
 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

για τον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Ανάπτυξη-παραμετροποίηση και εγκατάσταση  Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη για τη χρήση 

του στον ιστότοπο www.ktizontastomellon.gr» 

 
Ενηµέρωση 18/03/2016 

 
 

 

EΡΩΤΗΣΗ 1η : 
 
Ποιος είναι ο αριθµός της ∆ιακήρυξης που απαιτείται για την έκδοση της 

εγγυητικής επιστολής ; 

 
Απάντηση 
 
∆εν είναι αναγκαίο στοιχείο της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής  η 
αναφορά του αριθµού της ∆ιακήρυξης, εφόσον αναφέρεται ακριβώς ο τίτλος 
του διαγωνισµού, στο πλαίσιο του οποίου και εκδίδεται. 
 
 
 

EΡΩΤΗΣΗ 2η : 
 
Στην παράγραφο 9.2.2 της διακήρυξης αναφέρεται:  

«…Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, συναφών µε το 

προκηρυσσόµενο έργων αντικειµένου, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη 

τριετία, µε περιγραφή του αντικειµένου τους, του χρόνου υλοποίησης και του 

αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του 

διαγωνιζόµενου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα 

οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που 

έχει εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.» 

Θα παρακαλούσαµε να µας επιβεβαιώσετε ότι αν οι αποδέκτες των έργων είναι 

Εταιρείες (Ιδιωτικός Τοµέας), οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετική 

βεβαίωση του αποδέκτη του έργου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου 

Αναδόχου. 

 



 

Απάντηση 
 
Εάν ο αποδέκτης των έργων είναι πρόσωπο (φ.π. / ν.π.) του Ιδιωτικού Τοµέα, 

τότε οι παραδόσεις των έργων θα αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση του 

αποδέκτη. 

 

EΡΩΤΗΣΗ 3η : 
 
Παρακαλούµε διευκρινίστε ποιο πρέπει να είναι το ακριβές περιεχόµενο του 

Πίνακα 5.4 Αναλυτικές Τεχνικές προδιαγραφές παραδοτέων, της σελίδας 55 

της προκήρυξης.  

Η προσφορά µας περιλαµβάνει σε µορφή κειµένου πλήρη περιγραφή τόσο των 
τεχνικών προδιαγραφών όσο και των σχετικών παραδοτέων της 
προσφερόµενης λύσης. Υπάρχει ανάγκη να συµπληρωθούν τα 8 απαιτούµενα 
παραδοτέα των σελίδων 51-52 της προκήρυξης σε µορφή πίνακα µε σύνδεση 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα σηµεία της προσφοράς όπου 
περιγράφονται, όπως παρακάτω; 
 
Απάντηση 
 

Κρίνεται απαραίτητος ο συσχετισµός από τον ανάδοχο των παραδοτέων µε τις 

σχετικές τεχνικές προδιαγραφές καθώς επίσης και η παραποµπή στα σχετικά 

εδάφια της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου (βλ. Πίνακας 5.4 σελ 55 της 

προκήρυξης). Στο πεδίο «παρατηρήσεις» του πίνακα καταχωρούνται οι 

σχετικές παραποµπές στα εδάφια της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου. 

 

 

EΡΩΤΗΣΗ 4η : 
 

Στη σελίδα 38, η προκήρυξη αναφέρει: «Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 

ορίζεται σε 1 (ένα) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Ο 

χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαµβάνονται οι 

οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.» Υπάρχει 

αντίφαση µε τη σελ. 53 (αρ. 5.1 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης), όπου µε βάση 

ο συνολικός ηµερολογιακός χρόνος υλοποίησης και υποστήριξης προκύπτει 

13,5 ηµερολογιακοί µήνες. 

 



 

 
Απάντηση 
 
Στον πίνακα του αρ. 5.1 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης απαιτείται διόρθωση για 
την υλοποίηση της Φάσης ∆’ και συγκεκριµένα γίνεται 
 

Α’ Φάση  Διάρκεια Υλοποίησης 

της Φάσης  

Τίτλος της Φάσης  Προϋπόθεση Έναρξης-

Διάρκεια Φάσης  

Φάση Α’  5 ημέρες Εγκατάσταση CMSκαι 

τυχόν προαπαιτούμενου 

λογισμικού 

--- 

Φάση Β’  20 ημέρες Υλοποίηση - 

Μεταφόρτωση 

Ολοκλήρωση Φάσης Α  

Φάση Γ’  5 ημέρες Αρχική λειτουργία-

εκπαίδευση 

Ολοκλήρωση Φάσης Β  

Φάση Δ’ 1 έτος Υποστήριξη  Υπογραφή σύμβασης  

 
Άρα ο συνολικός χρόνος υλοποίησης και υποστήριξης του έργου είναι 12 
µήνες. 
 
 
 

EΡΩΤΗΣΗ 5η : 
 

Η αξιοποίηση άλλης δηµοφιλούς γλώσσας προγραµµατισµού (πχ η PHP) φέρει 

κάποιου είδους ποινή αποκλεισµού ; 

 
Απάντηση 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 2.1  «Τεχνικές και Λειτουργικές 

προδιαγραφές του υπό ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου», 

Μέρος Β’ του τεύχους διακήρυξης και συγκεκριµένα σελίδα 48, 

«Υποχρεωτικά χαρακτηριστικά-λειτουργίες 

…. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω υποχρεωτικά 

χαρακτηριστικά-λειτουργίες στην τεχνική προσφορά, οδηγεί σε χαρακτηρισµό 



 

της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου άκυρη και δε συµµετέχει ο 

φάκελος της προσφοράς στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης.» 

 Σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ενότητα 2.1  «Τεχνικές και Λειτουργικές 

προδιαγραφές του υπό ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου», 

Μέρος Β’ του τεύχους διακήρυξης και συγκεκριµένα σελίδα 49, 

«Πρόσθετα χαρακτηριστικά-λειτουργίες 

 … Η βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει βάσει των παρεχόµενων 

Πρόσθετων χαρακτηριστικών Λειτουργίας. Η µη παροχή κάποιου (ή και όλων) 

εκ των Πρόσθετων χαρακτηριστικών, από τον υποψήφιο δεν καθιστά άκυρη 

την προσφορά του, παρά µόνο θα επηρεάζει τη βαθµολόγηση του.» 

 Συνεπώς η χρήση οποιασδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού είναι αποδεκτή 

και η τεχνική προσφορά αξιολογείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 19, 

Μέρος Α του τεύχους διακήρυξης εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισµού ως ορίζονται σε αυτό.   

 


