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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ (CYBERSTREAM 
ΕΠΕ) Μαιάνδρου 19 – Ιλίσια 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. ΜΕΡΟΣ Α 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 e-learning, το οποίο 
οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στον φάκελο 

δικαιολογητικών. 
Πλην όμως, το εν λόγω έργο αφορά στην υλοποίηση 

ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και 

όχι πλατφόρμας e-Learning. 
Προτείνουμε ο όρος αυτός να απαλειφθεί πλήρως. 

Το σχόλιο γίνεται μερικώς αποδεκτό 
και αναδιατυπώνεται η φράση στο 

ορθό «ο ανάδοχος να έχει υλοποιήσει 

τα τελευταία τρία (3) έτη ένα (1) 
αντίστοιχο έργο ήτοι: ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα .Η πρόταση 
για πλήρη απαλοιφή του όρου δεν 

γίνεται αποδεκτή. 

2. ΜΕΡΟΣ Α 6 9 Ως απαίτηση επαγγελματικής επάρκειας ο υποψήφιος 
ανάδοχος ζητείται να έχει υλοποιήσει τα τελευταία τρία 

Η παρατήρηση είναι μη αποδεκτή 
καθώς η 3ετία είναι επαρκής 
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(3) έτη ένα (1) αντίστοιχο έργο ήτοι: Προμήθεια και 

Παραμετροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος, 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. 

προϋπόθεση. Απευθυνόμαστε στην 

αγορά που υλοποιεί συστηματικά 
ΟΠΣ . 

3. ΜΕΡΟΣ Β 2.3 45 Ζητείται το προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα να 

τρέχει σε περιβάλλον Windows και Web. Ο όρος αυτός 
είναι ιδιαίτερα περιοριστικός και μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση του ελεύθερου ανταγωνισμού στο πλαίσιο του 
έργου. 

Προτείνεται ο όρος αυτός να συμπληρωθεί ώστε να 
περιλαμβάνει και άλλα περιβάλλοντα (π.χ. Linux, κλπ.). 

Η παρατήρηση είναι μη αποδεκτή ,τα 

συγκεκριμένα λειτουργικά 
χρησιμοποιούνται καθολικώς . 

4. ΜΕΡΟΣ Β 5 49 – 50 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 

 


