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υντάκτθσ :  Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ  

 

χόλιο:  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 

 

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" 

 

Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ 

επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να 

κατατεκοφν ςε θλεκτρονικό μζςο (CD-ROM). 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 

 

ελ. 133/235, Παράρτθμα Σ, Άρκρο Γ.6.1 

τουσ πίνακεσ των φάςεων διακρίνονται Δράςεισ και Παραδοτζα ανά φάςθ του ζργου, 

ενϊ ςτο  

ελ. 11/235, Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.7 

αναφζρεται ότι  

«Κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ κάκε φάςθσ του ζργου ςε δραςτθριότθτεσ και 

πακζτα εργαςίασ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του ζργου» 

 

Παρακαλοφμε,  όπωσ προςδιορίςετε επακριβϊσ τθν ορολογία τθν οποία επικυμείτε να 

τθρθκεί από τον Τποψιφιο Ανάδοχο, κακϊσ και τθ δομι οργάνωςθσ των φάςεων. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3 

 

ελ. 140/235, Γ.8  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ – υντιρθςθ  

Παρακαλοφμε, όπωσ διευκρινίςετε ποιεσ ακριβϊσ είναι οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ που 

ηθτείται να παρζχονται κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

τθν ενότθτα αυτι δεν είναι ςαφζσ ποιεσ ακριβϊσ είναι οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ. 

Για παράδειγμα, ενϊ αναφζρεται 

«Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ  παρζχονται δωρεάν όλεσ οι 

υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια και αφοροφν ςτο ςφνολο του 

Ζργου.» 

 

τθ ςυνζχεια αναφζρεται ότι: 

Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ Περιόδου Εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

 Να ενςωματϊςει ςτο φςτθμα όλεσ τισ αλλαγζσ τθσ Ελλθνικισ και Κοινοτικισ 

Νομοκεςίασ για τα  ιματα κακϊσ και όλεσ τισ αλλαγζσ τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ 

ΔΕΒΙ για το χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα (12) πρϊτων μθνϊν τθσ περιόδου εγγφθςθσ. 

 

Και ςτθ ςυνζχεια ελ. 141-143 /235 αναφζρονται μία ςειρά από άλλεσ υπθρεςίεσ 

ςυντιρθςθσ. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 4 

 

ελ. 150/235, Παράρτθμα Σ’, Δ’ Μζροσ, Πίνακεσ υμμόρφωςθσ του Ζργου, Πίνακασ 1, 

#4 

τθν απαίτθςθ 4 αναφζρεται  

«Για κάκε δραςτθριότθτα και ςτάδιο να περιγραφοφν αναλυτικά τα παραδοτζα που 

κα υποβάλλει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ.» 

 

 Παρακαλοφμε, όπωσ διευκρινίςετε εάν ο όροσ «ςτάδιο» αφορά τα «πακζτα 

εργαςίασ» των φάςεων του ζργου ι αναφζρεται ςε κάποια άλλθ δομι. 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 5 

 

Διάφορα ςθμεία όπου αναφζρεται θ πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ: 

 

ελ. 102/235 

“που κα είναι διαδικτυακό (web-based), κα υποςτθρίηει όλουσ τουσ γνωςτοφσ 

ιςτολογικοφσ περιθγθτζσ  (web browsers)” 

 

&amp; ελ. 105/235 

“Δεν κα απαιτείται επιπλζον λογιςµικό-πελάτθ  (client server) για τθν πρόςβαςθ του 

χριςτθ ςτο ςφςτθμα εκτόσ από το web browser που διακζτει ο προςωπικόσ 

υπολογιςτισ του χριςτθ.” 

 

&amp; ελ. 152/235 

9. Σα προςφερόμενα ςυςτιματα και εφαρμογζσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν 

πρόςβαςθ ςε ςτακμοφσ εργαςίασ ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και 

λογιςμικοφ web browser. ΝΑΙ  

 

&amp; ελ. 212/235 

6 . Να παρζχεται πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μζςα από Web Client το οποίο να είναι 

προςβάςιμο μζςα από διαδεδομζνουσ browsers όπωσ Internet Explorer και Mozilla 

Firefox, ταυτόχρονα. ΝΑΙ  

 

&amp; ελ. 213/235 

7 . Να παρζχεται πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μζςα από Thick Client. Σα υποςτθριηόμενα 

λειτουργικά ςυςτιματα για αυτι τθ λειτουργία πρζπει να είναι Microsoft Windows XP, 

2000 &amp; 2003, 2007. ΝΑΙ  

 

&amp; ελ. 215/235 

26 Να παρζχεται πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μζςα από web browsers (για HTML και Rich 

Client λειτουργικότθτα) και ταυτόχρονα μζςα από ολοκλθρωμζνουσ WebDAV clients οι 
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οποίοι είναι ενοποιθμζνοι με Windows Explorer, Office εφαρμογζσ και διαδεδομζνα 

Email clients όπωσ MS Outlook &amp; Lotus Notes. 

ΝΑΙ  

 

Κατόπιν των παραπάνω ςθμείων κα ςασ παρακαλοφςαμε όπωσ διευκρινίςετε ακριβϊσ 

ηθτείται ωσ προσ το επίπεδο πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτισ εφαρμογζσ.  

Οι επιμζρουσ εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι προςβάςιμεσ από ζναν ι περιςςότερουσ 

web browsers;  

Θα πρζπει αυτοί να προςδιοριςκοφν ι κα προςδιοριςκοφν ςτο ςτάδιο τθσ ανάλυςθσ; 

Θα πρζπει να παρζχεται πρόςβαςθ μόνο μζςω web browsers ι και μζςω thick clients; 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 6 

 

ελ. 119/235 

-----------------------   

“Ο Ανάδοχοσ του ζργου καλείται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ ψθφιοποίθςθ όλων 

των υπαρχόντων Βιβλίων θμάτων τθσ Δ.Ε.Β.Ι και τουλάχιςτον των Αποφάςεων που 

ζχουν εκδοκεί για τα Διεκνι ςιματα. Ο ςτόχοσ τθσ ψθφιοποίθςθσ όλων των βιβλίων 

και των αποφάςεων των Διεκνϊν ςθμάτων τουλάχιςτον είναι να προκφψει το 

πολφτιμο ψθφιακό αρχειακό υλικό που ςε ςυνδυαςμό με τθ μετάπτωςθ δεδομζνων 

κα επιτρζψει: “ 

------------------------- 

Κακϊσ μεταξφ τω ν άλλων ςτο κείμενο διαβοφλευςθσ υπάρχουν αναφορζσ και ςε 

κζματα OCR, παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν από τθν ψθφιοποίθςθ απαιτείται θ 

πλιρθ μετατροπι των Βιβλίων ςε θλεκτρονικά κείμενα και θ πλιρθ αντιςτοίχθςθ και 

διαςφνδεςθ των πλθροφοριϊν με τισ πλθροφορίεσ που κα προκφψουν από τθ 

μετάπτωςθ των δεδομζνων των υπαρχόντων εφαρμογϊν. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 7 

 

Ενδεικτικά ςθμεία: 

 

ελ. 79/235 

Για τθν λειτουργία τθσ Δ.Ε.Β.Ι με τουσ ενδιαφερόμενουσ απαιτείται θ ανάπτυξθ ενόσ 

διαδικτυακοφ κόμβου-πφλθσ (portal). Μζςω αυτοφ, οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να 

προβαίνουν ςε : 

 

&amp; ελ. 96/235 

 

Γ.3.2.8 Διαδικτυακι Πφλθ (Portal) 

 

&amp; ελ. 145/235 
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11 Τποςφςτθμα - Διαδικτυακι Πφλθ (Portal) θμάτων 5 

 

 

Ενϊ ςε όλα το κείμενο γίνεται εκτενζςτατθ αναφορά ςε Δικτυακι πφλθ θ οποία 

δυνθτικά κα αποτελεί το κοινό ςθμείο πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ χριςτεσ (με πλιρθ 

ζλεγχο δικαιωμάτων πρόςβαςθσ), δεν υπάρχει καμία ςχετικι αναφορά ςτουσ Πίνακεσ 

υμμόρφωςθσ του ζργου. 

Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν θ Δικτυακι Πφλθ που αναφζρεται ςτο ςφνολο 

του κειμζνου τθσ διαβοφλευςθσ είναι ζνα απαραίτθτο ςυςτατικό τθσ πρόταςθσ, και να 

ςυμπλθρωκοφν κατάλλθλα οι Πίνακεσ. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 8 

(ε πικανι αλλθλεξάρτθςθ με τθν προθγοφμενθ παρατιρθςθ) 

 

Ενϊ δεν υπάρχει καμία ανάλογθ απαίτθςθ για τα υπόλοιπα ςυςτιματα λογιςμικοφ 

που ηθτοφνται γίνεται ειδικι αναφορά ςτον αρικμό των αδειϊν του ςυςτιματοσ 

Διαχείριςθσ εγγράφων 

 

ελ. 211/235 

16.Ηλεκτρονικι Διαχείριςθ Περιεχομζνου, Εγγράφων και Ροϊν Εργαςίασ  

υγκεκριμζνα ηθτείται για αυτό 

 

ελ. 211/235 

1. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγγράφων &amp; 

Ψθφιοποίθςθσ να καλφπτουν απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν(τιμολόγθςθ βάςει 

αρικμοφ CPUs) και  ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςελίδων προσ ψθφιοποίθςθ και τφπου 

ςαρωτι. ΝΑΙ  

 

Να διευκρινιςκεί ότι εφόςον ζνα ςφςτθμα είναι επικυμθτό να καλφπτει απεριόριςτο 

αρικμό χρθςτϊν αυτό δε μπορεί να διαςφαλιςκεί από μία τιμολόγθςθ βάςει αρικμοφ 

CPUs, κακϊσ οι δυνατότθτεσ ενόσ λογιςμικοφ εγκατεςτθμζνου ςε ςυγκεκριμζνθ 

υποδομι είναι δυνθτικά πεπεραςμζνθ και περιοριςμζνθ βάςει των δυνατοτιτων και 

τθσ υποδομισ. Άρα, μία μελλοντικι ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ απεριορίςτου αρικμοφ 

χρθςτϊν κα απαιτιςει επζκταςθ τθσ υποδομισ και ςυνεπϊσ επζκταςθ και των CPUs 

άρα ςερ κάκε περίπτωςθ επιπρόςκετου κόςτουσ. 

 

Εκτιμοφμε, μεταξφ των άλλων ότι θ Ψθφιοποίθςθ δε κα γίνεται ποτζ από απεριόριςτο 

αρικμό χρθςτϊν –πόςο δε μάλλον όταν γίνεται αναφορά ςε χριςθ thick client (#7 ελ. 

213/235)-. 

Η ψθφιοποίθςθ εφόςον είναι επικυμθτό μπορεί να προχποκζτει Μθχανιςμό 

Ψθφιοποίθςθσ ο οποίοσ και μόνο αυτόσ να μθν περιορίηεται από αρικμό ςελίδων προσ 

ψθφιοποίθςθ. 
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Η απαίτθςθ αυτι κα πρζπει –βάςει του κειμζνου τθσ διαβοφλευςθσ- να αφορά τθ 

Δικτυακι Πφλθ που κα ζπρεπε να ηθτείται ςτον Πίνακα υμμόρφωςθσ και όχι το 

προαναφερόμενο ςφςτθμα το οποίο κατά βάςθ απευκφνεται ςτουσ εςωτερικοφσ 

χριςτεσ τθσ Τπθρεςίασ οι οποίοι κα ζπρεπε να προςδιοριςκοφν προκειμζνου να γίνει 

και καλφτερθ εκτίμθςθ τθσ απαιτοφμενθσ υποδομισ του ςυνολικοφ ζργου 

προκειμζνου να μποροφν να ικανοποιθκοφν πραγματικά οι απαιτιςεισ 

διακεςιμότθτασ των ςυςτθμάτων και τθσ Τπθρεςίασ.  

 

Επίςθσ, το ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα κα πρζπει να είναι διακριτό ωσ προσ το φςτθμα 

Διαχείριςθσ Εγγράφων που αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια (ελ. 215/235). 

 

 

Παρακαλοφμε όπωσ ανακεωριςετε τουσ ςχετικοφσ Πίνακεσ, ϊςτε να ςυμβαδίηουν με 

τθν περιγραφι του ζργου και τθ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι τουλάχιςτον ςτα 

προαναφερόμενα ςθμεία. 


