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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο    

 

             Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016 

  

Θέμα:  Διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης με Αρ. Προκήρυξης 1/11.01.2016 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ βάσει ερωτημάτων που υποβλήθηκαν 

από ενδιαφερομένους 

 

 

Ερ. 1.  

Στην παράγραφο Β6.-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην υποπαράγραφο 1. 

Ζητείται: «Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνουν ότι κατά την ημερομηνία της προσφοράς τους 

: ………….»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας για την ημερομηνία της υπογραφής της Υπεύθυνης 

Δήλωσης και η σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, αν μπορεί να είναι στο 

τελευταίο 30ημερο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

 

Απάντηση: Ναι, όπως ρητώς αναγράφεται απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, η οποία μπορεί να είναι μέσα στο τελευταίο 30ήμερο πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο 

υπογράφων εξακολουθεί να φέρει την ιδιότητα βάσει της οποίας υπογράφει. 

 

Ερ. 2.  
Στην παρ. Β6.-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στις απαιτήσεις για την 

ομάδα έργου αναφέρεται:  

«Στ1) Βιογραφικό σημείωμα του υπευθύνου του έργου από το οποίο να προκύπτει ότι 

διαθέτει τα εξής προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ, πληροφορικής ή συναφούς κατεύθυνσης,  

 Εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής για τουλάχιστον 10 χρόνια,  

 Εμπειρία διοίκησης έργων,  

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια,  

 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο ή συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του υποψηφίου 

αναδόχου, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.  

Στ2) Βιογραφικό σημείωμα των υπόλοιπων μελών της ομάδας έργου από το οποίο να 

προκύπτει ότι διαθέτουν τα εξής προσόντα:  

  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, πληροφορικής ή συναφούς κατεύθυνσης,  

  Εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής για τουλάχιστον 5 χρόνια,  

  Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια,  

  Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο ή συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του υποψηφίου 

αναδόχου, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο.  
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2) Υπεύθυνες Δηλώσεις των στελεχών της Ομάδας Έργου, υπογεγραμμένες από τα 

στελέχη,……….»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή ως προϋπηρεσία στον υποψήφιο 

ανάδοχο, προϋπηρεσία μελών της ομάδας έργου που συνεργάζονται με τον υποψήφιο 

ανάδοχο ως εξωτερικοί συνεργάτες, επίσης αν στην περίπτωση των εξωτερικών 

συνεργατών απαιτείται να προσκομιστεί κάτι περαιτέρω από τα παραπάνω 

αναφερόμενα (βιογραφικό και Υπεύθυνη Δήλωση). 

 

Απάντηση: Όχι, δεν είναι αποδεκτή ως προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο, 

προϋπηρεσία μελών της ομάδας έργου που συνεργάζονται με τον υποψήφιο ανάδοχο ως 

εξωτερικοί συνεργάτες.  

 

Ερ. 3.  

Στην παρ. Β6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στην υποπαράγραφο 3., 

αναφέρεται: «Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

εκπρόσωπο/αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό 

εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε, εφόσον η προφορά της εταιρείας υπογραφεί από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας και κατατεθεί από εντεταλμένο εκπρόσωπο της εταιρείας, 

απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο στο έγγραφο που θα δηλώνεται η 

παραπάνω εξουσιοδότηση. 

 

Απάντηση: Ναι, στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο στο έγγραφο που θα δηλώνεται η παραπάνω εξουσιοδότηση. 

 

Ερ. 4  
Στην παράγραφο Α7.-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 

συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο Α7.2-Υπηρεσιές Εισαγωγής Περιεχομένου 

αναφέρεται: «Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει καθ’ υπόδειξη 

του ΟΠΙ τη συλλογή, επιμέλεια, την τεχνική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και ένταξη στο 

σύστημα, του περιεχομένου που θα εγκριθεί από τον ΟΠΙ, καθώς και την τακτική 

ανανέωση και επικαιροποίηση του.»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε (έστω και κατά προσέγγιση) τον όγκο του περιεχομένου που 

θα πρέπει να ενταχθεί στο σύστημα. 

 

Απάντηση: Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανεβάσει στην ιστοσελίδα της 

υπηρεσίας χρονοσήμανσης όλο το περιεχόμενο που θα του δοθεί από τον Ο.Π.Ι. κατά τη 

διάρκεια του έργου. Ο όγκος του περιεχομένου δεν θα ξεπερνάει ως κείμενο τις 50 

σελίδες και θα αφορά γενικές πληροφορίες, οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας και 

εκπαιδευτικό υλικό προς τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας. Επίσης το 

περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να μεταφράσει ο Ανάδοχος ώστε να υποστηριχθεί η 

δίγλωσση λειτουργία της ιστοσελίδας (Ελληνικά/Αγγλικά).  
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Ερ.5  

Στο παράρτημα Δ.-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και συγκεκριμένα στην απαίτηση με 

αριθμό 2.6 αναφέρεται:  

«Παρουσίαση των Διεπαφών και του περιεχομένου σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). 

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε μεταφράσεις του περιεχομένου που θα του παραδοθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον αριθμό των σελίδων που πρέπει να μεταφραστούν από 

τα Ελληνικά στα Αγγλικά και το αντίστροφο. 

 

Απάντηση: Παρακαλούμε δείτε την ως άνω απάντηση στο ερώτημα υπ’ αριθμ. 4. 
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