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Ερώτηση 1 
Στην απαίτηση C3.1.12 αναφέρετε ότι θα παραδοθεί στην τεχνική προσφορά 
Πρωτότυπο Σχεδιασμού των διεπαφών χρήστη και της πλοήγησης της Υπηρεσίας 
1- Παράδοση σε CD κατάλληλων αρχείων εικόνας (bpm, jpeg, PPT presentation, 
PDF, κ.λπ.) που να δείχνουν/ απεικονίζουν: 

 Πρωτότυπο σχεδιασμό των οθονών που θα απαρτίζουν την Υπηρεσία Χ, 
όπως περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη 

 Τη ροή της πλοήγησης μεταξύ των οθονών 

 Κατάλληλο έγγραφο με συνοδευτική τεκμηρίωση (σε μορφή κειμένου) 

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν το πρωτότυπο σχεδιασμού θα πρέπει να 
δημιουργηθεί για την Υπηρεσία Εξόρυξης και Παρουσίασης Δεικτών ΕΤΑΚ από το 
Σύστημα Συλλογής Δεικτών του ΕΚΤ και από το μητρώο φορέων έρευνας και 
ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψιν ότι αυτή είναι η πρώτη υπηρεσία που 
περιγράφεται στην ενότητα Α.3.1.2 ή για οποιαδήποτε άλλη προς τις προς 
υλοποίηση υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία ανάλυσης χρήσης υπηρεσιών ΕΚΤ-στατιστικά 
χρήσης υπηρεσιών ΕΚΤ νομικά πρόσωπα ή υπηρεσία στατιστικών χρήσης 
υπηρεσιών ΕΚΤ από διάφορες ομάδες κατηγορίες χρηστών ή υπηρεσία «προφίλ» 
χρήσης υπηρεσιών ΕΚΤ). 

Απάντηση 1 
Διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση 12 του Πίνακα C.3.1 (αναφορικά με πρωτότυπο 
σχεδιασμού διεπαφών χρήστη) αφορά μία οποιαδήποτε από τις προς υλοποίηση 
υπηρεσίες, και όχι υποχρεωτικά την πρώτη.  

 

 

 

Ερώτηση 2 
Στην ενότητα Β.2.5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής απαιτείται για την 
πλήρωση του κριτηρίου της τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας ο υποψήφιος 
ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία τέσσερα (4) έτη (2010, 
2011, 2012 και 2013) συν το τρέχον, έργα εκ των οποίων ένα ή περισσότερα να 
είναι συνολικής συμβατικής αξίας τουλάχιστον €250.000,00 πλέον ΦΠΑ, το(α) 
οποίο(α) να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές (αθροιστικά πρέπει να 
καλύπτονται όλες 

 Ανάπτυξη Υποδομών Αποθήκης Δεδομένων (Data warehouse) 

 Ανάπτυξη Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence) 

 Ανάπτυξη web εφαρμογών 

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν κάθε έργο πρέπει να είναι συμβατικής αξίας 
τουλάχιστον €250.000,00 πλέον ΦΠΑ ή το σύνολο των έργων που θα 
παρουσιαστούν θα έχουν άθροισμα συμβατικής αξίας τουλάχιστον €250.000,00 
πλέον ΦΠΑ. 

Απάντηση 2 
Το όριο των €250.000 του εδαφίου 2 της παραγράφου Β.2.5 (Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής),  ως ρητά αναφέρεται στην προκήρυξη, αφορά 
συνολική συμβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) των έργων που τεκμηριώνουν την 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία. 
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Ερώτηση 3 
Στην Ενότητα Β.2.5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής αναφέρεται ότι: 

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που εντάσσεται από 
την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 
είτε του ιδιώτη, είτε του Υποψήφιου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση 
Έργου. 

Στην περίπτωση που ο Δημόσιος Φορέας, δεν εκδίδει πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής, σας αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
αναδόχου; 

Απάντηση 3 
Ισχύει ότι ορίζεται στην προκήρυξη.  

 

 

Ερώτηση 4 
Δύναται η δυνατότητα στον Ανάδοχο να τεκμηριώσει την επαγγελματική ικανότητα 
και τεχνογνωσία στο πλαίσιο έργων αντίστοιχου μεγέθους περιεχομένου και 
απαιτήσεων με το υπό ανάθεση έργο, με επίκληση δάνειας εμπειρίας από τον 
Υπεργολάβο, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Υπεργολάβου, που διαθέτει 
την δάνεια εμπειρία έως προς το ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις 
υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού; 

Απάντηση 4 
Αναφορικά με τη δάνεια εμπειρία, οι απαιτήσεις της προκήρυξης (όπως αυτές 
παρατίθενται στη διευκρίνιση με αριθμό 5 στο τέλος της παραγράφου Β.2.5 
«Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής») είναι σαφείς. Ως αναφέρεται, “επιτρέπεται 
η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής: 

i. Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (κριτήρια παραγράφων 1-3 της 
Β.2.5) 

ii. Οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας (κριτήριο παραγράφου 4 
της Β.2.5) 

από τρίτους. 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”.  

Φυσικά, θα πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν 
την κάλυψη των αντίστοιχων ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτά 
περιγράφονται ανά κριτήριο στα εδάφια της Β.2.5 
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