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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. ΜΕΡΟΣ A 6 9 Ως απαίτηση επαγγελματικής επάρκειας ο υποψήφιος 

ανάδοχος ζητείται να έχει υλοποιήσει τα τελευταία τρία 
(3) έτη ένα (1) αντίστοιχο έργο ήτοι: Προμήθεια και 

Παραμετροποίηση Πλατφόρμας elearning, το οποίο 

οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στον φάκελο 
δικαιολογητικών. 

Δεδομένου ότι ήδη από το 2008 και με προβληματική 
την προκήρυξη, κατακύρωση και υλοποίηση έργων 

πληροφορικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ο όρος αυτός 
δύναται να περιορίσει σημαντικά τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό στο πλαίσιο του έργου. Προτείνουμε η 

αντίστοιχη περίοδος να γίνει πέντε (5) έτη. 

Η παρατήρηση είναι μη 

αποδεκτή καθώς η 3ετία είναι 
επαρκής προϋπόθεση. 

Απευθυνόμαστε στην αγορά 

που υλοποιεί συστηματικά  
έργα δημιουργίας  

Πλατφόρμας  elearning. 
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2. ΜΕΡΟΣ Β Γενικά Γενικά Δεν διευκρινίζεται αν στο πλαίσιο του έργου απαιτείται 

από τον υποψήφιο ανάδοχο να προσφέρει και τον 
συναφή εξοπλισμό που απαιτείται για την 

εγκατάσταση και τη φιλοξενία των πλατφορμών 
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ή αν 

αυτός θα προσφερθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να δοθούν από την 
αναθέτουσα αρχή αναλυτικές τεχνικές, ποιοτικές και 

ποσοτικές προδιαγραφές του ζητούμενου ή 
διατιθέμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και του 

δικτυακού περιβάλλοντος όπου αυτός θα εγκατασταθεί 
και θα λειτουργήσει (διαθέσιμο εσωτερικό bandwidth, 

τύπος σύνδεσης με το Internet και ταχύτητα σύνδεσης 

κλπ.). 
Εναλλακτικά, θα μπορούσε η αναθέτουσα αρχή να 

ζητήσει η σχετική υπηρεσία να προσφέρεται 
φιλοξενούμενη (hosted) στις υποδομές εγνωσμένης 

ποιότητας παρόχου. 

Με δεδομένο ότι στο 

αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνεται η προμήθεια 

πλατφόρμας  “e-learning” 
,απαιτείται η προσφορά 

σχετικού εξοπλισμού ώστε να 

επιτυγχάνεται η ζητούμενη 
λειτουργικότητα. Όσον 

αφορά το δικτυακό 
περιβάλλον, είναι υποχρέωση 

της Αναθέτουσας Αρχής να 
διασφαλίσει τις αναγκαίες 

συνθήκες λειτουργίας. 

3. ΜΕΡΟΣ Β  48 Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους τρεις 
(3) μήνες. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι το διάστημα 

αυτό είναι ιδιαίτερα πιεστικό ώστε να ολοκληρωθεί 
επιτυχώς το ζητούμενο έργο. Προτείνουμε η διάρκειά 

του να γίνει τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

Η παρατήρηση είναι μη 
αποδεκτή το χρονοδιάγραμμα 

είναι ρεαλιστικό και σχετίζεται 
και με την υλοποίηση και 

άλλων υποέργων. Τέλος 

αναδεικνύει την ικανότητα ή 
μη για την υλοποίηση του 

έργου. 

4. ΜΕΡΟΣ Β  37 Αναφέρεται ότι το προς εκπαιδευτικό υλικό που 
απαιτείται να ενσωματωθεί στο σύστημα αντιστοιχεί 

σε 105 εκπαιδευτικές ώρες. Δεν παρέχεται όμως 
κάποια επεξήγηση του σε τι μορφή είναι διαθέσιμο το 

υλικό αυτό (ηλεκτρονική, έντυπη κλπ.) και πως είναι 
σήμερα δομημένο κλπ. Υπάρχει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται στο ιδιωτικό 

προσωπικό παροχής υπηρεσιών φύλαξης; 

Η διατύπωση είναι σαφής και 
δεν χρήζει διευκρίνισης.   

 


