ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κωδ ΟΠΣ (MIS)
Πράξη
Υποέργο
Διάρκεια Διαβούλευσης
Φορέας (Αναθέτουσα
Αρχή)
Όνοματεπώνυμο
Υπεύθυνου
Επικοινωνίας για την
Πράξη (όπως
αναγράφεται στο
εγκεκριμένο ΤΔΠ)
Τηλέφωνο
e-mail
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
διαβούλευσης (φορέα)

494184
Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν ένας (1) φορέας ή εταιρεία.
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα.
Συνημμένα.
1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α/Α

1

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Μέρος C –
Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης,
Παράγραφος c3.15 – Ψηφιοποιητής, Σελ.
53:

Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Χ

Η απαίτηση για τροφοδότη 50 φύλλων αποτελεί

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )
C.P.I Ανώνυμος
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Περιφερειακών

Εταιρεία
και

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)
α/α 8: Χωρητικότητα τροφοδότη ADF 50
φύλλων :

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Παρατήρηση:
Η μεγαλύτερη χωρητικότητα στον τροφοδότη
επιτρέπει την μαζική σάρωση εγγράφων, ο
χρήστης θα τροφοδοτεί λιγότερες φορές τον
τροφοδότη εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Με
αυτόν τον τρόπο θα εκμεταλλευθείτε πλήρως
την ταχύτητα του σαρωτή. Προτείνουμε να
διαμορφωθεί η χωρητικότητα του τροφοδότη σε
από 50 φύλλα σε 75 φύλλα (80 g/m2).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Μέρος C –
Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης,
Παράγραφος c3.15 – Ψηφιοποιητής, Σελ.
52:
α/α 12 : Φωτισμός , διπλές λάμπες
φθορισμού :

ΝΑΙ

Παρατήρηση:
2

3

Προτείνουμε ως πηγή φωτός στον σαρωτή τις
λυχνίες Led, αντί των παλαιότερων
τεχνολογικά λυχνιών φθορισμού. Οι λυχνίες
LED σε σχέση με τις φθορίου διαχέουν
καλύτερα το φως ώστε να λαμβάνεται ευκρινείς
εικόνες. Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας
και εξαλείφουν τον χρόνο προθέρμανσης της
λυχνίας για να αρχίζετε αμέσως την σάρωση
χωρίς καθυστερήσεις.
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

–

Μέρος

Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

C

–

Χ

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

το ελάχιστο για τον τροφοδότη. Διευκρινίζουμε
ότι δεν απαιτούνται μαζικές ψηφιοποιήσεις και
προτιμάται η χειροκίνητη τροφοδοσία για την
αποφυγή λαθών. Είναι στην ευχέρεια των
υποψηφίων αναδόχων να προσφέρουν όσο το
δυνατόν καλύτερη τεχνική λύση

Οι τεχνολογίες διάχυσης του φωτός για τους
σαρωτές θα περιλαμβάνουν και φωτισμό του
σαρωτή με λυχνίες LED

ΟΧΙ

C.P.I Ανώνυμος Εταιρεία
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και
Περιφερειακών

ΝΑΙ

C.P.I Ανώνυμος Εταιρεία

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)
Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης,
Παράγραφος c3.15 – Ψηφιοποιητής, Σελ.
52:
α/α 16 : Προτεινόμενος κύκλος εργασιών
4000 σελίδων :

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Παρατήρηση:
Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε πλήρως
την μεγάλη ταχύτητα σάρωσης, προτείνουμε ο
ημερήσιος κύκλος σάρωσης να αυξηθεί από
4000 σελίδες σε 6000 σελίδες ανά ημέρα.
Όλοι πια οι σύγχρονοι σαρωτές επαγγελματικής
χρήσης που υποστηρίζουν τέτοια ταχύτητα
σάρωσης υποστηρίζουν και μεγαλύτερο κύκλο
εργασίας.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Μέρος B:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Παράγραφος Β2.5.2,
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, Σελ.
18.
Παρατήρηση:
Προτείνουμε να αφαιρεθεί η απαίτηση για
τον υπεργολάβο η οποία αναφέρει ότι πρέπει
"να διαθέτει ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναμο)
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση
λογισμικών / πληροφοριακών συστημάτων
το οποίο να είναι σε ισχύ", καθώς στο έργο
μπορεί να χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι το
αντικείμενο των οποίων να μην σχετίζεται με
την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και

Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

ΟΧΙ

Χ

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

H Αναθέτουσα Αρχή προδιαγράφει τις ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές του ψηφιοποιητή χωρίς
ωστόσο αυτό να περιορίζει το διαγωνιζόμενο
στην πρόταση σου. Υπενθυμίζουμε ότι η μαζική
σάρωση εγγράφων δεν απαιτείται στα πλαίσια
του έργου. Συνεπώς η ελάχιστη απαίτηση των
4.000 σελίδων για τον κύκλο σάρωσης
παραμένει.

Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και
Περιφερειακών

Η παρατήρηση υιοθετήθηκε πλήρως στο Μέρος Β
του τεύχους

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

εγκατάστασης λογισμικών / πληροφοριακών
συστημάτων
Η πλειοψηφία των τεχνικών προδιαγραφών
του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.11
Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
αντιβαίνουν με τις αρχές ουδετερότητας
ανοικτών διαγωνισμών μιας και
φωτογραφίζουν συγκεκριμένο προϊόν
(Microsoft SQL Server) και αποκλείουν όλες
τις υπόλοιπες διαθέσιμες σχεσιακές βάσεις
δεδομένων της αγοράς (εμπορικές και opensource).
Προτείνουμε είτε να αφαιρεθούν είτε να
μετατραπούν σε προαιρετικές οι
ακόλουθες προδιαγραφές:
5
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Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

Quality & Reliability
Α.Ε.

ΝΑΙ

Σελ.39:
Εξειδικευμένο πλαίσιο δημιουργίας &
εφαρμογής πολιτικών βάσει του οποίου να
μπορούν να καθορίζονται και να
εφαρμόζονται με κεντρικό τρόπο σύνολα από
ρυθμίσεις σε μία ή περισσότερες
εγκαταστάσεις της βάσης. Δυνατότητα
σύγκρισης των υπαρχόντων ρυθμίσεων μιας
εγκατάστασης με οποιαδήποτε πολιτική ορίζει
ο διαχειριστής. Δυνατότητα αυτόματης
ανίχνευσης ενεργειών παραβίασης των
πολιτικών και απαγόρευσης εκτέλεσής τους.

Τεκμηρίωση Απάντησης

Χ

Υιοθετείται πλήρως η παρατήρηση. Έγινε
απαραίτητη διόρθωση στο τεύχος (Μέρος Γ)

η

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

Σελ.43
Να υποστηρίζονται κατ’ελάχιστο τα παρακάτω
λειτουργικά χαρακτηριστικά από το
ενσωματωμένο ολοκληρωμένο περιβάλλον
αναφορών:
• Αρχιτεκτονική βασισμένη σε εξυπηρετητή
(server based) για την κεντρική αποθήκευση
και διάθεση των αναφορών.
• Να υποστηρίζεται on‐line πρόσβαση στις
αναφορές με χρήση απλού WEB Browser.
• Να υποστηρίζεται αυθεντικοποίηση
(authentication) των χρηστών κατά την
πρόσβασή τους στις αναφορές.
• Να υποστηρίζονται πολιτικές ασφάλειας με
ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων κατά την
πρόσβαση των χρηστών στον εξυπηρετητή
αναφορών. Ανάλογα με τα δικαιώματα και το
ρόλο τους, οι χρήστες να μπορούν να
επιτελούν διαφορετικές επιτρεπόμενες
λειτουργίες.
• Χρήση ειδικής γλώσσας, βασισμένης εξ’
ολοκλήρου σε XML, για τον ορισμό και την
περιγραφή των αναφορών.
• Να υποστηρίζεται η χρήση περιεχομένου
πολλαπλών γλωσσών international support)
Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

στις παραγόμενες αναφορές, με χρήση του
προτύπου Unicode.
• Η ίδια αναφορά να μπορεί να παραχθεί σε
διάφορες μορφές αναπαράστασης (output
formats). Να υποστηρίζεται η παραγωγή
αναφορών τουλάχιστον στις εξής μορφές:
HTML, PDF, MS Excel, MS Word, XML,
CSV (Comma Separated Values), Εικόνα
(BMP,EMF, EMFPlus, GIF, JPEG, TIFF,
PNG).
• Οι παραγόμενες αναφορές να μπορούν να
Αποσταλούν αυτοματοποιημένα στους χρήστες
με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε
αυτούσιες σε οποιαδήποτε παραγόμενη μορφή
(ως e‐mail attachment) είτε ως URL Link για
την εκ των υστέρων πρόσβαση των χρηστών
σε αυτές με τη χρήση WEB Browser.
• Να υποστηρίζονται υπηρεσίες εγγραφής των
χρηστών (subscription) σε αναφορές του
ενδιαφέροντος τους, οι οποίες θα
παραδίδονται σε αυτούς αυτοματοποιημένα.
• Να παρέχεται WEB Based περιβάλλον
διαχείρισης των αναφορών το οποίο να
υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο
χρονοπρογραμματισμό παραγωγής αναφορών
Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

(report scheduling) και τήρηση ιστορικού
(report history).
• Να παρέχεται πρόσβαση στην
λειτουργικότητα του εξυπηρετητή αναφορών
με χρήση WEB Services, για την εκμετάλλευση
των δυνατοτήτων του από τρίτες εφαρμογές.
• Nα παρέχεται περιβάλλον σχεδιασμού των
αναφορών με γραφικό τρόπο.
• Να παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού
ad‐hoc αναφορών από απλούς χρήστες με την
χρήση εξειδικευμένου γι’ αυτό το σκοπό
εργαλείου.
Τα παραπάνω λειτουργικά χαρακτηριστικά να
είναι ενσωματωμένα στο προσφερόμενο
σύστημα ΒΔ και να μην απαιτείται η
προσφορά επιπλέον προϊόντων λογισμικού για
την κάλυψη της ζητούμενης λειτουργικότητας.
Σελ.47
Θα πρέπει να παρέχεται από τον
κατασκευαστή του λογισμικού RDBMS
επίσημη, ελεύθερα προσπελάσιμη, τοποθεσία
στο Διαδίκτυο με γνωσιακή βάση (knowledge
base) από άρθρα σε θέματα χρήσης,
εγκατάστασης, ρύθμισης και επίλυσης
Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

προβλημάτων, στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα. Να αναφερθούν οι σχετικές
τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον
επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Να
αναφερθούν οι σχετικές τοποθεσίες του
Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό
τόπο του κατασκευαστή.
Σελ.48
Στην περίπτωση που ο φορέας το επιθυμεί, θα
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης
τηλεφωνικής υποστήριξης στην ελληνική
γλώσσα απευθείας από τον κατασκευαστή του
λογισμικού για θέματα εγκατάστασης και
ρύθμισης του λογισμικού RDBMS. Να
αναφερθεί η διαδικασία με την οποία ο
φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες
υπηρεσίες αν το επιθυμεί.
Επίσης, οι παρακάτω προδιαγραφές δεν
προσδίδουν κάποια λειτουργικότητα στο
έργο και απλά έχουν προστεθεί για να
αποκλείσουν έμμεσα λοιπές λύσεις, τόσο
εμπορικές όσο και open-source.
Προτείνουμε την μετατροπή των
παρακάτω προδιαγραφών σε
προαιρετικές:

Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

Σελ.41
Υποστήριξη λειτουργιών OLAP (On‐Line
Analytical Processing) για την διαχείριση και
αποθήκευση πολυδιάστατων δεδομένων και
την γραφική σχεδίαση πολυδιάστατων κύβων

Ενσωματωμένες δυνατότητες υλοποίησης
λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων (Data
Mining) για την ανάλυση και επεξεργασία
δεδομένων με χρήση διαδεδομένων ειδικών
αλγορίθμων του είδους. Να αναφερθούν ποιοι
αλγόριθμοι υποστηρίζονται, ο αριθμός των
οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
έξι.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Μέρος B:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Σελ. 19
Παρατήρηση:
Η απαίτηση: «Ένα έργο που να περιλαμβάνει
ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση περιεχομένου
που να αφορά εκκλησίες, μοναστήρια και
μονές και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει
διαδικτυακή πύλη προβολής θρησκευτικού

Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χ

Η συγκεκριμένη απαίτηση σε καμία περίπτωση
δεν είναι περιοριστική μιας και από την
προκήρυξη ζητούνται αντικείμενα τα οποία ο
ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει στα πλαίσια
του υπό προκήρυξη έργου και άρα θα πρέπει να
διαθέτει προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να
διασφαλιστεί ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
Επιπλέον σημειώνουμε ότι η κάλυψη των
προϋποθέσεων συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται

Quality & Reliability
Α.Ε.

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

περιεχομένου», είναι πολύ περιοριστική και
πρέπει να αντικατασταθεί από το λεκτικό:
«Ένα έργο που να περιλαμβάνει
ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού
περιεχομένου και το οποίο πρέπει να
περιλαμβάνει διαδικτυακή πύλη προβολής
περιεχομένου».

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Μέρος B:
Β2.5 Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συμμετοχής,
7

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο
υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ,
σε < 3> αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα
τελευταία <3> έτη [2013, 2012, 2011], επιτυχώς.
Ένα έργο που να περιλαμβάνει ψηφιοποίηση και
τεκμηρίωση περιεχομένου που να αφορά εκκλησίες,
μοναστήρια και μονές και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει
διαδικτυακή πύλη προβολής θρησκευτικού περιεχομένου
και
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χ

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

από παραπάνω από μία εταιρείες (βλέπε
σημείωση 3 στις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «οι ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να
καλύπτονται αθροιστικά σύμφωνα με την αρχή
της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των
διαγωνιζομένων», αλλά επιτρέπεται και η δάνεια
εμπειρίας με βάση την σημείωση 5 («Επιτρέπεται
η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής i και ii ανωτέρω, από τρίτους,
σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46
(παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός
του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της
σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για
την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη
διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους
πόρους»).
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι στην τρέχουσα
προγραμματική
περίοδο
2007-2014
έχουν
υλοποιηθεί πάνω από 150 συγχρηματοδοτούμενα
έργα που περιέχουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα
από πλήθος ελληνικών και ξένων εταιρειών Ως εκ
τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα περιορισμού του
ανταγωνισμού
Η συγκεκριμένη απαίτηση σε καμία περίπτωση
δεν είναι καταχρηστική και ούτε στρεβλώνει μιας
και από την προκήρυξη ζητούνται αντικείμενα τα
οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει στα
πλαίσια του υπό προκήρυξη έργου και άρα θα
πρέπει να διαθέτει προκειμένου η Αναθέτουσα
Αρχή να διασφαλιστεί ως προς το τελικό
αποτέλεσμα. Επιπλέον σημειώνουμε ότι η
κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής μπορεί
να καλύπτεται από παραπάνω από μία εταιρείες
(βλέπε σημείωση 3 στις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «οι
ελάχιστες
προϋποθέσεις
συμμετοχής
είναι

Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσίας
Πανεπιστημίου Κρήτης

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)
Ένα έργο που να περιλαμβάνει δημιουργία, επεξεργασία,
ψηφιοποίηση τουλάχιστον είκοσι‐πέντε (25) εικονικών
τρισδιάστατων (3D) αναπαραστάσεων επιλεγμένων
ευρημάτων/αντικειμένων καθώς και εφαρμογή εικονικής
ξενάγησης και Ένα έργο που να περιλαμβάνει Native
εφαρμογή για κινητά iOS, Windows και Android πλοηγού
και ξεναγού στον τομέα του τουρισμού
Παρατήρηση:

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Η προϋπόθεση που ζητείται στην παρούσα
παράγραφο κρίνεται καταχρηστική και
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό καθότι
ζητούνται υπερβολικά εξειδικευμένες και
φωτογραφικές προδιαγραφές σε υλοποίηση
αντίστοιχων έργων όπως π.χ.
Ένα έργο που να περιλαμβάνει δημιουργία,
επεξεργασία, ψηφιοποίηση τουλάχιστον
είκοσι-πέντε (25) εικονικών τρισδιάστατων
(3D) αναπαραστάσεων επιλεγμένων
ευρημάτων/αντικειμένων.
Η παραπάνω παράγραφος ζητούμε να
αφαιρεθεί καθότι περιορίζει υπέρμετρα τον
ανταγωνισμό και καθιστά τον διαγωνισμό
πολύ δύσκολα προσβάσιμο από το σύνολο
της αγοράς.
Β2.6,
Ελάχιστες
Συμμετοχής, Σελ 36,
8

Προϋποθέσεις

Παράγραφοι:
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί
το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει
ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε <3>
αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα

Έντυπο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “

ΝΑΙ

Τεκμηρίωση Απάντησης

δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά σύμφωνα με
την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης
των διαγωνιζομένων», αλλά επιτρέπεται και η
δάνεια εμπειρίας με βάση την σημείωση 5
(«Επιτρέπεται
η
κάλυψη
των
ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής i και ii ανωτέρω, από
τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46
(παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός
του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της
σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για
την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη
διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους
πόρους»).
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι στην τρέχουσα
προγραμματική
περίοδο
2007-2014
έχουν
υλοποιηθεί πάνω από 150 συγχρηματοδοτούμενα
έργα που περιέχουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα
από πλήθος ελληνικών και ξένων εταιρειών Ως εκ
τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα περιορισμού του
ανταγωνισμού.

Χ

ΟΧΙ
Η παρατήρηση υιοθετήθηκε πλήρως στο Μέρος Β
ΟΧΙ

Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

ΟΧΙ

Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσίας
Πανεπιστημίου Κρήτης

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης
(άρθρο, παραγρ.)

τελευταία <3> έτη [2013, 2012, 2011],
επιτυχώς. Ένα έργο που να περιλαμβάνει
ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση περιεχομένου
που να αφορά εκκλησίες, μοναστήρια και
μονές και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει
διαδικτυακή πύλη προβολής θρησκευτικού
περιεχομένου και
Ένα έργο που να περιλαμβάνει δημιουργία,
επεξεργασία, ψηφιοποίηση τουλάχιστον
είκοσι-πέντε (25) εικονικών τρισδιάστατων
(3D)
αναπαραστάσεων
επιλεγμένων
ευρημάτων/αντικειμένων
καθώς
και
εφαρμογή εικονικής ξενάγησης και
Ένα έργο που να περιλαμβάνει Native
εφαρμογή για κινητά iOS, Windows και
Android πλοηγού

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Παρατήρηση:

Επιπλέον πρέπει να διορθωθεί προϋπόθεση
για την τελευταία τριετία δλδ. Τα έτη
2011-2012-2013 στο ορθό 2012-20132014.

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη
…………………..
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Υποβάλλων (Φορέας,
Οργανισμός, Εταιρεία )

