προϊκθςθ των προϊόντων του καλακιοφ μζςω ολιγόλεπτων
video και προωκθτικϊν spots ι banners που κα δθμιουργοφν οι διαπιςτευμζνοι χριςτεσ. Δεν είναι
απαραίτθτο να παρζχονται εργαλεία δθμιουργίασ τουσ (video editing, audio editing, κλπ),
ενςωματωμζνα ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία.

Ερϊτθςθ 5
Ενϊ ςτθ ςελ. 25 αναφζρονται 5 ςτακμοί εργαςίασ, ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ αναφζρονται 6
(ςελ. 72). Ροιο από τα δφο ιςχφει;
Απάντθςθ 5
Οι απαιτοφμενοι ςτακμοί εργαςίασ είναι 5.

Ερϊτθςθ 6
Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για το περιεχόμενο του διαδραςτικοφ πολυμεςικοφ οδθγοφ
(DVD ROM);
Απάντθςθ 6
Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για το περιεχόμενο του διαδραςτικοφ πολυμεςικοφ
υλικοφ. Είναι ςτθ κρίςθ του υποψιφιου αναδόχου να προτείνει τθν κατά τθ γνϊμθ του
καταλλθλότερθ δομι και περιεχόμενο για τον διαδραςτικό πολυμεςικό οδθγό.

Ερϊτθςθ 7
Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ minimum απαιτιςεισ ςχετικά με τισ παροχζσ κατά τθ διάρκεια των
ενθμερωτικϊν θμερίδων (π.χ. catering);
Απάντθςθ 7

Σελίδα 2 of 20

Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τισ παροχζσ κατά τθ διάρκεια των
ενθμερωτικϊν θμερίδων. Είναι ςτθ κρίςθ του υποψιφιου αναδόχου να προτείνει τισ παροχζσ που
κεωρεί απαραίτθτεσ για τθ διοργάνωςθ των θμερίδων.

Ερϊτθςθ 8
Στισ ςελ. 63, 68 και 71 αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει τθν παραγωγι 1000
ενθμερωτικϊν φυλλαδίων, ενϊ ςτθ ςελ. 70 ςτουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ αναφζρονται 3000
κομμάτια (11.2.2). Ροιο από τα 2 ιςχφει;
Απάντθςθ 8
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων είναι 1.000.

Ερϊτθςθ 9
Στθ ςελ. 90 ςτουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, το κόςτοσ του ςθμείου 11.2.5 «προβολι μζςω webradio»,
περιλαμβάνεται ςτο ζργο;
Απάντθςθ 9
Θ προβολι μζςω web radio περιλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό του ζργου, με τθν ζννοια ότι το
ραδιοφωνικό ςποτ που κα δθμιουργθκεί πρζπει να προβλθκεί μζςω ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ που
εκπζμπει και μζςω διαδικτφου. Δεν υπάρχει δζςμευςθ για φπαρξθ offline ςποτ ςε διαδικτυακι
πφλθ ςτακμοφ.

Ερϊτθςθ 10
Στθ ςελ. 90 ςτουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τα τεκμιρια
υλοποίθςθσ του πλάνου προβολισ (ςθμείο 11.2.7);
Απάντθςθ 10
Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τα τεκμιρια υλοποίθςθσ του πλάνου προβολισ. Είναι
ςτθ κρίςθ του υποψιφιου αναδόχου να προτείνει τα κατά τθ γνϊμθ του καταλλθλότερα ςτοιχεία
που κα τεκμθριϊνουν τθν ορκι εκτζλεςθ του πλάνου προβολισ.

Ερϊτθςθ 11
Στθ ςελ. 16 αναφζρεται ότι «ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τον εξοπλιςμό και τθ
λειτουργικότθτα του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Διαφάνειασ και Θλ. Διακυβζρνθςθσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ …». Για το ςκοπό αυτό ςασ παρακαλοφμε να μασ κοινοποιιςετε μια
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καταγραφι και τοπολογία των υποδομϊν ςασ, προκειμζνου να τθ λάβουμε υπόψθ ςτθν προςφορά
μασ.
Απάντθςθ 11
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει μία αυτόνομθ λφςθ, θ οποία κα μπορεί να λειτουργεί χωρίσ
εξάρτθςθ από το υπάρχον υλικό (servers, PCs) και λογιςμικό που διακζτει θ Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ. Διευκρινίηεται ότι ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του μόνο τον
εξοπλιςμό και το λογιςμικό με βάςθ τουσ πίνακεσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςυμμόρφωςθσ τθσ
διακιρυξθσ του ζργου. Επίςθσ διευκρινίηεται ότι «ο εξοπλιςμόσ και θ λειτουργικότθτα του
υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ» αναφζρονται ςτο εξισ: Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ και το
προςφερόμενο λογιςμικό του Αναδόχου κα φιλοξενθκοφν ςτο υπολογιςτικό κζντρο (computer
room) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτο οποίο παρζχονται όλεσ οι υποςτθρικτικζσ βαςικζσ
υποδομζσ λειτουργίασ και δικτφωςθσ, δθλ. UPS, rack, switch, firewall κλπ. ενϊ παράλλθλα θ
δικτυακι ςφνδεςθ κα γίνει μζςω του Εκνικοφ Δικτφου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΣΥΗΕΥΞΙΣ», ςτο οποίο
ιδθ ζχει πρόςβαςθ θ Ρεριφζρεια.
Πςον αφορά τον ηθτοφμενο εξοπλιςμό, ςε περίπτωςθ που κάποιεσ από τισ προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ δεν υποςτθρίηονται από τουσ καταςκευαςτζσ ι και τα
μοντζλα που αυτζσ αφοροφςαν ζχουν καταργθκεί, οι υποψιφιοι ανάδοχοι δφναται να προτείνουν
τισ, κατά τθ γνϊμθ τουσ, καταλλθλότερεσ εναλλακτικζσ λφςεισ ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι
λειτουργικζσ ανάγκεσ του ζργου.

Ερϊτθςθ 12
Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι το ςθμείο 7.24 του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ (ςελ. 84) δεν αποτελεί
υποχρεωτικι απαίτθςθ.
Απάντθςθ 12
Το ςθμείο 7.24 του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ (ςελ. 84) ΔΕΝ αποτελεί υποχρεωτικι απαίτθςθ.

Ερϊτθςθ 13
Τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο Σχιμα διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του Ζργου κακϊσ και ςτθν Ομάδα
Ζργου (περιγραφζσ, πίνακεσ, βιογραφικά, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κτλ.) κα περιλθφκοφν ςτο
Ραράρτθμα;
Απάντθςθ 13
Για τθν απόδειξθ τθσ ηθτοφμενθσ από το άρκρο 12.3. ειδικισ τεχνικισ και επαγγελματικισ
ικανότθτασ, ο Ρροςφζρων προςκομίηει τα ςχετικά ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο
13.5 (ςελ. 37 – 38 μζχρι τθν Ενότθτα «Σχιμα διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ ζργου – Ομάδα Ζργου»). Τα
ςχετικά ζγγραφα υποβάλλονται ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν και αποτελοφν τεκμθρίωςθ του
δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ και τθσ ηθτοφμενθσ ειδικισ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ.
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Διευκρινίηεται ςαφϊσ ότι τα ανωτζρω δεν αποτελοφν κριτιρια αξιολόγθςθσ Τεχνικισ προςφοράσ
και δεν κα βακμολογθκοφν.
Το Σχιμα διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου – Ομάδα Ζργου (ςελ. 38-41) αφοροφν ςε ςτοιχεία
που αξιολογοφνται ςτθ Τεχνικι προςφορά και ωσ εκ τοφτου πρζπει να περιλθφκοφν ςε αυτιν,
όπωσ αναφζρεται ρθτϊσ ςτο άρκρο 11.2 (ςελίδα 32). Τα μόνα ςτοιχεία που μποροφν να
περιλθφκοφν ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου αναδόχου) είναι οι
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν Ενότθτα «Σχιμα διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ ζργου –
Ομάδα Ζργου».

Ερϊτθςθ 14
Για τισ ενϊςεισ εταιριϊν, θ απαιτοφμενθ εμπειρία όςον αφορά τα ςυναφι ολοκλθρωμζνα ζργα
αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ, δφναται να υπολογίηεται ακροιςτικά για τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, να
προζρχεται από υπεργολάβουσ (ωσ δάνεια εμπειρία), ι να τεκμθριϊνεται από κάκε μζλοσ
ξεχωριςτά.
Απάντθςθ 14
Για τισ ενϊςεισ εταιρειϊν, όπωσ και για όλουσ τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ, θ απαιτοφμενθ
εμπειρία τόςο για τα ςυναφι ζργα που ζχουν εκπονθκεί κατά τθ τελευταία τριετία και είναι
αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ (ςελ. 35/Α), όςο και για τα ςυναφι ολοκλθρωμζνα ζργα τελευταίασ
τριετίασ (ςελ.35/Β), υπολογίηεται ακροιςτικά για τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι/ και τουσ υπεργολάβουσ.

Ερϊτθςθ 15
Ροιο είναι το εφροσ μζςα ςτο οποίο ζνα ζργο κεωρείται αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ;
Απάντθςθ 15
Ζνα ζργο για να κεωρθκεί αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ, πρζπει να ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 80%
του προχπολογιςμοφ του ζργου (ιτοι τουλάχιςτον 183.520 € - ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Άνω
όριο δεν υπάρχει.

Ερϊτθςθ 16
Ζργα όπου εργοδότθσ είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι ςυναφι;
Απάντθςθ 16
Ναι, ζργα όπου εργοδότθσ είναι επίςθμοσ φορζασ τθσ ΕΕ ι δθμόςιοσ φορζασ άλλου ευρωπαϊκοφ
κράτουσ, μποροφν να κεωρθκοφν ςυναφι, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι ςχετικά με το
αντικείμενο του ζργου.
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Ερϊτθςθ 17
Στθ ςελ. 35; ποια είναι θ διαφορά μεταξφ του ςθμείου Α) και του ςθμείου Β);
Απάντθςθ 17
Στθ ςελ. 35 το ςθμείο Α) το ποιοτικό κριτιριο προςδιορίηει τα ζργα ςτο οικονομικό τουσ
αντικείμενο ενϊ το ςθμείο Β) το ποιοτικό κριτιριο προςδιορίηει ζργα ςτο φυςικό τουσ αντικείμενο.
Συγκεκριμζνα, για το ςθμείο Α) απαιτείται τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο, τελευταίασ τριετίασ, κατ’
εντολι φορζων του Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα, που αντιςτοιχεί ςε τουλάχιςτον
μία (1) κατθγορία από τισ αναφερόμενεσ ςτθ ςελ. 32/ άρκρο 12.1, αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ,
και
για το ςθμείο Β) απαιτοφνται τουλάχιςτον δφο (2) ολοκλθρωμζνα ζργα, τελευταία τριετίασ, κατ’
εντολι φορζων του Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα, ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ,
που να είναι ςυναφι με το αντικείμενο του παρόντοσ ωσ προσ το φυςικό τουσ αντικείμενο - δθλαδι
τα ζργα αυτά πρζπει να καλφπτουν, ακροιςτικά, και τισ τζςςερισ κατθγορίεσ (α, β, γ και δ) που
αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 (ςελ. 32).

Ερϊτθςθ 18
Για τισ ενϊςεισ εταιριϊν, ο κατάλογοσ των ζργων και τθσ ειδικισ εμπειρίασ κα δοκοφν ςε ζνα ενιαίο
πίνακα;
Απάντθςθ 18
Ναι, ο κατάλογοσ ζργων κα δοκοφν ςε ενιαίο πίνακα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ
(άρκρο 13.5/ ςελ. 38) φτάνει να αναφζρεται, ςαφϊσ, το μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι ο υπεργολάβοσ ο
οποίοσ ανζλαβε ι ςυμμετείχε ςτο ζργο.

Ερϊτθςθ 19
Στθ ςελίδα 41 αναφζρεται ότι «οι ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει
να κατακζςουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ». Θ
απαίτθςθ αυτι αφορά και ςτισ ενϊςεισ εταιρειϊν; Επίςθσ αφορά μόνο ςτα ςτοιχεία τθσ ομάδασ
ζργου, ι ςτο ςφνολο των δικαιολογθτικϊν; Σε περίπτωςθ που αφορά όλα τα δικαιολογθτικά, με
ποιο τρόπο κα υποβλθκοφν οι πίνακεσ εμπειρίασ;
Απάντθςθ 19
Ναι, θ απαίτθςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν αφορά κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ και για τισ ενϊςεισ
εταιρειϊν. Θ απαίτθςθ αυτι αφορά ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
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Ερϊτθςθ 20
Στθ ςελίδα 62 αναφζρεται ωσ παραδοτζο 1.2 θ «Αναφορά ελζγχου και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ»,
ενϊ ςτο χρονοδιάγραμμα ςτθσ ςελ. 69 προθγείται του παραδοτζου 1.3 «Διαδικτυακι πλατφόρμα
και θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ ολοκλθρωμζνεσ». Δεν κα ζπρεπε το Ρ1.2 να ζπεται του Ρ1.3; Επίςθσ,
υπάρχει αντιςτοιχία με τθν περιγραφι των ενεργειϊν που περιγράφονται ςτθ ςελ. 68, όπου ο
ζλεγχοσ και θ δοκιμαςτικι λειτουργία εκτελοφνται τελευταίεσ;
Απάντθςθ 20
Διευκρινίηεται ότι το Ρ1.2 ςτθ ςελίδα 69 (χρονοδιάγραμμα) μετατίκεται χρονικά τον 6 ο, 7ο και 8ο
μινα από τθν ζναρξθ του ζργου, κατά τθ Α’ ΦΑΣΘ (ςελίδα 62).
Σε ςχζςθ με τισ ενζργειεσ που περιγράφονται ςτθ ςελίδα 68, το Ρ1.2 είναι παραδοτζο τθσ
τελευταίασ ενζργειασ «Ζλεγχοσ και Δοκιμαςτικι Λειτουργία Υποδομισ ςε virtual περιβάλλον».
Σθμειϊνεται δε ότι ςτθ ςελίδα 69, το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και είναι ςτθν ευχζρεια του
υποψιφιου αναδόχου να προτείνει τθ βζλτιςτο, κατά τθ γνϊμθ του, χρονοπρογραμματιςμό των
ενεργειϊν ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι τουσ αλλά και να διαςφαλίηεται θ ορκι εκτζλεςθ του
ζργου.

Ερϊτθςθ 21
Στθ ςελ. 18, αναφζρεται ότι το Ρακζτο Εργαςίασ 1 περιλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και
τθν περίοδο παραγωγικισ λειτουργίασ. Στθ ςελ. 68, οι δφο αυτζσ ενζργειεσ περιλαμβάνονται ςτθ Β’
φάςθ. Τι από τα δφο ιςχφει;
Απάντθςθ 21
Τα πακζτα εργαςίασ που περιγράφονται ςτθ ςελίδα 18 του τεφχουσ διακιρυξθσ περιγράφουν
κεματικά τισ δράςεισ του ζργου. Πςο αφορά τον ποςοτικό και χρονικό προςδιοριςμό των ενεργειϊν
και των παραδοτζων του ζργου, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ μόνο οι ςελίδεσ 62, 68 και 69.
Διευκρινίηεται, δε, ότι οι ενζργειεσ: α) εκπαίδευςθ χρθςτϊν και β) περίοδοσ παραγωγικισ
λειτουργίασ περιλαμβάνονται ςτθ Β’ Φάςθ και χρονικά προςδιορίηονται ςτουσ τελευταίουσ μινεσ
του ζργου (7ο και 8ο μινα).

Ερϊτθςθ 22
Στθ ςελ. 62, το Ραραδοτζο 1.4 περιλαμβάνεται ςτθν Α’ Φάςθ, ενϊ ςτθ ςελ. 68 αναφζρεται ςτθ Β’
Φάςθ Τι από τα δφο ιςχφει;
Απάντθςθ 22
Το παραδοτζο Ρ1.4 «Τεχνικά και Λειτουργικά Εγχειρίδια Ρλατφόρμασ και Υπθρεςιϊν» κακϊσ και θ
αντίςτοιχθ ενζργεια περιλαμβάνεται ςτθν Α’ Φάςθ.
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Ερϊτθςθ 23
Στο ΡΑΑΤΘΜΑ 1. ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΡΡΕ) αναφζρεται
1.1 Εξυπθρετθτζσ, Ροςότθτα: 2, ενϊ ςτον Ρίνακα 2. ΚΕΝΤΙΚΟΙ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΕΣ (SERVERS) των
ΡΙΝΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ αναφζρεται 2.1.2 Αρικμόσ μονάδων:1.
Ροια είναι τελικϊσ θ ηθτοφμενθ ποςότθτα για τουσ Εξυπθρετθτζσ; 2 ι 1;
Απάντθςθ 23
Θ ηθτοφμενθ ποςότθτα για τουσ εξυπθρετθτζσ είναι: δφο (2).

Ερϊτθςθ 24
Στο ΡΑΑΤΘΜΑ 1. ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΡΡΕ) αναφζρεται
1.3 Στακμοί Εργαςίασ, Ροςότθτα: 5, ενϊ ςτον Ρίνακα 1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ των ΡΙΝΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ αναφζρεται 1.1.2 Αρικμόσ μονάδων 6. Ροια
είναι τελικϊσ θ ηθτοφμενθ ποςότθτα για τουσ Στακμοφσ Εργαςίασ; 5 ι 6;
Απάντθςθ 24
Βλζπε απάντθςθ 5.

Ερϊτθςθ 25
Στο ΡΑΑΤΘΜΑ 1. ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΡΡΕ) αναφζρεται
7.2 Ραραγωγι Ζντυπου Υλικοφ και Spots, Ροςότθτα: 1000, ενϊ ςτον Ρίνακα 11. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
των ΡΙΝΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ αναφζρεται 11.2.2 Σφντομο
ενθμερωτικό ζντυπο (4ςζλδο, Α5 κλειςτό, τιράη: 3.000 κομμάτια, 4χρ., χαρτί velvet 250gr),
Απαίτθςθ: ΝΑΙ. Ροια είναι τελικϊσ θ ηθτοφμενθ ποςότθτα για το Ζντυπο Υλικό; 1000 ι 3000;
Απάντθςθ 25
Βλζπε απάντθςθ 8.

Ερϊτθςθ 26
Στο άρκρο 13 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και ςυγκεκριμζνα, ςτθν ςελίδα 38 τθσ προκθρφξεωσ
ηθτείται κατάλογοσ των κυριοτζρων παρομοίων ζργων που υλοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία
από τον μεμονωμζνο διαγωνιηόμενο ι από όλα τα μζλθ τθσ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ ι
κοινοπραξίασ, με αναφορά ςτο ποςό, τθ χρονικι διάρκεια και τον εργοδότθ (Δθμόςιο ι Ιδιωτικό
Φορζα).
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Στθν ςυνζχεια, επί τθσ ιδίασ ςελίδασ, ηθτείται θ περιγραφι τθσ ειδικισ εμπειρίασ του
προςφζροντοσ. Συγκεκριμζνα, ηθτείται ότι πρζπει να περιλθφκεί περιγραφι και κατάλογοσ με
ςυνοπτικι περιγραφι ςχετικϊν ζργων που ανζλαβε και ολοκλιρωςε ο προςφζρων, κατά τθν
τελευταία τριετία προσ το Δθμόςιο Τομζα. Σε κάκε ζνα από τα προαναφερόμενα ζργα να
αναφζρονται τουλάχιςτον τα κάτωκι:








Ρελάτθσ και χρονολογία ανάλθψθσ του ζργου
Διάρκεια και προχπολογιςμόσ του ζργου
Αντικείμενο του ζργου
όλοσ του προςφζροντοσ (κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ, ςυμπράττων, υπεργολάβοσ, ειδικό
αντικείμενο ςυμμετοχισ)
Άλλοι ςυμμετζχοντεσ
Ροςοςτό ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ (ποςοςτιαία και ςε οικονομικά μεγζκθ)
Ζτοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου

Επί των ανωτζρω απαιτιςεων, ηθτείται τθν ςυμμόρφωςθ ςε ζνα πίνακα ι ςε δφο ξεχωριςτοφσ
πίνακεσ;
Απάντθςθ 26
Ηθτείται ςυμμόρφωςθ ςε ζνα ενιαίο πίνακα για τον κατάλογο ζργων.

Ερϊτθςθ 27
Στθν ςελίδα 36 (κεφ. 13.3) τθσ διακιρυξθσ ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, προβλζπεται, μεταξφ
άλλων: Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπωσ
ιςχφει, με κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, του προςφζροντοσ ι του νομίμου εκπροςϊπου του
προςφζροντοσ ι του νομίμου εκπροςϊπου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κατά περίπτωςθ, ςτθν οποία:
Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ όςων εκ των ωσ
άνω δικαιολογθτικϊν απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ.
Σασ παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε ποια είναι τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.
Απάντθςθ 27
Τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο ανάδοχοσ ςτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του
διαγωνιςμοφ είναι τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από το Νομικό, Κανονιςτικό & Θεςμικό
Ρλαίςιο που περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007
και του Ρ.Δ. 60/07.

Ερϊτθςθ 28
Σφμφωνα με τισ περιγραφζσ του άρκρου 3 (βλ. ςελίδα 18 τθσ διακιρυξθσ) αναφζρεται ότι θ
εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν και των τελικϊν χρθςτϊν κα διεξαχκεί κατά τθν πρϊτθ φάςθ του
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ζργου (βλ. ΡΕ1: Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Διαδικτυακισ Ρλατφόρμασ «Θλεκτρονικό Καλάκι
Ρροϊόντων»). Στο άρκρο 29.2 (ςελίδα 63) «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου»
κακϊσ και ςτο κεφάλαιο Δ’ « Χρονοδιάγραμμα – Φάςεισ του Ζργου» (ςελίδα 68) αναφζρεται ότι θ
εκπαίδευςθ κα διεξαχκεί κατά τθν Β’ φάςθ του ζργου.
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, κα πρζπει να μασ διευκρινίςετε τθν ακριβι φάςθ εκτζλεςθσ τθσ
εκπαιδεφςεωσ των τελικϊν χρθςτϊν κακϊσ και των διαχειριςτϊν.
Απάντθςθ 28
Βλζπε Απάντθςθ 21.

Ερϊτθςθ 29
Σφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ζργου (ςελίδα 68 τθσ προκιρυξθσ) αναφζρεται ότι θ πιλοτικι
λειτουργία κα διεξαχκεί κατά τθν β’ φάςθ του ζργου. Στο υπόδειγμα του χρονοδιαγράμματοσ (βλ.
ςελίδα 69) του κεφαλαίου Δ’ «Χρονοδιάγραμμα – Φάςεισ του Ζργου» δεν εμφανίηεται ο
προςδοκϊμενοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.
Σφμφωνα με τθν ανωτζρω, κα πρζπει να μασ διευκρινίςετε τον ακριβι χρόνο εκτζλεςθσ κακϊσ και
τθν ακριβι φάςθ εκτζλεςθσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.

Απάντθςθ 29
Βλζπε Απάντθςθ 20 και 21.

Ερϊτθςθ 30
Σφμφωνα με τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ του παραρτιματοσ 1 και ςυγκεκριμζνα, ςτθν παράγραφο
5.2 κακϊσ και ςφμφωνα με το πακζτο εργαςίασ 1 του άρκρου 3 (βλ. ςελίδα 18) ηθτείται θ εκτζλεςθ
τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ. Κατά τθν πρϊτθ φάςθ του ζργου, το χρονοδιάγραμμα δεν αναφζρει
τθν εκτζλεςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτισ υπόλοιπεσ φάςεισ του
ζργου.
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, κα πρζπει να μασ διευκρινίςετε τθν ακριβι φάςθ κακϊσ και τον ακριβι
χρόνο εκτζλεςθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ.
Απάντθςθ 30
Βλζπε Απάντθςθ 21.

Ερϊτθςθ 31
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Στθ διακιρυξθ του ζργου και ςυγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 3 (ςελίδα 16) αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ κα
πρζπει να λάβει υπ’ όψθ του τον εξοπλιςμό και τθν λειτουργικότθτα του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ
τθσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Για να προτείνουμε μια ενιαία λειτουργικι και παραγωγικι υποδομι (με κατά το δυνατόν
αξιοποίθςθ του διακζςιμου εξοπλιςμοφ) κα πρζπει να μασ αναφερκεί ο υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ.
Ωσ είναι αντιλθπτό, κα πρζπει να μασ περιγράψετε τθν υφιςτάμενθ υποδομι για να μπορζςουμε να
παρακζςουμε τθν απαιτοφμενθ ςυμμόρφωςθ που ηθτά θ απαίτθςθ.
Απάντθςθ 31
Βλζπε Απάντθςθ 11.

Ερϊτθςθ 32
Στο άρκρο 3 (ςελίδα 25) αναφζρεται ότι ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ των ςτακμϊν εργαςίασ κα είναι 5
(για τουσ διαχειριςτζσ). Επίςθσ, ςτο παράρτθμα 1 (ςελίδα 70) και ςυγκεκριμζνα, ςτθν απαίτθςθ 1.1
αναφζρεται ότι ο αρικμόσ των ςτακμϊν εργαςίασ κα είναι 5. Το ίδιο δεν ςυμβαίνει ςτθν αναφορά
του παραρτιματοσ 2 «Ρίνακεσ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν και Συμμόρφωςθσ» τθσ ςελίδασ 72.
Συγκεκριμζνα, ςτθν απαίτθςθ αυτι ηθτοφνται 6 ςτακμοί εργαςίασ.
Σφμφωνα με τθν ανωτζρω, κα πρζπει να μασ διευκρινίςετε τον ακριβι αρικμό των ςτακμϊν
εργαςίασ που ηθτάτε.

Απάντθςθ 32
Βλζπε Απάντθςθ 5.

Ερϊτθςθ 33
Σχετικά με τουσ εξυπθρετθτζσ υπάρχει μια αςάφεια ςτο ηθτοφμενο αρικμό. Συγκεκριμζνα, ςτισ
ςελίδεσ 25 και 70 ηθτάτε δφο (2) εξυπθρετθτζσ, ενϊ ςτθν ςελίδα 75 ηθτάτε μόνο ζνα (1). Επ’ αυτισ
τθσ αςάφειασ, παρακαλοφμε να μασ υποδείξετε τον ακριβι αρικμό εξυπθρετθτϊν που ηθτάτε ςτο
ζργο.
Απάντθςθ 33
Βλζπε Απάντθςθ 23.

Ερϊτθςθ 34
Στθ ςελίδα 35 τθσ διακιρυξθσ, ςτο κεφ. 12.3 «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ – Ειδικι Τεχνικι
και Επαγγελματικι ικανότθτα», απαιτείται: Α) Να ζχουν εκπονιςει κατά τθν τελευταία τριετία
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ςυναφι ζργα αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ. Ραρακαλϊ διευκρινίςτε αν θ τελευταία τριετία αφορά
ςε ολόκλθρα τα ζτθ 2009-2010-2011.
Απάντθςθ 34
Ναι, θ τελευταία τριετία περιλαμβάνει ολόκλθρα τα ζτθ 2009-2010-2011.

Ερϊτθςθ 35
Στθν αμζςωσ επόμενθ παράγραφο του ίδιου κεφ. αναφζρει: «Β) Να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τθν
τελευταία τριετία, επί ποινι απόρριψθσ, τουλάχιςτον δφο (2) ςυναφι ζργα, κατ’ εντολι φορζων
δθμοςίου ι του ευρφτερου δθμοςίου τομζα». Στθ ςελίδα όμωσ 38 τθσ διακιρυξθσ αναφζρει
δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ από φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα «Εάν ιταν ιδιωτικοί
φορείσ, αντίςτοιχα ζγγραφα που κα ςυνταχκοφν από τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ».
Απάντθςθ 35
Τα δφο (2) τουλάχιςτον ζργα που καλφπτουν το ποιοτικό κριτιριο Β του κεφ. 12.3 πρζπει να είναι
κατ’ εντολι φορζων δθμοςίου ι ευρφτερου δθμοςίου τομζα.

Ερϊτθςθ 36
Στθ ςελίδα 37 τθσ διακιρυξθσ απαιτεί «τθν περιγραφι των οικονομικϊν μεγεκϊν του προςφζροντα
τθν τελευταία τριετία» Ραρακαλϊ διευκρινίςτε ποια είναι θ τελευταία τριετία λαμβάνοντασ υπόψθ
ότι οι απαιτοφμενοι ιςολογιςμοί για το ζτοσ 2011 δεν ζχουν ακόμα δθμοςιευτεί.
Απάντθςθ 36
Θ τελευταία τριετία αναφζρεται ςτα Οικονομικά ζτθ 2011, 2010 και 2009.

Ερϊτθςθ 37
Στθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ςελίδα 53 τθσ διακιρυξθσ) αναφζρεται το κριτιριο
«Δομι – Σφνκεςθ ςχιματοσ Διοίκθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου, …».
Ραρόλα αυτά θ ςχετικι αναφορά ςτθ διακιρυξθ γίνεται ςτισ ςελίδεσ 38-41, υπό το κεφάλαιο
«Άρκρο 13 – Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». Σφμφωνα με το άρκρο 20 τθσ διακιρυξθσ, ότι
περιλαμβάνεται ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» αφορά τθν ποιοτικι επιλογι των
υποψθφίων αναδόχων, και όχι τθν Τεχνικι Αξιολόγθςθ. Ραρακαλϊ, προςδιορίςτε αναλυτικά τα
δικαιολογθτικά που αποτελοφν ςτοιχεία «Ροιοτικισ Επιλογισ» και τα ςτοιχεία «Τεχνικισ
Αξιολόγθςθσ».

Απάντθςθ 37
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Βλζπε απάντθςθ 13.

Ερϊτθςθ 38
Στθ διακιρυξθ γίνεται ρθτι αναφορά μόνο ςτον Αρ. πρωτοκόλλου τθσ Διακιρυξθσ και όχι ςτον
Αρικμό τθσ Διακιρυξθσ. Ραρακαλϊ προςδιορίςτε τον Αρικμό τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ απαιτεί το ΡΔ
118/2007.

Απάντθςθ 38
Ο Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου τθσ Διακιρυξθσ είναι ο ίδιοσ με τον Αρικμό τθσ Διακιρυξθσ.

Ερϊτθςθ 39
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ςχετικά με τουσ χάρτεσ που κα εμφανίηονται ςτο προςφερόμενο
ςφςτθμα γεωγραφικισ πλθροφόρθςθσ, αν επαρκεί θ χριςθ Google Maps ι άλλων εναλλακτικϊν
δωρεάν προςφερόμενων υπθρεςιϊν (Microsoft/ BING Maps/ OpenStreetMaps κοκ) που παρζχονται
με τουσ δικοφσ τουσ όρουσ χριςθσ.
Απάντθςθ 39
Οι προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ γεωγραφικισ πλθροφόρθςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθ
διακιρυξθ. Ρρζπει να ικανοποιοφνται απαραίτθτα οι απαιτιςεισ του Άρκρου 3 (ςελίδα 14, 20 και
21) και των πινάκων ςυμμόρφωςθσ.

Ερϊτθςθ 40
Στον πίνακα τθσ ςελίδασ 70 ηθτοφνται 2 εξυπθρετθτζσ και 5 ςτακμοί εργαςίασ ενϊ ςτουσ πίνακεσ
ςυμμόρφωςθσ 1 και 6 αντίςτοιχα. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε τον απαιτοφμενο αρικμό μονάδων.
Αντίςτοιχα για το πλικοσ των απαιτοφμενων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων.
Απάντθςθ 40
Βλζπε απάντθςθ 5 και 23.

Ερϊτθςθ 41
Στθ ςελίδα 19 αναφζρεται ότι «… όλεσ οι πλθροφορίεσ πρζπει να μεταφραςτοφν ςτα Αγγλικά και
ςτα Γερμανικά. Ραρακαλοφμε προςδιορίςτε τθν ζκταςθ (πλικοσ) και τθ μορφι (π.χ. άρκρα ι
μεμονωμζνα λεκτικά) που πρζπει να μεταφραςτοφν κακϊσ και τον χρόνο που πρζπει να γίνει θ
μετάφραςθ (κατά το αρχικό setup; κατά τθν πιλοτικι;)
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Απάντθςθ 41
Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τθν ζκταςθ και τθ μορφι των μεταφράςεων. Θ
απαίτθςθ είναι θ διαδικτυακι πλατφόρμα να υποςτθρίηει πολυγλωςςικότθτα και κατ’ ελάχιςτον να
υπάρχουν τα λεκτικά των menu, web forms, οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και κάποιεσ βαςικζσ
πλθροφορίεσ για το αντικείμενο και τισ υπθρεςίεσ τθσ πφλθσ, ςτθν Αγγλικι και Γερμανικι Γλϊςςα.
Είναι ςτθ κρίςθ του υποψιφιου αναδόχου να προτείνει τθν ζκταςθ, τθ μορφι και τον χρόνο
εκτζλεςθσ των απαραίτθτων, κατά τθ γνϊμθ του, μεταφράςεων, ςτα πλαίςια του ζργου .

Ερϊτθςθ 42
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 12, ενότθτα Η. Ανάλυςθ Ρακζτων Εργαςίασ του Ζργου,
αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςφζρει, επίςθσ, υποςτθρικτικό λογιςμικό GIS (desktop) το οποίο να
υποςτθρίηει γνωςτά διαδεδομζνα πρότυπα πάςθσ φφςεωσ γεωχωρικϊν δεδομζνων και να
επικοινωνεί-ςυνδζεται άμεςα με τθν προςφερόμενθ χωρικά ενεργοποιθμζνθ βάςθ δεδομζνων και
τθν διαδικτυακι πφλθ.

Ωςτόςο, δεν προςδιορίηεται ςε κάποιο ςθμείο τθσ διακιρυξθσ ο αρικμόσ αδειϊν που απαιτοφνται
για το εν λόγω λογιςμικό. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε.
Απάντθςθ 42
Το επικυμθτό είναι να προςφερκεί λογιςμικό Desktop GIS με απεριόριςτο αρικμό αδειϊν χριςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ οι άδειεσ χριςεισ του λογιςμικοφ Desktop GIS πρζπει να είναι
τουλάχιςτον 10.

Ερϊτθςθ 43
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 16, ενότθτα Γ. Server consolidation, Virtualization, Cloud
Computing, αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπ’ όψη του τον εξοπλιςμό και τη λειτουργικότητα του
υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Διαφάνειασ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, και να προτείνει μία ενιαία λειτουργική και παραγωγική υποδομή με κατά το
δυνατόν αξιοποίηςη του διαθζςιμου εξοπλιςμοφ, αλλά και του νζου προτεινόμενου ωσ
προμήθεια, προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί με ενιαίο οικονομικό και αςφαλι τρόπο θ
πλθροφοριακι υποςτιριξθ για τισ προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ.
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Στθν διακιρυξθ δεν υπάρχουν περιςςότερα ςτοιχεία ςχετικά με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό,
προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε.
Απάντθςθ 43
Βλζπε απάντθςθ 11.

Ερϊτθςθ 44
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 18, ενότθτα Η. και πιο ειδικά ςτο ΡΕ1, αναφζρεται το ακόλουκο
εδάφιο:
Επίςθσ ςτο ΠΕ1 περιλαμβάνονται: (α) θ Εγκατάςταςθ και Πιλοτική Λειτουργία τθσ Ολοκλθρωμζνθσ
Πλθροφοριακισ Υποδομισ, (β) οι Διορκϊςεισ (Debugging & Tuning) και γ) θ Περίοδοσ Παραγωγικήσ
Λειτουργίασ.
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε το κατ’ ελάχιςτον χρονικό διάςτθμα τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ,
προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν του ζργου.

Απάντθςθ 44
Βλζπε Απάντθςθ 20 και 21.

Ερϊτθςθ 45
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 18, ενότθτα Η. και πιο ειδικά ςτο ΡΕ1 – Διαδικτυακι Ρφλθ,
αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
Επίςθσ, θ διαδικτυακι πφλθ πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ πολυγλωςςικότθτασ. Στα πλαίςια του
ςυγκεκριμζνου ζργου, όλεσ οι πληροφορίεσ πρζπει να μεταφραςτοφν ςτα Αγγλικά και ςτα
Γερμανικά.
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε αν λζγοντασ πλθροφορίεσ εννοείτε τα δεδομζνα που κα ειςαχκοφν ςτο
νζο ςφςτθμα ι τα λεκτικά του ςυςτιματοσ (labels των web forms, μθνφματα κακοδιγθςθσ χριςτθ)
που είναι διακζςιμα ςτουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ (παραγωγοί, μεταποιθτζσ, κ.λπ.) ι κάτι άλλο. Σε
περίπτωςθ που α δεδομζνα αφοροφν πλθροφορίεσ που κα ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα παρακαλοφμε
διευκρινίςτε τον ςυνολικό όγκο ςε κατάλλθλο μζγεκοσ (π.χ. λζξεισ, ςελίδεσ) προκειμζνου να μπορεί
να γίνει εκτίμθςθ τθσ μετάφραςθσ που πρζπει να γίνει.
Απάντθςθ 45
Βλζπε Απάντθςθ 41.

Ερϊτθςθ 46
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Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 21, ενότθτα Η. Ανάλυςθ Ρακζτων Εργαςίασ του Ζργου,
αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
Επιπλζον, απαραίτθτθ κρίνεται θ αξιοποίθςθ και ενςωμάτωςθ ελεφκερων, εξειδικευμζνων χωρικϊν
δεδομζνων που είναι διακζςιμα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ραρακαλοφμε προςδιορίςτε τι εννοείτε αναφζροντασ «εξειδικευμζνα χωρικά δεδομζνα» ι
αναφζρετε ενδεικτικά.
Απάντθςθ 46
Θ απαίτθςθ είναι γενικι και θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι αφορά ςτθ δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ/ενςωμάτωςθσ ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων που διατίκενται μζςω γνωςτϊν
προτφπων υπθρεςιϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων (map services).
Με αυτόν τον τρόπο, ο Γεω-πλθροφοριακόσ χάρτθσ κα πρζπει να επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ
απεικόνιςθ των περιεχομζνων τθσ γεωχωρικά ενεργοποιθμζνθσ Βάςθσ Δεδομζνων και δεδομζνων
που προζρχονται από τρίτουσ φορείσ (τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ), εφόςον τα δεδομζνα
προςφζρονται μζςω προτφπων. Εντελϊσ ενδεικτικά, και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται δεδομζνα
που αφοροφν ςτθν κάλυψθ γθσ, ςε γεωλογικά δεδομζνα κλπ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπογραμμίηεται
και πάλι το γεγονόσ ότι θ απαίτθςθ είναι γενικι και αφορά ςτθ δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ/ενςωμάτωςθσ υπθρεςιϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων τρίτων φορζων, που κα πρζπει να
ζχει ο Γεω-πλθροφοριακόσ χάρτθσ.

Ερϊτθςθ 47
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 24, ενότθτα Η. και πιο ειδικά ςτο ΡΕ1 – Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ,
αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
Υπθρεςία Ηλεκτρονικισ Προϊκθςθσ. Η υπθρεςία κα δίνει τθ δυνατότητα δημιουργίασ
ολιγόλεπτων ενημερωτικϊν/ προωθητικϊν video (webinar ςε μη πραγματικό χρόνο), και
προωθητικϊν spots ή banners, τα οποία κα διατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ ςε δυνθτικοφσ
μεγάλουσ πελάτεσ των προϊόντων του καλακιοφ (π.χ. Supermarkets και αλυςίδεσ, εξαγωγικοφσ
ςυνεταιριςμοφσ, φορείσ άλλων χωρϊν, κλπ.), με ςτόχο τθν προϊκθςθ των προϊόντων του καλακιοφ
και τθν ενίςχυςθ τθσ εξαγωγικισ τουσ δφναμθσ. Παράλλθλα, μζςω τθσ υπθρεςίασ κα δίνεται θ
δυνατότθτα (μζςω ςτοχευμζνων links), περιιγθςθσ ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ τθσ πλατφόρμασ με
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν.
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ότι ωσ προσ τθν ηθτοφμενθ λειτουργικότθτα του προςφερόμενου
ςυςτιματοσ, αυτι κα πρζπει να καλφπτει τθν διάκεςθ των ανωτζρω και όχι τθν δθμιουργία, θ
οποία απαιτεί ειδικό λογιςμικό για τθν επεξεργαςία εικόνων, φωτογραφιϊν και video (π.χ.
Photoshop, Corel, Premier, κ.λπ.)
Απάντθςθ 47
Βλζπε Απάντθςθ 4.
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Ερϊτθςθ 48
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 25, ενότθτα Η. και πιο ειδικά ςτο ΡΕ2, αναφζρεται το ακόλουκο
εδάφιο:
Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςε εξοπλιςμό είναι:
a. 2 Εξυπθρετθτζσ (1 Web και Application Server και 1 ζνασ Database Server)
b. 1 Σφςτθμα Backup
c. 5 ςταθμοί εργαςίασ (για τουσ διαχειριςτζσ)
Σε άλλο ςθμείο τθσ διακιρυξθσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ που αφορά τουσ
Στακμοφσ Εργαςίασ, αναφζρεται ωσ υποχρεωτικόσ Αρικμόσ Μονάδων, ο αρικμόσ 6 (ςελ. 72,
χαρακτθριςτικό 1.1.2).
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε τον ςωςτό και επικρατζςτερο αρικμό προςφερόμενων μονάδων των
ςτακμϊν εργαςίασ.
Απάντθςθ 48
Βλζπε Απάντθςθ 5 και 23.

Ερϊτθςθ 49
Στο Άρκρο 4 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 26, αναφζροντα τα ακόλουκα εδάφια:
3. Το κόςτοσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ υποςτιριξθσ
δεν πρζπει να υπερβαίνει, επί ποινι απόρριψθσ, το 15% του προχπολογιςμοφ του ζργου.
4. Το κόςτοσ για τισ δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ του ζργου δεν πρζπει να υπερβαίνει, επί
ποινι απόρριψθσ, το 16% του προχπολογιςμοφ του ζργου.
Σε άλλο ςθμείο τθσ διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο Άρκρο 19, ςελ. 49, αναφζροντα τα ακόλουκα
εδάφια:
7. Οικονομικζσ προςφορζσ με κόςτοσ προςφερόμενου εξοπλιςμοφ μεγαλφτερο του 15% του
ςυνολικοφ κόςτουσ για το ζργο (ςυνολική προςφορά), απορρίπτονται.
8. Οικονομικζσ προςφορζσ με κόςτοσ για τισ δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ του ζργου
μεγαλφτερο του 16% του ςυνολικοφ κόςτουσ για το ζργο (ςυνολική προςφορά),
απορρίπτονται.
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε αν τα ανωτζρω ποςοςτά αφοροφν τον προχπολογιςμό του ζργου
(186.504,06 ευρϊ) ι το ςυνολικό τίμθμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του εκάςτοτε υποψιφιου
Αναδόχου.
Απάντθςθ 49
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Θ απαίτθςθ για το κόςτοσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ
υποςτιριξθσ, είναι να μθν υπερβαίνει, επί ποινι απόρριψθσ, το 15% του προχπολογιςμοφ του
ζργου.
Θ απαίτθςθ για το κόςτοσ των δράςεων προβολισ και δθμοςιότθτασ του ζργου, είναι να μθν
υπερβαίνει, επί ποινι απόρριψθσ, το 16% του προχπολογιςμοφ του ζργου.
Άρα, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ διακιρυξθσ (ςελ. 26).

Ερϊτθςθ 50
Στο Άρκρο 19 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 49, αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
3. Η οικονομικι προςφορά θα πρζπει να ζχει την μορφή του πίνακα (ΠΟΠ) ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3.
ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΟΠ). Ο προμθκευτισ μπορεί μόνο να προςκζςει
επιπλζον ςειρζσ για να αναλφςει καλφτερα τθσ προςφερόμενθ προμικεια
Σε άλλο ςθμείο τθσ διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο Άρκρο 35, ςελ. 67, αναφζρεται το ακόλουκο
εδάφιο:
Η Ανακζτουςα Αρχι εφόςον το επικυμεί, δφναται να υπογράψει με τον Ανάδοχο ςφμβαςθ
Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του ζργου, αφοφ εξαςφαλιςκοφν οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ,
και ζπειτα από ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ προσ τον ανάδοχο (2 τουλάχιςτον μινεσ πριν τθν λιξθ τθσ
περιόδου εγγφθςθσ του ζργου) καταρτίηοντασ νζα ςφμβαςθ, που κα αφορά ςτισ υπθρεςίεσ και τα
είδθ που επικυμεί θ υπθρεςία να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ καθϊσ και το
προκφπτον τελικό ετήςιο κόςτοσ ςυντήρηςησ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι πρότυποι ΡΟΡ δεν περιλαμβάνουν ςθμεία προςδιοριςμοφ δαπανϊν
ςυντιρθςθσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε πϊσ επικυμείτε να υποβλθκοφν οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςτθν
οικονομικι προςφορά των υποψιφιων Αναδόχων.

Απάντθςθ 50
Δεν είναι υποχρεωτικι θ παράκεςθ πίνακα με το κόςτοσ Συντιρθςθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
(μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ) ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του αναδόχου. Εάν το επικυμεί,
ο ανάδοχοσ μπορεί να παρακζςει ξεχωριςτό πίνακα όπου κα κζτει μζςο ετιςιο κόςτοσ υπθρεςιϊν
Συντιρθςθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ), θ οποία ΔΕΝ ΘΑ
ΛΘΦΘΕΙ υπόψθ ςτο ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ.

Ερϊτθςθ 51
Στο Άρκρο 29 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 63 αναφζρεται ςτο Ρ.1.10 θ υποχρζωςθ για προμικεια 1.000
ενθμερωτικϊν φυλλαδίων. Ωςτόςο, ςτον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ των Λοιπϊν Υπθρεςιϊν (ςελ. 90,
χαρακτθριςτικό 11.2.2) αναφζρονται 3.000 κομμάτια για το ενθμερωτικό ζντυπο.
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Ραρακαλοφμε προςδιορίςτε τον ςωςτό και επικρατζςτερο αρικμό των προςφερόμενων
ενθμερωτικϊν φυλλαδίων
Απάντθςθ 51
Βλζπε απάντθςθ 8.

Ερϊτθςθ 52
Στο Άρκρο 3 τθσ διακιρυξθσ, ςελ. 13, ενότθτα Α. Ρεριγραφι Γενικϊν Χαρακτθριςτικϊν Αντικειμζνου
του Ζργου, αναφζρεται το ακόλουκο εδάφιο:
Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι ο τεχνολογικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ πλατφόρμασ πρζπει να βαςιςτεί ςτο
πρότυπο τθσ ανοικτισ αρχιτεκτονικισ, και όπου είναι δυνατό με τεχνολογίεσ Ελεφθερου
Λογιςμικοφ/ Λογιςμικοφ Ανοικτοφ Κϊδικα– ΕΛ/ΛΑΚ, ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα να είναι εφκολα
επεκτάςιμο και αναβακμίςιμο.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω τοποκζτθςθ, προτείνουμε τθν αλλαγι των κατωτζρω
υποχρεωτικϊν χαρακτθριςτικϊν των πινάκων ςυμμόρφωςθσ ςε προαιρετικά ι τθν αναπροςαρμογι
τουσ κατάλλθλα (βλ. bold ςθμεία), προκειμζνου να μθν αποκλειςτοφν ςχετικζσ λφςεισ αξιόλογου
λογιςμικοφ ΕΛ/ΛΑΚ και περιοριςτοφν οι λφςεισ μόνο ςε εμπορικά προϊόντα λογιςμικοφ:








Στακμοί εργαςίασ, χαρακτθριςτικό 1.9.1 – Λειτουργικό Σφςτθμα. Προεγκατεςτθμζνο
Λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια
χριςθσ του και το επίςημο CD/DVD εγκατάςταςησ
Κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, χαρακτθριςτικό 2.10.1 – Λειτουργικό Σφςτθμα. Προεγκατεςτθμζνο
λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια
χριςθσ του και το επίςημο CD/DVD εγκατάςταςησ
Κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, χαρακτθριςτικό 2.10.2 - Λειτουργικό Σφςτθμα. Να ςυνοδεφεται από
επίςημη υπηρεςία υποςτήριξησ του καταςκευαςτή που κα εξαςφαλίηει τθν παροχι ςτον
φορζα όλων των νζων εκδόςεων του προςφερόμενου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ για τρία (3)
τουλάχιςτον χρόνια
Σφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων, χαρακτθριςτικό 5.18. Μηχανιςμόσ αυτόματησ
ανάκαμψησ (automatic recovery) τθσ ΒΔ από αποτυχίεσ διαςφαλίηοντασ τθν διακεςιμότθτα και
ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ βάςθσ – να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου
λογιςμικοφ.

Απάντθςθ 52
Για να διαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα προςφοράσ λφςεων ΕΛ/ΛΑΚ ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων
λογιςμικϊν, τα ςθμεία 1.9.1, 2.10.1, 2.10.2, και 5.18 των πινάκων ςυμμόρφωςθσ διαμορφϊνονται
ωσ εξισ:
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Στακμοί εργαςίασ, χαρακτθριςτικό 1.9.1 – Λειτουργικό Σφςτθμα. Προεγκατεςτθμζνο
Λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια
χριςθσ του.
Κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, χαρακτθριςτικό 2.10.1 – Λειτουργικό Σφςτθμα. Προεγκατεςτθμζνο
λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια
χριςθσ του.
Κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, χαρακτθριςτικό 2.10.2 - Λειτουργικό Σφςτθμα. Να ςυνοδεφεται από
διλωςθ που κα εξαςφαλίηει τθν παροχι ςτον φορζα όλων των νζων εκδόςεων του
προςφερόμενου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ για τρία (3) τουλάχιςτον χρόνια.
Σφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων, χαρακτθριςτικό 5.18. Μθχανιςμόσ ανάκαμψθσ
(recovery) τθσ ΒΔ από αποτυχίεσ διαςφαλίηοντασ τθν διακεςιμότθτα και ακεραιότθτα των
δεδομζνων τθσ βάςθσ – να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ.

Ερϊτθςθ 53
Στον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ που αφορά το Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων (ςελ. 81,
χαρακτθριςτικό 5.12 αναφζρεται θ υποςτιριξθ ANSI SQL 1992. Σθμειϊνουμε ότι θ τρζχουςα
ζκδοςθ του SQL Standard είναι θ SQL:2008 και θ οποία αποτελεί ανακεϊρθςθ τθσ ζκδοςθσ ANSI
SQL 1992, που ιταν ςε ιςχφ μζχρι το 1999 (με τθν ζκδοςθ του SQL:1999). Συνεπϊσ θ υποςτιριξθ
ANSI SQL 1992 κα πρζπει να αντικαταςτακεί με τθν τρζχουςα ζκδοςθ SQL: 2008.
Απάντθςθ 53
Το ςθμείο 5.12 του πίνακα ςυμμόρφωςθσ (ςελ. 81) μετατρζπεται ςε: «Υποςτιριξθ ANSI SQL:2008
και ODBC levels 0-3.51».
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