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ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348

Ρειραιάσ, 18 Φεβρουαρίου 2022
Αρικ. πρωτ.: 2832.5/11982/2022

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 02/2022 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:
22PROC009963256, ΑΔΑ: ΨΦΑ44653ΠΩ-4ΨΤ) (α/α ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ : -151706-) για τθν
προμικεια «Δθμιουργία Εφαρμογισ υςτιματοσ Καταχώρθςθσ Αλιευτικών Επικεωριςεων για
εγκατάςταςθ ςε Η/Τ, SMARTPHONES και TABLETS και προμικεια 400 TABLETS».
χετ. :

α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
β) Η αρικ. 02/2022 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 22PROC009963256, ΑΔΑ: ΨΦΑ44653ΡΩ-4ΨΥ ) (α/α ςυςτθμικοφ
διαγωνιςμοφ : -151706-) θλεκτρονικοφ, διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθ «Δθμιουργία Εφαρμογισ Συςτιματοσ
Καταχϊρθςθσ Αλιευτικϊν Επικεωριςεων για εγκατάςταςθ ςε Η/Υ, SMARTPHONES και TABLETS και
προμικεια 400 TABLETS», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #800.000,00€#,
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. όπου απαιτείται και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
γ) Το από 04-02-2022 και ϊρασ 11:28:39 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα «QUALITY RELIABILITY
ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ
τθσ αρικ. πρωτ.: 105602/04-02-2022 επιςτολισ παροχισ διευκρινίςεων.
δ) Το από 04-02-2022 και ϊρασ 13:22:52 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα «Α ΚΙΤΣΑΚΗΣ Τ ΑΜΕ
ΟΕ» περί παροχισ διευκρινίςεων.
ε) Το από 04-02-2022 και ϊρασ 13:39:50 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 04-02-2022 επιςτολισ
παροχισ διευκρινίςεων.
ςτ) Το από 04-02-2022 και ϊρασ 17:49:15 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα «SPACE HELLAS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ
ΕΡΙΧΕΙ ΡΑΟΧ ΥΡ ΑΣΦ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 04-02-2022 επιςτολισ παροχισ διευκρινίςεων.
η) Το από 04-02-2022 και ϊρασ 20:49:55 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα «ADAPT ΙΤ (ΑΝΤΑΡΤ ΙΤ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ αρικ. Αναφοράσ: AD.220204.011/04-02-2022
επιςτολισ παροχισ διευκρινίςεων.
θ) Το αρικ. πρωτ.: 2143.5-2/9765/2022/11-02-2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.ΕΛ.ΑΛ. Γ’ περί υποβολισ
διευκρινιςτικϊν ςχολίων επί των ερωτθμάτων.

1. Αναφορικά με (γ) ζωσ και (η) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 02/2022
Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου για τθν «Δθμιουργία Εφαρμογισ Συςτιματοσ Καταχϊρθςθσ

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348
Αλιευτικϊν Επικεωριςεων για εγκατάςταςθ ςε Η/Υ, SMARTPHONES και TABLETS και προμικεια 400
TABLETS», τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ
(151706), μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από ενδιαφερόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.,
διευκρινίηονται τα ακόλουκα:
1.1. Πςον αφορά ςτο από 04-02-2022 και ϊρα 11:28:39 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οικονομικοφ φορζα με
τθν επωνυμία «QUALITY RELIABILITY ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ» *ςχετικό (γ)]:
Ερώτθμα (α/α 01):
«1. Στο Άρκρο 2.2.2.1 αναφζρεται:
‘‘Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% επί
τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Συγκεκριμζνα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται ςτο ποςό των δζκα
τριϊν χιλιάδων επτακοςίων τριάντα δφο ευρϊ και εξιντα ενόσ λεπτϊν #13.732,61€#.’’
Κακϊσ, το ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των
δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α. ιςοφται με 0,02 * 686.580,65€ =
13.731,61€ και όχι με 13.732,61€, κα χρειαςτεί να γίνουν οι ςχετικζσ διορκϊςεισ ςτο ανωτζρω κείμενο.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 01):
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72 του ν.4412/2016 (Α’ 147) προβλζπεται ότι «1. Οι ανακζτουςεσ
αρχζσ ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ να παράςχουν «εγγφθςθ ςυμμετοχισ», το φψοσ τθσ οποίασ
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ
ςε ευρϊ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δφο τοισ εκατό (2%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ
ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με ςτρογγυλοποίθςθ
ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο».
Γνωρίηεται ότι ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ εκ παραδρομισ αναγράφεται ότι το φψοσ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται ςτο ποςό των δεκατριϊν χιλιάδων
επτακοςίων τριάντα δφο ευρϊ και εξιντα ενόσ λεπτϊν #13.732,61€#, αντί του ορκοφ δεκατρείσ χιλιάδεσ
επτακόςια τριάντα ζνα ευρϊ και εξιντα ζνα λεπτά #13.731,61€#.
Ωσ εκ τοφτου, θ φράςθ που εκ παραδρομισ τζκθκε ςτο άρκρο 2.2.2.1. τθσ Διακιρυξθσ αντικακίςταται ωσ
εξισ «(…) Συγκεκριμζνα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται ςτο
ποςό των δζκα τριϊν χιλιάδων επτακοςίων τριάντα ενός ευρϊ και εξιντα ενόσ λεπτϊν #13.731,61€#.».
Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ υποβάλει εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
φψουσ #13.732,61€#, αυτι κα γίνεται αποδεκτι κακϊσ υπερκαλφπτει τθν απαίτθςθ τθσ ςχετικισ
Διακιρυξθσ, ιτοι το ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων
των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ
ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Ερώτθμα (α/α 02):
«2. Στο Άρκρο 2.2.2.1 αναφζρεται:

Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348
‘‘Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 26-03-2023, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται.’’
Στο Άρκρο 2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν αναφζρεται:
‘‘Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτθ παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ιτοι μζχρι 26-022023.’’
Συνεπϊσ, Στο Άρκρο 2.2.2.1 το λεκτικό:
‘‘Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 26-03-2023, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται.’’ κα πρζπει να αλλάξει ςε:
‘‘Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 28-03-2023, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται.’’»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 02):
Σφμφωνα με το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προβλζπεται ότι «Η
εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τριάντα (30) θμζρεσ τουλάχιςτον μετά από τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ».
Ωσ εκ τοφτου, θ φράςθ που εκ παραδρομισ τζκθκε ςτο άρκρο 2.2.2.1. τθσ Διακιρυξθσ αναφορικά με τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ αντικακίςταται ωσ εξισ: «Η εγγφθςθ
ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ήτοι μζχρι 28-03-2023, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται».
Σε περίπτωςθ που ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ υποβάλει εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ιςχφοσ
μζχρι 26-03-2022, θ εν λόγω ςυμπλιρωςθ/ διόρκωςθ τθσ υποβλθκείςασ εγγυθτικισ επιςτολισ δφναται
να κεραπευκεί ςτο πλαίςιο των διατάξεων του άρκρου 102 του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
Ερώτθμα (α/α 03):
3. Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 2.1.19 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Ο Ανάδοχοσ να περιγράψει αναλυτικά, με τα παραδοτζα τθσ φάςθσ 3 (βλ. Κεφάλαιο 6 τθσ παροφςασ) τθ
διαδικαςία εγκαταςτάςεων για όλα τα ςυςτατικά ξεκινϊντασ από ζνα κακαρό VM με το λειτουργικό
ςφςτθμα που κα προςφερκεί.’’
Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 4.1.4 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Ο Ανάδοχοσ να εγκαταςτιςει όλο το προςφερόμενο υλικό και λογιςμικό και να πραγματοποιιςει όλεσ τισ
απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ. Επιςθμαίνεται ότι, ειδικά για το τμιμα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα
εγκαταςτακεί ςτο G-Cloud, τα VMsκα διατεκοφν από το Φορζα διαχείριςθσ του G-Cloud ςτον Ανάδοχο με
προεγκατεςτθμζνο το λειτουργικό ςφςτθμα.’’
Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 5.5.2.4 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Στθν ευκφνθ του Αναδόχου παραμζνει θ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων,
του ςυςτθμικοφ λογιςμικοφ, των εφαρμογϊν λογιςμικοφ και του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ.’’
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Παρακαλοφμε, επιβεβαιϊςατε ότι τα προεγκατεςτθμζνα λειτουργικά ςυςτιματα κα πρζπει να
προςφερκοφν από τον Ανάδοχο, ςτθν ευκφνθ του οποίου παραμζνει θ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ
αυτϊν.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 03):
Με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.19 ςε ςυνδυαςμό με τισ παραγράφουσ 4.1.4 και 5.5.2.4 των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποιοδιποτε λογιςμικό ςυμπεριλαμβανομζνων και των λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων κα παραςχεκεί από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου και παραμζνει ςτθν
ευκφνθ του θ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ.
Ερώτθμα (α/α 04):
4. Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 2.1.22 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Το ςφνολο τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ για το διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ δεν βαςίηεται ςε λφςεισ μοντζλου
Software as a Service(SaaS) ι γενικά ςε μοντζλα που δθμιουργοφν χρεϊςεισ με τθν χριςθ ι με τον χρόνο
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.’’
Παρακαλοφμε, επιβεβαιϊςατε ότι θ απαίτθςθ αυτι δεν ιςχφει για τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά SSL για τθν
λειτουργία του ςυςτιματοσ ι τθν επικοινωνία με τρίτα ςυςτιματα, κα πρζπει να προςφερκοφν από τουσ
υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ (που ηθτοφνται ςτθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 4.2.3.3 των Πινάκων
Συμμόρφωςθσ).
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 04):
Ραραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.1.22 ζωσ και 2.1.24 των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν.
Ερώτθμα (α/α 05):
5. Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 2.4.5.16 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Πλιρθσ υποςτιριξθ όλων των ςφγχρονων φυλλομετρθτϊν διαδικτφου (browsers): Ενδεικτικά Internet
Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari κακϊσ και κινθτϊν ςυςκευϊν των γνωςτότερων τφπων μζςα
από τουσ browsers αυτϊν (όχι με native εφαρμογι), με ελάχιςτθ απαίτθςθ υποςτιριξθσ των iOS, Android και
Windows Phone.’’
Η απαίτθςθ αυτι, ςθμαίνει ότι θ Τοπικά εγκατεςτθμζνθ ςε φορθτι ςυςκευι (mobile application) εφαρμογι
δεν κα πρζπει να είναι native;
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 05):
Επί τθσ παραγράφου 2.4.5.16 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ τεχνικι προδιαγραφι
αφορά ςτθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι από ςφγχρονουσ φυλλομετρθτζσ διαδικτφου ςε
ςτακερζσ ι φορθτζσ ςυςκευζσ, χωρίσ τθν απαίτθςθ για εγκατάςταςθ native εφαρμογισ.
Ερώτθμα (α/α 06):
6. Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 4.3.5.10 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim με ςυνδρομι δεδομζνων
διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 5GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ.’’
Όμωσ, ςτο παραδοτζο Π.3.9 ηθτείται:
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‘‘Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim με ετιςια ςυνδρομι
δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 1GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά.’’
Θα πρζπει να αποςαφθνιςτεί αν ο υπόψθ όγκοσ κα είναι τουλάχιςτον 5GB μθνιαία ι τουλάχιςτον 1GB
μθνιαία.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 06):
Διευκρινίηεται ότι εκ παραδρομισ ςτθν παρ. 6.2.1.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αναφζρεται “(…)Π.3.9
Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim με ετιςια ςυνδρομι
δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 1GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά.”.
Το ορκό είναι «(…)Π.3.9 Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim
με ετιςια ςυνδρομι δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 5GB μηνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά.».
Ερώτθμα (α/α 07):
7. Στθν υποχρεωτικι απαίτθςθ 5.2.2 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ αναφζρεται:
‘‘Τόποσ παράδοςθσ για τθν θλεκτρονικι εφαρμογι ορίηεται θ ζδρα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ,
Λιμζνασ Πειραιϊσ)’’
Θα πρζπει να αποςαφθνιςτεί αν ο τόποσ παράδοςθσ για τθν θλεκτρονικι εφαρμογι κα είναι θ ζδρα του
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ, Λιμζνασ Πειραιϊσ) ι θ ζδρα του GCloud.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 07):
Αναφορικά με τθν παράδοςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ, παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο 5.2.2 ςε ςυνδυαςμό με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5.2.3 των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν, βάςει των οποίων επιμζρουσ λογιςμικά κα παραδοκοφν εκτόσ τθσ ζδρασ του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ και ςε χϊρουσ που κα του υποδείξει το ΥΝΑΝΡ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (π.χ. G-Cloud κ.λπ). Ωσ προσ τισ
διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ ςτο G-Cloud τυγχάνουν εφαρμογισ τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, κατόπιν πρότερθσ ςυνεννόθςθσ τθσ
επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (ΔΕΛΑΛ) του φορζα μασ με τθν αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ του G-Cloud. Στο
πλαίςιο αυτό με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα αποςαφθνιςτοφν εκ μζρουσ τθσ
επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ του φορζα μασ οι περαιτζρω λεπτομζρειεσ των τόπων παράδοςθσ και
εγκατάςταςθσ των εν γζνει εφαρμογϊν.
Ερώτθμα (α/α 08):
8. Στο Π3.2 ηθτείται:
Υλικό τεκμθρίωςθσ ανάπτυξθσ Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (αναφορά εργαςιϊν ανάπτυξθσ
διαδικτυακισ πφλθσ και υποςυςτθμάτων, πθγαίοσ κϊδικασ, τεκμθρίωςθ ςχιματοσ βάςθσ δεδομζνων και
μεταδεδομζνων)
Παρακαλοφμε, επιβεβαιϊςατε ότι εκ παραδρομισ γίνεται αναφορά ςε διαδικτυακι πφλθ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 08):
Επί τθσ παραγράφου 6.2.1.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν διευκρινίηεται ότι ςτο Ρ.3.2 ωσ διαδικτυακι
πφλθ νοείται θ αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ web που κα αναπτυχκεί
Ερώτθμα (α/α 09):
9. Κακϊσ, θ Διακιρυξθ δεν περιζχει το Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, παρακαλοφμε όπωσ αυτό
δοκεί.

Σελίδα 5

ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 09):
Στουσ όρουσ τθσ αρικ. 02/2022 Διακιρυξθσ δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
Ωσ εκ τοφτου οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλλουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ιδίωσ τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 2.4.4 αυτισ.
1.2. Πςον αφορά ςτο από 04-02-2022 και ϊρα 13:22:52 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα με
τθν επωνυμία «Α ΚΙΤΣΑΚΗΣ Τ ΑΜΕ ΟΕ» *ςχετικό (δ)]:
Ερώτθμα (α/α 10):
Αναφορικά με τθν εφαρμογι, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε για τα ςτοιχεία του θλεκτρονικοφ
οργάνου OMEGAGAUGE που χρθςιμοποιεί ο φορζασ όπωσ:
1. Μοντζλο του οργάνου
2. Ποιο OMC Firmware ζχει εγκαταςτθμζνο ο εξοπλιςμόσ; Είναι το προ εγκαταςτθμζνο του καταςκευαςτι ι
ζχουν πραγματοποιθκεί αναβακμίςεισ ςε νεότερεσ εκδόςεισ εάν υπάρχουν.
Αναφορικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του tablet, παρακαλϊ όπωσ μασ διευκρινίςετε τα παρακάτω:
4.3.5.10. Το πιο πρόςφατο πρότυπο USB-C πλθροί τισ προχποκζςεισ αντί του παλαιότερου Micro-USB; Ερ.:
Θα γίνεται δεκτι προςφορά για αντάπτορα Micro-USB ςε USB-C;
4.3.5.11. Ενςωματωμζνο Front-facing NFC reader: Ερ.: Θα ιταν αποδεκτι προςφορά με Bluetooth NFC
Reader, κακϊσ αναφζρετε ότι οι προδιαγραφζσ που δεν καλφπτονται από τισ προςφερόμενεσ ςυςκευζσ,
μποροφν να καλυφκοφν με "δωρεάν επιπλζον εξοπλιςμό τθσ επιλογισ του, υπό τθ βαςικι προχπόκεςθ ότι
κα είναι απόλυτα ςυμβατόσ με τον αρχικά ηθτοφμενο και προςφερόμενο εξοπλιςμό και απόλυτα
προςαρμοςμζνοσ ςτο ςφςτθμα.";
4.3.5.21 Λογιςμικό Απομακρυςμζνθσ Διαχείριςθσ MDM: Ερ.: Από τον καταςκευαςτι του Λειτουργικοφ
Συςτιματοσ τθσ ςυςκευισ κα γίνεται δεκτό ι μόνο από τον καταςκευαςτι τθσ ςυςκευισ;
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 10):
Α) Διευκρινίηεται ότι ο φορζασ χρθςιμοποιεί το μοντζλο: MARELEC OMEGA V.2. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ
κα δοκοφν από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία ΔΕΛΑΛ ςτον Ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Β) Επί τθσ παραγράφου 4.3.5.10 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτό να
υπάρχει επί του Tablet USB-C αντί MICRO-USB εφόςον παραςχεκεί προςαρμογζασ από USB-C ςε MICROUSB.
Γ) Επί τθσ παραγράφου 4.3.5.11 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ είναι να
είναι ενςωματωμζνοσ ο NFC Reader ςτο Tablet.
Δ) Επί τθσ παραγράφου 4.3.5.21 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ διάκεςθ
λογιςμικοφ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ (MDM) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω διακιρυξθσ.
Ρζραν των ανωτζρω ο καταςκευαςτισ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ τθσ φορθτισ ςυςκευισ ι και του
λογιςμικοφ που κα εγκαταςτακεί ςτθ φορθτι ςυςκευι είναι δυνατόν να υποςτθρίηει το λογιςμικό
απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ του λογιςμικοφ, εφόςον είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθ ςυςκευι.
1.3. Πςον αφορά ςτο από 04-02-2022 και ϊρα 13:39:50 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα με
τθν επωνυμία «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΙΑ» *ςχετικό (ε)]:
Ερώτθμα (α/α 11):
1. Ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθοφν
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Ερϊτθμα 1 : Στθ Διακιρυξθ, παράγραφοσ 2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ Υποβολισ Προςφορϊν, αναφζρεται ότι
«…Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν
ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι…».
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε, ότι τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά CE και οτιδιποτε άλλεσ απαιτιςεισ που
αφοροφν ςτον εξοπλιςμό (πχ MILSTD810XXX, κλπ) δεν χρειάηεται να μεταφραςτοφν από τθν αγγλικι γλϊςςα
ςτθν ελλθνικι, κακϊσ εμπεριζχουν τεχνικζσ ορολογίεσ και αποτελοφν μζροσ των τεχνικϊν φυλλαδίων του
προϊόντοσ που εκδίδει ο εκάςτοτε καταςκευαςτισ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 11):
Στο άρκρο 2.1.4 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «(…) Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ
ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. (…) Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με
το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο.».
Ρεραιτζρω, ςτο ωσ άνω άρκρο αναφζρεται ότι «Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να
διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε
άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.»
Κατόπιν των προαναφερκζντων, προκφπτει ότι θ δυνατότθτα μθ μετάφραςθσ εγγράφων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, αφορά ςε ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια κακϊσ και λοιπά ζντυπα, τα οποία περιζχουν
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, και δεν αποτελοφν λζξεισ
που διαφζρουν από γλϊςςα ςε γλϊςςα και ωσ εκ τοφτου είναι δυνατόν να διαβαςτοφν και να γίνουν
κατανοθτά διεκνϊσ.
Ωςτόςο, τα πιςτοποιθτικά ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ι/και ςυμμόρφωςθσ κακϊσ και οι βεβαιϊςεισ
καταςκευαςτϊν τεχνικοφ περιεχομζνου δεν μπορεί να κεωρθκοφν ότι αποτελοφν ζντυπα τα οποία δεν
χρίηουν μετάφραςθσ, δεδομζνου ότι αυτά αποτελοφν ζγγραφα ςτα οποία εμπεριζχεται κάποια
βεβαίωςθ-πιςτοποίθςθ, δθλαδι μια νομικι αξιολόγθςθ μιασ κατάςταςθσ (ότι δθλαδι ςυγκεκριμζνοσ
οικονομικόσ φορζασ πλθροί κάποιεσ νομικζσ προχποκζςεισ προκειμζνου λάβει τθ ςχετικι
βεβαίωςθ/πιςτοποιθτικό) και δεν ζχουν αμιγώσ τεχνικό περιεχόμενο κακϊσ δεν αποτελοφνται μόνο
από αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, αλλά ενζχουν μία
αξιολόγθςθ θ οποία ζχει λεκτικό περιεχόμενο και κατά ςυνζπεια δεν είναι δυνατόν να διαβαςτοφν και
να γίνουν κατανοθτά ανεξαρτιτωσ γλϊςςασ.
Συνεπϊσ, τα πιςτοποιθτικά αυτά που αναφζρονται ςτο ερϊτθμα του οικονομικοφ φορζα, απαιτείται να
είναι μεταφραςμζνα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον όρο 2.1.4. τθσ διακιρυξθσ.
Ερώτθμα (α/α 12):
Ερϊτθμα 2: Στουσ Πίνακεσ Συμμόρφωςθσ Παράγραφοσ 5.5.1. Εγγυθμζνθ Λειτουργία, προδιαγραφι
5.5.1.4 αναφζρεται ότι ςτα tablet κα μπορεί να εγκαταςτακεί επιπρόςκετο τρίτο λογιςμικό, άςχετο με τθν
ηθτοφμενθ mobile εφαρμογι, χωρίσ περιοριςμοφσ ι κάποιο προγραμματιςμό. Επειδι θ ανεξζλεγκτι
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εγκατάςταςθ τρίτων εφαρμογϊν ςτο tablet είναι εξαιρετικά πικανό να επθρεάςει τθν απόδοςθ τθσ mobile
εφαρμογισ, κακϊσ κα απαιτθκεί για τθν εγκατάςταςθσ τουσ χριςθ επιπρόςκετων υπολογιςτικϊν πόρων
(CPU, μνιμθ ram, αποκθκευτικόσ χϊροσ), και πικανι δζςμευςθ προσ χριςθ άλλου υλικοφ (πχ κάμερασ, κλπ),
ενϊ είναι ακόμα εξαιρετικά πικανό να παρουςιαςτοφν προβλιματα ςυμβατότθτασ με τθν υφιςτάμενθ
εφαρμογι ι και να εμπεριζχουν κακόβουλο λογιςμικό (ιοφσ, worm, Trojan, κλπ), παρακαλοφμε όπωσ
διευκρινίςετε ότι θ εγκατάςταςθ οποιαςδιποτε τρίτθσ εφαρμογισ κα μπορεί πραγματοποιθκεί εφόςον
ενθμερωκεί ςχετικά ο Ανάδοχοσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 12):
Ραραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5.5.1.4 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.
Ερώτθμα (α/α 13):
Ερϊτθμα 3: Στουσ Πίνακεσ Συμμόρφωςθσ, παράγραφοσ 5.3 Εκπαίδευςθ, προδιαγραφζσ 5.3.1 & 5.3.5,
αναφζρεται ςτισ ότι επιλεγμζνα ςτελζχθ του Φορζα κα πρζπει να καταρτιςτοφν και να πιςτοποιθκοφν ςτθ
ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. Επίςθσ, ςτθν προδιαγραφι 5.5.2.3 Διαδικαςία αναγγελίασ βλάβθσ
Αποκατάςταςθσ προβλθμάτων, παράγραφοσ 5.5.1. Εγγυθμζνθ Λειτουργία, αναφζρεται ότι θ αναγγελία των
ςυμβάντων προσ το Κζντρο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα λαμβάνει χϊρα μζςω FAX και
μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε α) ότι τα αιτιματα αναγγελίασ βλαβϊν για τα tablet δεν κα
μεταβιβάηονται προσ ςτον Ανάδοχο από τουσ κατά περίπτωςθ περιςταςιακοφσ χριςτεσ των tablet αλλά
μόνο από εξιδεικευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό ςυντιρθςθσ του Φορζα, και β) τον αρικμό των
εξειδικευμζνων και πιςτοποιθμζνων ςτελεχϊν του Φορζα που κα μεταβιβάηουν τα ςυμβάντα προσ το
Κζντρο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του Αναδόχου.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 13):
Ραραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5.5.2.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ενϊ το
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Φορζα Λειτουργίασ το οποίο κα ενθμερϊνει το Κζντρο Τεχνικισ
Υποςτιριξθσ του Αναδόχου κα οριςκεί από τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία ΔΕΛΑΛ μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
Ερώτθμα (α/α 14):
Ερϊτθμα 4: Στθν προδιαγραφι 6.2.1.3 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ, αναφζρεται ςτο πλαίςιο του
Παραδοτζου Π3.9 «Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim με
ετιςια ςυνδρομι δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 1GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά». Ωςτόςο,
ςτθν προδιαγραφι 4.3.5.10 για το εν λόγω αγακό αναφζρεται όγκου τουλάχιςτον 5GB μθνιαία, ενϊ και ςτο
κριτιριο αξιολόγθςθσ Α.1 αναφζρεται όγκου τουλάχιςτον 5GB μθνιαίωσ (Π.3.9, §4.3.5.10)
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε, εάν το ορκό είναι 1GB ι 5GB.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 14):
Διευκρινίηεται ότι εκ παραδρομισ ςτθν παρ. 6.2.1.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αναφζρεται “(…)Π.3.9
Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim με ετιςια ςυνδρομι
δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 1GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά.”.
Το ορκό είναι «(…)Π.3.9 Προαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim
με ετιςια ςυνδρομι δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 5GB μηνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά.».
Ερώτθμα (α/α 15):

Σελίδα 8

ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348
Ερϊτθμα 5: Στθν προδιαγραφι 5.5.3.1 των Πινάκων Συμμόρφωςθσ, ςτθν πρϊτθ παράγραφο θ
ςυντομογραφία (Χ.Μ.Α.) ορίηεται ωσ Χρόνοσ Μζγιςτθσ Απόκλιςθσ. Ωςτόςο, 2 ςειρζσ πιο κάτω, θ ίδια
ςυντομογραφία (Χ.Μ.Α) ορίηεται ωσ Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε ποια μονοςιμαντθ ζννοια αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυντομογραφία,
και εάν αυτό τυχόν επθρεάηει τισ αναφορζσ ςτθ ςυντομογραφία αυτι ςτθν ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 15):
Επί τθσ παραγράφου 5.5.3.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν διευκρινίηεται ότι, εκ παραδρομισ ωσ Χ.Μ.Α.
αναφζρεται ωσ Χρόνοσ Μζγιςτθσ Απόκλιςθσ. Το ςωςτό είναι Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ. Εννοιολογικά
ακολουκείται θ δεφτερθ επιλογι και λαμβάνεται υπόψθ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Ερώτθμα (α/α 16):
Ερϊτθμα 6: Στθν προδιαγραφι 4.3.5.21 τθσ παραγράφου 4.3 Φορθτζσ ςυςκευζσ tablet και απαραίτθτεσ
άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ που κα είναι εγκατεςτθμζνο, αναφζρεται ότι το λογιςμικό απομακρυςμζνθσ
διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηεται από τον καταςκευαςτι τθσ ςυςκευισ και όχι από τρίτο καταςκευαςτι.
Όμωσ το πλζον ςφνθκεσ είναι θ υποςτιριξθ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ να μπορεί λαμβάνει χϊρα και από
τον ίδιο τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ο οποίοσ γνωρίηει πολφ καλφτερα τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ
απαιτιςεισ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ, ςε ςχζςθ με τον καταςκευαςτι των tablet. Εξάλλου θ υποςτιριξθ
του λογιςμικοφ διαχείριςθσ μόνο από τον καταςκευαςτι τθσ ςυςκευισ, περιορίηει τισ διακζςιμεσ λφςεισ και
δεςμεφει τον Φορζα ςε ενδεχομζνωσ μία μόνο επιλογι. Κατά ςυνζπεια του ςτερεί δικαίωμα τθσ πολλαπλισ
επιλογισ περιορίηοντασ χωρίσ λόγο τθν ανταγωνιςμό .
Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ προμικεια ι/και υποςτιριξθ του
λογιςμικοφ διαχείριςθσ τθσ ςυςκευι μπορεί να γίνει και από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ διαχείριςθσ
εφόςον είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθν ςυςκευι, ικανοποιϊντασ τθ ηθτοφμενθ λειτουργικότθτα και
υποςτιριξθ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 16):
Επί τθσ παραγράφου 4.3.5.21 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ διάκεςθ
λογιςμικοφ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ (MDM) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω διακιρυξθσ.
Ρζραν των ανωτζρω ο καταςκευαςτισ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ τθσ φορθτισ ςυςκευισ ι και του
λογιςμικοφ που κα εγκαταςτακεί ςτθ φορθτι ςυςκευι είναι δυνατόν να υποςτθρίηει το λογιςμικό
απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ του λογιςμικοφ, εφόςον είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθ ςυςκευι.
Ερώτθμα (α/α 17):
Ερϊτθμα 7: Στο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ Πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ, παράγραφοσ 1.2 Αντικείμενο του Ζργου,
προδιαγραφι 1.2.3 & παράγραφοσ 2.5 Διαλειτουργικότθτα, προδιαγραφι 2.5.8, ηθτείται θ διαςφνδεςθ με
τα Συςτιματα ΟΣΠΑ (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Παρακολοφκθςθσ Αλιείασ) – ΕΠΣΑ (Ενιαίο Πλθροφοριακό
Σφςτθμα Αλιείασ) -Κζντρο Παρακολοφκθςθσ Αλιείασ (ΚΠΑ)].
Για τα προαναφερόμενα Συςτιματα, παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε, θ διαςφνδεςθ και θ ανταλλαγι
δεδομζνων ποια δεδομζνα κα πρζπει να περιλαμβάνει, αν κα πρζπει να είναι ςε πραγματικό χρόνο, κακϊσ
και ποια δεδομζνα κα πρζπει να αποςτζλλονται προσ το κάκε Σφςτθμα, ΟΠΣΑ, ΕΠΣΑ, ΚΠΑ και ποια
δεδομζνα κα πρζπει να ςτζλνονται από τα ΟΠΣΑ, ΕΠΣΑ, ΚΠΑ προσ το νζο Σφςτθμα.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 17):
Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1.2.3, 2.5.8 και 2.5.11 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.
Διευκρινίηεται ότι θ διαςφνδεςθ με τα αναφερόμενα ςυςτιματα κα είναι ςε πραγματικό χρόνο και προσ
τισ δφο κατευκφνςεισ (αποςτολι / λιψθ δεδομζνων). Επιπρόςκετα ςφμφωνα με τθν παρ. 1.2.3 των
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Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν οι απαιτιςεισ διαςφνδεςθσ με ζτερα ςυςτιματα δφναται να κακοριςτοφν ςε
οποιαδιποτε φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου. Σε κάκε περίπτωςθ κατά το ςτάδιο τθσ εκπόνθςθσ τθσ
‘’Μελζτθσ Εφαρμογισ’’ (φάςθ 1), κα παραςχεκοφν/κακοριςτοφν από τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία
ΔΕΛΑΛ προσ τον Ανάδοχο τόςο τα δεδομζνα/ςτοιχεία που κα πρζπει να αποςτζλλονται από το υπό
ανάπτυξθ νζο Σφςτθμα προσ ςτα τρίτα ςυςτιματα (ΕΑΜ, ΟΡΣΑ, ΕΡΣΑ, ΚΡΑ κ.λπ.) όςο και τα δεδομζνα
που κα πρζπει να αποςτζλλονται από τα τρίτα ςυςτιματα (ΕΑΜ, ΟΡΣΑ, ΕΡΣΑ, ΚΡΑ κ.λπ.) προσ το νζο
Σφςτθμα
Ερώτθμα (α/α 18):
Ερϊτθμα 8: Αναφορικά με τισ ηθτοφμενεσ φορθτζσ ςυςκευζσ και το λειτουργικό ςφςτθμα αυτϊν
παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε το λειτουργικό ςφςτθμα το οποίο απαιτείται να φζρουν οι ςυςκευζσ ςτθν
προςφερόμενθ ςφνκεςθ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 18):
Δεν προςδιορίηεται το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ φορθτισ ςυςκευισ. Ιςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ
παραγράφου 4.3.5.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.
Ερώτθμα (α/α 19):
Ερϊτθμα 9: Οι εφαρμογζσ που αναφζρονται ωσ διακζςιμεσ για τθν αποςτολι και λιψθ δεδομζνων από το
ςφςτθμα διακζτουν API’s για τθν ανταλλαγι δεδομζνων;
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 19):
Επί των παραγραφϊν 1.2.3, 2.1.12, 2.5, 5.2.5.4, 5.5.1.7.2, 6.2.1.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
διευκρινίηεται ότι ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να υλοποιιςει τα APIs τθσ υπό ανάπτυξθ εφαρμογισ οφτωσ
ϊςτε αυτι να αλλθλεπιδρά με τα ζτερα/τρίτα ςυςτιματα (ΕΑΜ, ΟΡΣΑ, ΕΡΣΑ, ΚΡΑ κ.λπ.). Η ανάπτυξθ ςτα
ζτερα/τρίτα ςυςτιματα τθσ αλιείασ (ΕΑΜ - ΕΡΣΑ - ΟΣΡΑ - ΚΡΑ) αντίςτοιχων APIs δεν αποτελεί
αντικείμενο υλοποίθςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου που κα αναδειχκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ αρικ.
02/2022 διακιρυξθσ του φορζα μασ.
Ερώτθμα (α/α 20):
Ερϊτθμα 10: Ο κανονιςμόσ ελζγχου τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ ορίηει ότι τα δεδομζνα από τισ
επικεωριςεισ αποςτζλλονται ςτθν κοινότθτα μζςα από τθν εφαρμογι FLUX και ςυγκεκριμζνα το πρότυπο
FLUX-P1000-XX.
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν θ αποςτολι των δεδομζνων προσ τθν κοινότθτα αποτελεί αντικείμενο
του παρόντοσ ζργου ι όχι.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 20):
Διευκρινίηεται ότι δεν υφίςταται υποχρζωςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου για υλοποίθςθ εφαρμογισ FLUX.
Ερώτθμα (α/α 21):
Ερϊτθμα 11: Ο επικαιροποιθμζνοσ κανονιςμόσ ελζγχου τθσ αλιείασ τθσ κοινότθτα ορίηει 11 modules ελζγχου.
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν τα ηθτοφμενα πεδία ελζγχου είναι αυτά που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ απαίτθςθ 3.2.3.1. και μόνο και όχι ότι επιπλζον ορίηεται από τθν κοινότθτα.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 21):
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Επί τθσ παραγράφου 3.2.3.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ηθτοφνται οι αναφερόμενεσ
φόρμεσ. Μζςω τθσ διαχείριςθσ τθσ εφαρμογισ κα είναι δυνατόν να δθμιουργθκοφν νζεσ φόρμεσ ι να
τροποποιθκοφν οι υπάρχουςεσ (Ραρ. 3.2.5 τεχνικϊν προδιαγραφϊν).
Ερώτθμα (α/α 22):
Ερϊτθμα 12: Παρακαλoφμε επιβεβαιϊςτε πωσ δεν απαιτοφνται τα ςχετικά δικαιολογθτικά
ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν και πωσ θ αναγραφι τουσ ςτο άρκρο 2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα {…Τα
αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α)…, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν
ςτισ παρ. 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6…. και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ
των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν…}, ζχει γίνει εκ παραδρομισ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 22):
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των οκτακοςίων
χιλιάδων ευρϊ #800.000,00€# και ςυνεπϊσ δεν υπερβαίνει το ποςό του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ
#1.000.000,00€#, δεν τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ του ν. 3310/2005 (βλ. άρκρο 2 ν. 3310/2005)
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τθσ αρικ. 02/2022 Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο.
Για το λόγο αυτό, ςτθν εν λόγω Διακιρυξθ δεν ζχουν τεκεί όροι αναφορικά με τθν υποχρζωςθ
ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν, ωσ προβλζπεται ςτο ν. 3310/2005 και τθν κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ
ιςχφουςα νομοκεςία, οφτε ςτο άρκρο 2.2.3 «Λόγοι αποκλειςμοφ» τθσ Διακιρυξθσ οφτε ςτισ παρ. Β.1 ζωσ
Β.9 του άρκρου 2.2.8.2 «Αποδεικτικά μζςα» αυτισ. Η δε αναφορά «και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ
ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν», που γίνεται ςτθν
περίπτωςθ γ) τθσ παρ. Α του άρκρου 2.2.8.2 «Αποδεικτικά μζςα», αφορά ςε γενικι διατφπωςθ
αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται εν γζνει αποδεκτά τα αποδεικτικά μζςα, ιδίωσ ωσ προσ το
χρόνο ιςχφοσ αυτϊν, και ωσ εκ τοφτου δεν κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςτθν αρικ. 02/2022 Διακιρυξθ.
1.4. Πςον αφορά ςτο από 04-02-2022 και ϊρασ 17:49:15 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΡΙΧΕΙ ΡΑΟΧ ΥΡ ΑΣΦ» *ςχετικό (ςτ)]:
Ερώτθμα (α/α 23):
Σχετικά με τισ απαιτιςεισ: 4.3.2. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καινοφριοσ
και αμεταχείριςτοσ με χρόνο ανακοίνωςθσ μικρότερο από δεκαοκτϊ (18) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του.
Ερϊτθςθ: Θα κζλαμε να γνωρίηουμε κατά πόςο είναι αποδεκτι μία λφςθ με μοντζλο το οποίο ζχει χρόνο
ανακοίνωςθσ πάνω από 18 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ από τθν ςτιγμι που δεν
υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 23):
Η απαίτθςθ 4.3.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι ςαφισ ωσ προσ το χρόνο ανακοίνωςθσ.
Ερώτθμα (α/α 24):
4.3.5.11. Ενςωματωμζνο Front-facing NFC reader
Ερϊτθςθ: Θα κζλαμε να γνωρίηουμε κατά πόςο είναι αποδεκτι μία λφςθ με μοντζλο το οποίο ζχει NFC
reader ςτο πίςω μζροσ τθσ ςυςκευισ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 24):

Σελίδα 11

ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348
Η απαίτθςθ τθσ παραγράφου 4.3.5.11 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν παραμζνει ωσ ζχει.
1.5. Πςον αφορά ςτο από 04-02-2022 και ϊρασ 20:49:55 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικοφ φορζα
«ADAPT ΙΤ (ΑΝΤΑΡΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ» *ςχετικό (η)+:
Ερώτθμα (α/α 25):
1. Παράγραφοσ 2.1.4. διακιρυξθσ
Αναφζρει: «Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ
μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτι θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. ……....»
Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ςτα ανωτζρω ζντυπα περιλαμβάνονται οι βεβαιϊςεισ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα
καταςκευαςτϊν τεχνικοφ περιεχομζνου κακϊσ και αυτά που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 4.3.6 και
4.3.10 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και εν γζνει τυχόν πιςτοποιθτικά ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ι/και
ςυμμόρφωςθσ (πχ ISO, RoHS,CE κτλ) που αφοροφν ςτθν προτεινόμενθ τεχνικι λφςθ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 25):
Στο άρκρο 2.1.4 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «(…) Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ
ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. (…) Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με
το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο.».
Ρεραιτζρω, ςτο ωσ άνω άρκρο αναφζρεται ότι «Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να
διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε
άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.»
Κατόπιν των προαναφερκζντων, προκφπτει ότι θ δυνατότθτα μθ μετάφραςθσ εγγράφων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, αφορά ςε ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια κακϊσ και λοιπά ζντυπα, τα οποία περιζχουν
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, και δεν αποτελοφν λζξεισ
που διαφζρουν από γλϊςςα ςε γλϊςςα και ωσ εκ τοφτου είναι δυνατόν να διαβαςτοφν και να γίνουν
κατανοθτά διεκνϊσ.
Ωςτόςο, τα πιςτοποιθτικά ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ι/και ςυμμόρφωςθσ κακϊσ και οι βεβαιϊςεισ
καταςκευαςτϊν τεχνικοφ περιεχομζνου δεν μπορεί να κεωρθκοφν ότι αποτελοφν ζντυπα τα οποία δεν
χρίηουν μετάφραςθσ, δεδομζνου ότι αυτά αποτελοφν ζγγραφα ςτα οποία εμπεριζχεται κάποια
βεβαίωςθ-πιςτοποίθςθ, δθλαδι μια νομικι αξιολόγθςθ μιασ κατάςταςθσ (ότι δθλαδι ςυγκεκριμζνοσ
οικονομικόσ φορζασ πλθροί κάποιεσ νομικζσ προχποκζςεισ προκειμζνου λάβει τθ ςχετικι
βεβαίωςθ/πιςτοποιθτικό) και δεν ζχουν αμιγώσ τεχνικό περιεχόμενο κακϊσ δεν αποτελοφνται μόνο
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από αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, αλλά ενζχουν μία
αξιολόγθςθ θ οποία ζχει λεκτικό περιεχόμενο και κατά ςυνζπεια δεν είναι δυνατόν να διαβαςτοφν και
να γίνουν κατανοθτά ανεξαρτιτωσ γλϊςςασ.
Συνεπϊσ, τα πιςτοποιθτικά αυτά που αναφζρονται ςτο ερϊτθμα του οικονομικοφ φορζα, απαιτείται να
είναι μεταφραςμζνα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον όρο 2.1.4. τθσ διακιρυξθσ.
Ερώτθμα (α/α 26):
2. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 2.1.18.
Αναφζρει «2.1.18 : Απαγορεφεται θ ανάπτυξθ κϊδικα ςτθ βάςθ (stored procedures, triggers κοκ).»
Ραρά το γεγονόσ ότι αναφζρεται ρθτά ςτθ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ότι «απαγορεφεται θ ανάπτυξθ κϊδικα
ςτθ βάςθ (stored procedures, triggers κοκ)», οι απαιτιςεισ 4.4.19 και 4.4.20 ηθτοφν πάραυτα τθν
υποςτιριξθ stored procedures και database triggers.
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε αν ιςχφουν ταυτόχρονα οι απαιτιςεισ 2.1.18, 4.4.19 και 4.4.20, ςτο βακμό που
είναι ςχετικά αντιφατικζσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 26):
Διευκρινίηεται ότι θ παράγραφοσ 2.1.18 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αφορά ςε προδιαγραφι
υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ. Οι Ραράγραφοι 4.4.19 και 4.4.20 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αφοροφν
ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του RDBMS ςυςτιματοσ και λειτουργίεσ που πρζπει να υποςτθρίηονται,
ακόμα και να μθ χρθςιμοποιθκοφν.
Ερώτθμα (α/α 27):
3. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 2.2.2.3
Αναφζρει «2.2.2.3 : Επίπεδο ανάπτυξθσ (Enterprise Development) Αφορά τα εργαλεία αλλά και πλαίςια
ανάπτυξθσ με τα οποία κα αναπτυχκοφν οι εφαρμογζσ αλλά και μζςω των οποίων θ λειτουργικότθτα των
εφαρμογϊν κα επεκτείνεται επαναχρθςιμοποιϊντασ τθν παρεχόμενθ υποδομι ςτα πλαίςια τθσ SOA
αρχιτεκτονικισ. Ειδικότερα, τα παρεχόμενα εργαλεία να είναι ςυμβατά με τισ ϊριμεσ, ανοικτζσ και ευρζωσ
διαδεδομζνεσ τεχνολογίεσ Web Services, XML, OASIS SCA, BPEL/BPMN κ.ά.»
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν απαιτείται να υποςτθρίηονται κατ’ ελάχιςτο όλεσ οι αναφερόμενεσ
τεχνολογίεσ ι αρκεί να υποςτθρίηονται αυτζσ που κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 27):
Διευκρινίηεται ότι οι αναφερόμενεσ τεχνολογίεσ τθσ παραγράφου 2.2.2.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
είναι ενδεικτικζσ. Αυτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ
απαιτιςεισ τθσ παρ. 2.2.2.3.
Ερώτθμα (α/α 28):
4. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 2.4.5.16
Αναφζρει : «2.4.5.16 : Ρλιρθσ υποςτιριξθ όλων των ςφγχρονων φυλλομετρθτϊν διαδικτφου (browsers):
Ενδεικτικά Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari κακϊσ και κινθτϊν ςυςκευϊν των
γνωςτότερων τφπων μζςα από τουσ browsers αυτϊν (όχι με native εφαρμογι), με ελάχιςτθ απαίτθςθ
υποςτιριξθσ των iOS, Android και Windows Phone.»
Ενϊ αναφζρεται ρθτά ότι απαιτείται «πλιρθσ υποςτιριξθ όλων των ςφγχρονων φυλλομετρθτϊν διαδικτφου
(browsers)», περιλαμβάνεται:
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• ο Internet Explorer, θ ουςιαςτικι ανάπτυξθ του οποίου ζχει ιδθ ςταματιςει και θ υποςτιριξι του κα
ςταματιςει επίςθμα 15 Ιουνίου 2022, και
• ο φυλλομετρθτισ του Windows Phone, το οποίο ωσ λειτουργικό ζχει επίςθμα φτάςει ςε φάςθ τζλουσ ηωισ
(end of life) ςτισ 14 Ιανουαρίου 2020
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε και επιβεβαιϊςτε, εάν όντωσ απαιτείται θ υποςτιριξθ των ςυγκεκριμζνων
φυλλομετρθτϊν παρωχθμζνθσ τεχνολογίασ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 28):
Επί τθσ παραγράφου 2.4.5.15 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι οι αναφερόμενοι ςτθν
παράγραφο 2.4.5.16 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν φυλλομετρθτζσ διαδικτφου (browsers) είναι
ενδεικτικοί και όχι περιοριςτικοί και ότι κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ υποςτιριξθ όλων των ςφγχρονων
φυλλομετρθτϊν διαδικτφου (browsers) που κα είναι ςε υποςτιριξθ/παραγωγι κατά τθν φάςθ τθσ
ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ.
Ερώτθμα (α/α 29):
5. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 3.2.3.7
Αναφζρει : «3.2.3.7 : Η εφαρμογι κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ μζςω υπερφκρων και αυτόματθσ
ςυμπλιρωςθσ των αποτελεςμάτων μζτρθςθσ από τα θλεκτρονικά όργανα OMEGAGAUGE του Φορζα. Τα εν
λόγω θλεκτρονικά όργανα χρθςιμοποιοφνται από τον Φορζα για τθ μζτρθςθ διχτφων αλιείασ και τα
δεδομζνα τουσ μεταφζρονται με χριςθ υπερφκρων ςε Η/Υ μζςω ενόσ αρχείου xls.»
Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι για τθν ειςαγωγι των αποτελεςμάτων μζτρθςθσ από τθ ςυςκευι OMEGA
GAUGE ςτθν διαδικτυακι ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ (web application), αρκεί θ χριςθ του ςχετικοφ αρχείου xls
και ότι δεν απαιτείται θ υλοποίθςθ άμεςθσ διαςφνδεςθσ με τθ ςυςκευι.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 29):
Επί τθσ παραγράφου 3.2.3.7 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτι θ χριςθ του
αρχείου xls και ειςαγωγι των δεδομζνων που περιζχει ςτθν διαδικτυακι εφαρμογι.
Ερώτθμα (α/α 30):
6. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 3.2.5
Αναφζρει : «3.2.5 : Διαχειριςτικό Εργαλείο ……….»
Ενϊ αναφζρονται αναλυτικά προδιαγραφζσ για τθν προςκικθ ι προςαρμογι φορμϊν και αναφορϊν με τθ
χριςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου, χωρίσ ωςτόςο ςχετικι αναφορά ςτισ περιπτϊςεισ χριςθσ του
διαχειριςτικοφ εργαλείου για τθν παραμετροποίθςθ ροϊν εργαςίασ, θ οποία όμωσ αναφζρεται ςτισ
παραγράφουσ 1.2.1 και 3.2.2.
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε τισ απαιτιςεισ και περιπτϊςεισ χριςθσ του διαχειριςτικοφ εργαλείου για τθ
διαχείριςθ ροϊν εργαςίασ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 30):
Νοείται από τισ παραγράφουσ 1.2.1 και 3.2.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν θ απαίτθςθ για δυνατότθτα
διαχείριςθσ των ροϊν εργαςίασ από το διαχειριςτικό εργαλείο. Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.2.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, μζςω των επιμζρουσ λειτουργιϊν κα πρζπει να
καλφπτεται θ απαίτθςθ για τθ διαχείριςθ των ροϊν ακόμα και αν δεν αναφζρεται ρθτά.
Ερώτθμα (α/α 31):
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7. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 4.1.4
Αναφζρει : «4.1.4 : Ο Ανάδοχοσ να εγκαταςτιςει όλο το προςφερόμενο υλικό και λογιςμικό και να
πραγματοποιιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ. Επιςθμαίνεται ότι, ειδικά για το τμιμα του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα εγκαταςτακεί ςτο GCloud, τα VMs κα διατεκοφν από το Φορζα
διαχείριςθσ του GCloud ςτον Ανάδοχο με προεγκατεςτθμζνο το λειτουργικό ςφςτθμα.»
Ραρακαλοφμε όπωσ μασ γνωρίςετε το λειτουργικό που κα φζρουν τα VMs του GCloud κακϊσ και τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ ςε (vCPU, RAM, Storage).
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 31):
Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 4.2.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν απαιτείται «Οι υποψιφιοι
Οικονομικοί Φορείσ να περιγράψουν ςτθν Τεχνικι τουσ προςφορά τθν Αρχιτεκτονικι και τθν
διαςταςιολόγθςθ του Συςτιματοσ. Ειδικότερα να διαςταςιολογθκοφν οι απαιτοφμενοι πόροι ςε πυρινεσ
(cores), μνιμθ (ςε GB) και χωρθτικότθτα δίςκων (ςε GB) τόςο για τθν ζναρξθ όςο και για τθν παραγωγικι
λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για όλθ τθ διάρκεια εγγυθμζνθσ λειτουργίασ». Με βάςθ τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.19 ςε ςυνδυαςμό με τισ παραγράφουσ 4.1.4 και 5.5.2.4 των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν, το οποιοδιποτε λογιςμικό ςυμπεριλαμβανομζνων και των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων
κα παραςχεκεί από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου και παραμζνει ςτθν ευκφνθ του θ
διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ.
Ερώτθμα (α/α 32):
8. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 4.3.5.10, Α1 των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ και 6.2.1.4. (Ρ.3.9.)
Αναφζρει: «4.3.5.10: …….. Ρροαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim
με ςυνδρομι δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 5GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με
τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.»
Α1 Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ: Η προαιρετικι παροχι ιςάρικμων με τα tablets ςυμβατϊν καρτϊν, sim
αδαπάνωσ για το φορζα, ςυνδρομισ δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 5GB μθνιαίωσ (Ρ.3.9,
§4.3.5.10), κα αξιολογθκεί κετικά.
«6.2.1.4. ……. Ρ.3.9 Ρροαιρετικά παροχι αδαπάνωσ για τον Φορζα ιςάρικμων ςυμβατϊν καρτϊν sim με
ετιςια ςυνδρομι δεδομζνων διαδικτφου, όγκου τουλάχιςτον 1GB μθνιαία, κα αξιολογθκεί κετικά.»
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε :
Α) το φψοσ των ελάχιςτων GB μθνιαίωσ, εάν υφίςταται θ υποχρζωςθ προςφοράσ καρτϊν sim ζςτω 1 GB.
Β) ωσ κριτιριο Βακμολογίασ κεωροφνται μόνο τα GB ι και ο χρόνοσ ςυνδρομισ δεδομζνων διαδικτφου
πζραν του ενόσ ζτουσ.
Γ) ςε περίπτωςθ που είναι προαιρετικι θ προςφορά καρτϊν sim για τα tablets, ποιοσ είναι ο τρόποσ
βακμολόγθςθσ του κριτθρίου Α1.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 32):
Α) Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 06).
Β) Επί των παραγραφϊν 4.3.5.10 και 6.2.1.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ωσ κριτιριο
βακμολογίασ κεωρείται ο χρόνοσ ςυνδρομισ ςφνδεςθσ δεδομζνων με βιμα ανά ζτοσ, όπωσ αναφζρεται
ςτθν παρ. 4.3.5.10.
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Γ) Επί των παραγραφϊν 4.3.5.10 και 6.2.1.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και του Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ, διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που δεν παραςχεκεί ςυνδρομι δεδομζνων το κριτιριο Α.1
δεν λαμβάνει κετικι βακμολογία και βακμολογείται με 100.
Ερώτθμα (α/α 33):
9. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Ραράγραφοσ 4.3.5.15 & Ραράγραφοσ 4.3.6
Αναφζρει:
«4.3.5.15: Ρεριβαλλοντικά Χαρακτθριςτικά
• Στεγανό ςε νερό και ςκόνθ ςφμφωνα με το πρότυπο Ι65 ι ιςοδφναμο.
• Ανκεκτικό ςε δονιςεισ ςφμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810G-514.6 Procedure I ι ιςοδφναμο.
• Ανκεκτικό ςε πτϊςεισ ςφμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810G-516.6 ι ιςοδφναμο.
• Λειτουργία ςε υγραςία τουλάχιςτον ζωσ 90%
• Ανκεκτικό ςε ομίχλθ καλάςςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810G-509.5 ι ιςοδφναμο.»
Αναφζρει:
«4.3.6: Με τθν Τεχνικι Ρροςφορά ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ςυμπεριλάβει τα πιςτοποιθτικά
ςυμμόρφωςθσ των ςυςκευϊν με τα χαρακτθριςτικά τθσ παραγράφου 4.3.5.15. Με τθν Τεχνικι προςφορά
να προςκομιςτοφν επίςθσ τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ παραγράφου 4.3.5.16.
Σε περίπτωςθ που δεν υφίςτανται πιςτοποιθτικά από ανεξάρτθτο φορζα κα προςκομιςκεί βεβαίωςθ του
καταςκευαςτι.»
Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι είναι αποδεκτι ςυςκευι θ οποία ςυμμορφϊνεται με τα αναφερόμενα MILSTD μόνο εκ παραγωγισ τθσ και όχι μζςω τοποκζτθςθσ εξωτερικισ κικθσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 33):
Επί των παραγραφϊν 4.3.5.15 και 4.3.6 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι τα εν λόγω
χαρακτθριςτικά αφοροφν τθ ςυςκευι, όπωσ αυτι διατίκεται από τον καταςκευαςτι τθσ χωρίσ τθ
ςυμπερίλθψθ τυχόν πρόςκετων/εξωτερικϊν ςτοιχείων/προςαρμογζων.
2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 02/2022 Διακιρυξθσ, κα
αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ
επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -151706-, κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο
του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (www.ynanp.gr).
3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Ο Τπουργόσ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MARGARONIS
Ημερομηνία: 2022.02.18 16:06:56 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω ΕΣΗΔΗΣ):
ου
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ τθσ Αρικ. 05/2022 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Ειδικι Υπθρεςία «Επιτελικι Δομι Ε.Σ.Ρ.Α.»/Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
2. Υπ.ΟΙΚ.ΑΝ./Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» (μζςω Επιτελικισ Δομισ Ε.Σ.Ρ.Α.)
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ΑΔΑ: ΕΗΠ84653ΠΩ-348
3. Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. (μζςω Δ.ΕΛ.ΑΛ.)
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’
6. Δ.ΕΛ.ΑΛ.
7. Δ.Η.Δ.ΕΡ.
o
o
8. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1 - 4
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