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ΘΕΜΑ: «Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Συνοπτικό διαγωνισμό
για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την Παρακολούθηση
είσπραξης του πόρου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», με αρ. Πρωτ.: 6583/13-12-2019 και με
ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 17/01/2020.»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη
Πληροφοριακού Συστήματος για την Παρακολούθηση είσπραξης του πόρου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ»,
υποβλήθηκαν μέχρι και την 9η/01/2020, διευκρινιστικές ερωτήσεις από οικονομικούς φορείς.
Οι γραπτές απαντήσεις της Αρχής (Παράρτημα Ι), κοινοποιούνται στους υποψηφίους
αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της διακήρυξης, μέσω του ιστοτόπου της Αρχής.

Με εντολή Προέδρου
Ο Γενικός Διευθυντής

Χρήστος Κουκάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, στο πλαίσιο του συνοπτικού
διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την
Παρακολούθηση είσπραξης του πόρου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», με αρ. Πρωτ.: 6583/1312-2019 και με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 17/01/2020.

Ερώτηση 1
Στο άρθρο 14, στην παράγραφο 14.1 ζητείται «Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή

(έγχαρτες) και ηλεκτρονική μορφή (σε σύμπακτο δίσκο - CD) μορφή με βάση τις απαιτήσεις
της διακήρυξης……….».
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η υποβολή CD αφορά μόνο την Τεχνική Προσφορά ή θα πρέπει να
υποβάλλουμε CD και στον φάκελο των Δικαιολογητικών καθώς και στον Φάκελο της Οικονομικής
Προσφοράς.
Απάντηση
Δεδομένης της, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 117 του ν.4412/2016, ως άνωθι απαίτησης της
διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι η συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική μορφή με τη
χρήση οπτικού δίσκου (CD) αφορά τόσο τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς όσο
και το φάκελο των Δικαιολογητικών του υποψήφιου Αναδόχου.
Ερώτηση 2
Στην σελίδα 43 της διακήρυξης και συγκεκριμένα ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
στην παράγραφο «Β.2 Τεχνικές απαιτήσεις» αναφέρεται:
«Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον διαδικτύου (web application), αξιοποιώντας τις

υπάρχουσες υποδομές της ΕΑΑΔΗΣΥ, στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους
(Government Cloud - G-Cloud). Το λογισμικό θα αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε εστιασμένους χρήστες.»
Επιπλέον στην σελίδα 53 της διακήρυξης, στον πίνακα συμμόρφωσης «Β. Τεχνικές
Προδιαγραφές» στην 5η κατά σειρά απαίτηση αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος θα καλύψει οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αδειών χρήσης λογισμικού απαιτηθεί

για την ανάπτυξη ή/και τη λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με την πρότασή του, πέραν
των δωρεάν αδειών χρήσης λογισμικού που θα διατεθούν από την αναθέτουσα αρχή»
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια προϊόντα αφορούν οι δωρεάν άδειες χρήσης λογισμικού
που θα διατεθούν από την αναθέτουσα αρχή ποιο είναι το μοντέλο αδειοδότησης και ποιο
είναι το πλήθος τους.
Απάντηση
Δεδομένης της ως άνωθι απαίτησης, ο ανάδοχος υποχρεούται, ανάλογα με την τεχνική λύση
που θα προτείνει για την ανάπτυξη του Συστήματος για την Παρακολούθηση της κράτησης υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ, να καλύψει το οποιοδήποτε πιθανό κόστος αδειοδοτημένου λογισμικού για την
εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του εν λόγω συστήματος σε εικονική-κές μηχανήνές, τις οποίες η Αρχή θα εξασφαλίσει στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Gcloud), στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. Η Αρχή πέραν των δωρεάν αδειών χρήσης του
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λογισμικού διαχείρισης των εν λόγω εικονικών μηχανών (VMs), δεν παρέχει καμία άλλη άδεια
χρήσης λογισμικού.
Ερώτηση 3
Στην σελίδα 43 της διακήρυξης και συγκεκριμένα ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
στην παράγραφο «Β.3 Χρήστες της εφαρμογής» αναφέρεται:
«Οι χρήστες της εφαρμογής διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:


Διαχειριστές της εφαρμογής, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις
εργασίες μεταφόρτωσης των αρχείων που θα λαμβάνονται και οριστικής εισαγωγής
στη βάση δεδομένων.



Χρήστες της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, ελέγχου και
διόρθωσης όπου απαιτείται, παραγωγής συγκεντρωτικών και αναλυτικών αναφορών.



Χρήστες των αναθετουσών αρχών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης μόνο
των εγγραφών που αφορούν τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή.»

Επιπλέον στην σελίδα 53 της διακήρυξης, στον πίνακα συμμόρφωσης «Β. Τεχνικές
Προδιαγραφές» στην 6η κατά σειρά απαίτηση αναφέρεται:
«Το σύστημα θα λειτουργεί χωρίς περιορισμό για τους συνδεδεμένους χρήστες. Εκτιμάται ότι
οι ταυτόχρονοι χρήστες δεν θα ξεπερνούν τους 300.»
Παρακαλούμε, όπως διευκρινίσετε τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ αριθμό των εν δυνάμει χρηστών του
συστήματος, εφόσον αυτοί πρέπει να αδειοδοτηθούν από τον Ανάδοχο.
Απάντηση
Δεδομένης της ως άνωθι απαίτησης, διευκρινίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εν δυνάμει
χρηστών του συστήματος, εκτιμάται στους 3.500, κατ’ ανώτερον.
Ερώτηση 4
Αναφορικά με την παρ. 17.1.2 του άρθρου 17 (αποδεικτικά μέσα) αναφέρεται: «Α) Για την

περίπτωση 12.3.2.Α της παρούσας διακήρυξης (Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας), ήτοι όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV .Α του ΤΕΥΔ, οι προσφέροντες
προσκομίζουν : α-Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, από την οποία προκύπτει η
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με τις ζητούμενες υπηρεσίες ήτοι
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.» προς απόδειξη της απαίτησης της παρ. 12.3.2.Α
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) η οποία αναφέρει: «Α) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών, ήτοι ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Η
αποτύπωση των άνω γίνεται στο Μέρος IV.A (Καταλληλόλητα) του συνημμένου ΤΕΥΔ.».
Δεδομένου ότι το πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου δεν εξειδικεύει την
δραστηριότητα των επιχειρήσεων με την λεπτομέρεια που απαιτείται στα ανωτέρω σημεία της
διακήρυξης (βλέπε: ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.) και οι δραστηριότητες όπως
αποτυπώνονται είναι γενικές υπερκατηγορίες που περιλαμβάνουν η κάθε μία έως και 200
περίπου υποκατηγορίες, οι οποίες είναι αδύνατον να αποτυπωθούν σε ένα μονοσέλιδο
πιστοποιητικό, παρακαλούμε διευκρινίστε ότι αρκεί στην περιγραφή δραστηριότητας στο
πιστοποιητικό να αναφέρεται γενική κατηγορία σχετική με τεχνολογίες πληροφορικής.

3

Άλλωστε η ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου κρίνεται από τις παρ. 12.3.2.Γ (Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα) και 17.1.2.Γ. αποδεικτικά μέσα της παρ. 12.3.2.Γ., αναφορικά με
παρόμοιες συμβάσεις ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.
Απάντηση
Δεδομένης της ως άνω απαίτησης διευκρινίζεται ότι κρίνεται επαρκές, στην περιγραφή
δραστηριότητας στο πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να αναφέρεται γενική
κατηγορία σχετική με τεχνολογίες πληροφορικής.
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