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Ανδρζασ Μανιάτθσ 

Με τθν παροφςα επιςτολι υποβάλλω τα ςχόλια τθσ εταιρίασ μασ επί ςυγκεκριμζνων 

ςθμείων του κειμζνου τθσ προκιρυξθσ για το ζργο «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (Ο.Π..) ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ» που 

ζχει κζςει ςε διαβοφλευςθ θ Γ.Γ.Ε. του ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν. 

 

Πιο αναλυτικά, τα ακόλουκα ςθμεία, χριηουν αλλαγισ, επαναδιατφπωςθσ ι και 

πλιρουσ κατάργθςθσ από το τελικό κείμενο τθσ προκιρυξθσ: 

 

A. Γενικοί Όροι: 

1. Δεν είναι ςαφισ ο τρόποσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Προτείνεται να ηθτείται να περιλαμβάνονται ςε αυτόνομο, ςφραγιςμζνο 

φάκελο, εντόσ του φακζλου τθσ προςφοράσ, ο οποίοσ και κα είναι ο πρϊτοσ 

που κα αποςφραγιςκεί, 

2. Δεδομζνου του αναμενόμενου πολφ μεγάλου όγκου του τελικοφ φακζλου 

τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ, παρακαλοφμε να αντικαταςτιςετε τθν απαίτθςθ 

για ενιαία αρίκμθςθ του φακζλου με ζναν απλοφςτερο τρόπο, για 

παράδειγμα ςυνεχόμενθ αρίκμθςθ κάκε ενότθτασ (Σμιμα 1 Μεκοδολογία 

Τλοποίθςθσ Ζργου ςελίδεσ 1-20, Σμιμα 2 Ομάδα Ζργου ςελίδεσ 1-15 

κ.ο.κ.).                 

Σο αυτό ιςχφει επίςθσ και για τα «PROSPECTUS, φωτογραφιϊν, τεχνικϊν 

φυλλαδίων κ.λ.π.», τα οποία αποτελοφν τεκμθρίωςθ του καταςκευαςτι, 

φζρουν τθν αρίκμθςθ του καταςκευαςτι και βρίςκονται ςε μθ επεξεργάςιμθ 

μορφι με αποτζλεςμα  να μθν είναι δυνατι θ παρζμβαςθ με θλεκτρονικά 

μζςα ςτθν αρίκμθςθ. 

3. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε τι ηθτείται να πιςτοποιείται με τθν 

υπεφκυνθ διλωςθ που απαιτείται να υποβλθκεί, ςυνοδευτικι των 

κατατεκθμζνων ςχεδίων, φωτογραφιϊν κλπ., όταν αυτά ηθτοφνται από το 

Παράρτθμα Σϋ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/ξθσ. 

 

Β. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

1. τθν παράγραφο Γ.3.2.10 ηθτείται Εργαλείο-Λογιςμικό Αναηιτθςθσ και 

Ανάκτθςθσ Λογότυπου με βάςθ το Περιεχόμενο, για το οποίο 
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προδιαγράφονται ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και χαρακτθριςτικά που 

αφοροφν τόςο ςτθν οργάνωςι του ςε υποςυςτιματα, όςο και ςτθ γενικι 

λογικι του αλγορίκμου που το υποςτθρίηει.          

Επειδι το πρόβλθμα είναι ιδιαίτερα ευρφ, υπάρχουν ποικίλεσ προτάςεισ και 

από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα αλλά και από R&D εξειδικευμζνων εταιριϊν, 

οι οποίεσ δεν είναι κατ’ ανάγκθ ςυμβατζσ με τα χαρακτθριςτικά που 

ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ, αν και εξίςου αποτελεςματικζσ. Για να καταςτεί 

ςυνεπϊσ εφικτό για το φορζα να εξετάςει μεγαλφτερθ ποικιλία λφςεων και 

προτάςεων και από αυτζσ να διαλζξει τθν καλφτερθ δυνατι, προτείνουμε: 

a. Να απαλειφκοφν οι επιμζρουσ περιγραφζσ που οδθγοφν ςε ζνα μόνο 

ι ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα αλγορίκμων.         

Αν παραμείνουν, κα πρζπει να περιλαμβάνεται και θ δυνατότθτα 

υποβολισ από τον ανάδοχο «ιςοδφναμθσ / αντίςτοιχθσ πρόταςθσ», 

ϊςτε να μθν αποκλείονται άλλεσ, εξίςου αξιόπιςτεσ και 

διαδεδομζνεσ λφςεισ, ακαδθμαϊκζσ ι εμπορικζσ, 

b. Να παραμείνει θ περιγραφι που αναφζρεται ςτθ ηθτοφμενθ 

λειτουργικότθτα και μόνο, δθλαδι «Επεξεργαςία Εικόνων και 

αυτόματθ εξαγωγι χαρακτθριςτικών», «Σφγκριςθ ομοιότθτασ 

εικόνων», με ζμφαςθ ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ ταχφτθτασ αναηιτθςθσ 

και ςυγκρίςεων με άλλεσ εικόνεσ, και «Αναηιτθςθ και ανάκτθςθ 

απεικονίςεων», με ζμφαςθ ςτθ λειτουργία ςε περιβάλλον web. 

2. τθν παράγραφο Γ.9.2., «Διαμόρφωςθ του υγκριτικοφ Κόςτουσ 

Προςφοράσ», ηθτείται «… το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ 

ΦΠΑ, για κάκε ζνα από τα ζτθ ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ τθσ προςφερόμενθσ 

εγγφθςθσ, δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο του 4% του κόςτουσ υλοποίθςθσ 

του ζργου, χωρίσ ΦΠΑ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά 

του Αναδόχου …».        

Σο ποςοςτό ςυντιρθςθσ των επϊνυμων καταςκευαςτικϊν οίκων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον Ελλαδικό χϊρο είναι αρκετά υψθλότερο από το 

ηθτοφμενο, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ των εμπορικϊν πακζτων λογιςμικοφ – 

ειδικότερα - μπορεί και να υπερβαίνει το 10%., Ειςθγοφμαςτε, ςυνεπϊσ, να 

μθν υπάρχει περιοριςμόσ για το ηθτοφμενο ποςοςτό για το ςυνολικό ετιςιο 

κόςτοσ ςυντιρθςθσ και να δίνεται ελεφκερα από τον υποψιφιο ανάδοχο, 
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δεδομζνου ότι – επιπλζον – ςυνυπολογίηεται ςτθν ανθγμζνθ τιμι του 

διαγωνιςμοφ και επομζνωσ διαμορφϊνει αναλόγωσ το ςυγκριτικό λόγο Λ. 

 

Σα ςθμεία αυτά τα κζτω υπόψθ ςασ, με ςκοπό να τα εξετάςετε εγκαίρωσ, να τα 

αξιολογιςετε και να κινθκείτε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ άρςθσ αυτϊν των 

περιοριςμϊν τθσ διακιρυξθσ, ϊςτε να προςελκφςετε ικανό αρικμό διαγωνιηόμενων, 

με ποικιλία λφςεων από τισ οποίεσ να επιλεγεί με ανοιχτζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ 

θ βζλτιςτθ για τθ Γ.Γ.Ε. πρόταςθ. 

 

Είμαι ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ επί των όςων διατυπϊνω ςτθν 

επιςτολι μου. 

 

 

 

 

 


