Διευκρινίσεις
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο:
«Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS»
Κωδικός: EPSETKD0601
Διευκρίνιση 1.
Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε
συμμόρφωση είναι η έκδοση 1.3 (και όσον αφορά την XML συμμόρφωση και με
την έκδοση 1.4). Δεδομένου ότι η τρέχουσα εν εξελίξει έκδοση του προτύπου είναι
η 1.5 (όπου για παράδειγμα στον τρέχοντα χρόνο είναι διαθέσιμα τα XML Schema
Files της έκδοσης 1.5 ως εξέλιξη αυτών της έκδοσης 1.4), θα προτείναμε η σχετική
απαίτηση συμμόρφωσης να διαμορφωθεί σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του
προτύπου κατά τον χρόνο έναρξης των εργασιών του έργου. Θεωρούμε ότι αυτό
θα δώσει ιδιαίτερο πλεονέκτημα, δεδομένου θα ακολουθηθούν οι πλέον πρόσφατες
εξελίξεις κατά την υλοποίηση.
Απάντηση 1.
Όπου αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης συμβατότητα με το XML σχήμα της
έκδοσης CERIF 1.4 και το CERIF Semantic Layer έκδοση 1.3 μπορεί να θεωρηθεί
ότι αναφέρεται το XML σχήμα και το CERIF Semantic Layer της έκδοσης CERIF
1.5, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
(Σεπτέμβριος 2012). Σημειώνεται ότι η συμβατότητα με την έκδοση CERIF 1.5
αφορά μόνο το XML σχήμα και το CERIF Semantic Layer, καθώς τα υπόλοιπα
στοιχεία του μοντέλου CERIF 1.5 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν προβλέπεται
να γίνει κάτι τέτοιο μέχρι την προθεσμία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό.

Διευκρίνιση 2.
Παρακαλούμε διευκρινίστε κατά πόσο είναι επιθυμητή η χρήση υφιστάμενων
λογισμικών πλατφορμών ανοικτού κώδικα (π.χ. για το Portal Work Flow) οι οποίες
θα μπορούν να πλαισιώσουν την όλη προσφερόμενη λύση και τις εφαρμογές που
θα αναπτυχθούν, προσφέροντας ένα σύνολο από προστιθέμενης αξίας λειτουργίες.
Απάντηση 2.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν λύσεις της επιλογής
τους, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με όλες τις κατηγορίες
απαιτήσεων που ορίζονται στο τεύχος προκήρυξης (π.χ. λειτουργικές απαιτήσεις,
τεχνικές απαιτήσεις, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, κλπ.)

Διευκρίνιση 3.
Σύμφωνα με την διακήρυξη είναι επιθυμητό χρονοδιάγραμμα με βραχύτερη
υλοποίηση των εργασιών. Παρακαλούμε προσδιορίστε εάν υπάρχουν απαιτήσεις
για ελάχιστα χρονικά διαστήματα πιλοτικής λειτουργίας της κάθε έκδοσης
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λογισμικού που ζητείται να παραδοθεί, προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη στο
τελικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.
Απάντηση 3.
Οι χρόνοι που προδιαγράφονται στο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι εύλογοι
ώστε να καθίσταται ρεαλιστική η εκτέλεση του έργου εντός των ορίων τους. Αν
ακολουθηθεί ο ενδεικτικός διαχωρισμός σε φάσεις όπως ορίζεται στην Ενότητα 3,
σελ. 76-82, προτείνεται ο προβλεπόμενος χρόνος ανά φάση να μην υπολείπεται
των παρακάτω:
Φάση 1: 4 μήνες
Φάση 2: 3 μήνες
Φάση 3: 3 μήνες
Φάση 4: 4 μήνες

Διευκρίνιση 4.
Στο Κεφάλαιο Γ της διακήρυξης καθορίζονται δύο (2) διακριτά μέρη για τον τρόπο
σύνταξης της Τεχνικής Προσφοράς. Παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποιο μέρος
πρέπει να παρατεθούν οι πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος 3 της
διακήρυξης, διότι φαίνεται πρακτικά ότι ζητούνται και στα δύο εν λόγω μέρη.
Απάντηση 4.
Εκ παραδρομής η διατύπωση του Άρθρου 25 είναι ελλιπής. Η ορθή διατύπωση του
άρθρου 25 Μέρος 1ο, Παράγραφος 1 είναι:
Σελ. 43.
«Μέρος 1ο: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή
1. Πίνακες προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς τιμές.
Καταγράφεται το σύνολο των παραδοτέων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται από τον προμηθευτή σε μορφή πινάκων χωρίς τιμές,
ακολουθώντας τα υποδείγματα του Παραρτήματος 3. Πίνακες Συμμόρφωσης
και Τεχνικών Χαρακτηριστικών [Σελ. 91 – 114].»
Επίσης, διορθώνεται ο εκ παραδρομής ελλιπής Πίνακας 1. Πίνακας Συμμόρφωσης
Παραδοτέων του έργου (σελ. 91) του Παραρτήματος 3, στον οποίο προστέθηκαν
οι στήλες ΑΠΑΙΤΗΣΗ και ΑΠΑΝΤΗΣΗ και τον οποίο, προς διευκόλυνσή σας, σας
επισυνάπτουμε..
Τέλος, οι Πίνακες του Μέρους 1: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή και του Μέρους
2: Ανάλυση Προσφερόμενων Υπηρεσιών είναι οι ίδιοι και θα συμπληρωθούν και
κατατεθούν δύο φορές, δηλαδή μία φορά για κάθε Μέρος.

Διευκρίνιση 5.
Στη σελ. 25 ζητείται:
«ε.
Ισολογισμοί των πέντε τελευταίων ετών (2007, 2008, 2009, 2010 και
2011), καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου
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τριμήνου. Είναι υποχρεωτική η υποβολή ένορκων βεβαιώσεων για τους
προσφέροντες που δεν υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών. Ο υποψήφιος θα
πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων μεγαλύτερο από το 120% του προϋπολογισμού της προμήθειας
υπηρεσιών για ανάπτυξη λογισμικού.»
Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποιες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να
υποβάλλουν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου τριμήνου (π.χ.
εταιρεία που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένη να σας τα
υποβάλλει;)
Απάντηση 5.
Εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο δεν είναι υποχρεωμένες να
υποβάλλουν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου τριμήνου. Είναι
υποχρεωμένες όσες είναι εισηγμένες.
Διευκρίνιση 6.
Στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 25 για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς ζητείται τόσο
στο Μέρος 1ο όσο και στο Μέρος 2ο η συμπλήρωση των πινάκων σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Παραρτήματος 3. Πίνακες Συμμόρφωσης και Τεχνικών
Χαρακτηριστικών.
Με
ποιο
τρόπο
διαφοροποιούνται
οι
πίνακες
των
προσφερόμενων υπηρεσιών του μέρους 1 από τους πίνακες συμμόρφωσης του
μέρους 2;
Απάντηση 6.
Εκ παραδρομής η διατύπωση του Άρθρου 25 είναι ελλιπής. Η ορθή διατύπωση του
άρθρου 25 Μέρος 1ο, Παράγραφος 1 είναι:
Σελ. 43.
«Μέρος 1ο: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή
2. Πίνακες προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς τιμές.
Καταγράφεται το σύνολο των παραδοτέων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται από τον προμηθευτή σε μορφή πινάκων χωρίς τιμές,
ακολουθώντας τα υποδείγματα του Παραρτήματος 3. Πίνακες Συμμόρφωσης
και Τεχνικών Χαρακτηριστικών [Σελ. 91 – 114].»
Επίσης, διορθώνεται ο εκ παραδρομής ελλιπής Πίνακας 1. Πίνακας Συμμόρφωσης
Παραδοτέων του έργου (σελ. 91) του Παραρτήματος 3, στον οποίο προστέθηκαν
οι στήλες ΑΠΑΙΤΗΣΗ και ΑΠΑΝΤΗΣΗ και τον οποίο, προς διευκόλυνσή σας, σας
επισυνάπτουμε..
Τέλος, οι Πίνακες του Μέρους 1: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή και του Μέρους
2: Ανάλυση Προσφερόμενων Υπηρεσιών είναι οι ίδιοι και θα συμπληρωθούν και
κατατεθούν δύο φορές, δηλαδή μία φορά για κάθε Μέρος.

Διευκρίνιση 7.
Στο άρθρο 11 της προκήρυξης αναφέρεται ότι χρειάζονται και ενδιάμεσα
αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου τριμήνου.
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Η εταιρεία μας δεν υποχρεούται στη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων. Χρειάζεται να προσκομισθεί κάποιο εναλλακτικό έγγραφο σχετικά;
Απάντηση 7.
Εφόσον δεν υποχρεούστε σε δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
δεν οφείλετε να τις υποβάλλετε.

Διευκρίνιση 8.
Σχετικά με το σημείο ΙΙ.1.ε στην σελίδα 25 της προκήρυξης απαιτούνται
ισολογισμοί ή ένορκες βεβαιώσεις των τελευταίων 5 ετών. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5)
τελευταίων ετών (2007,2008,2009,2010 και 2011), απαιτείται επίσης η υποβολή
ισολογισμών ή ένορκων βεβαιώσεων;
Απάντηση 8.
Απαιτείται η υποβολή ισολογισμών ή ένορκων βεβαιώσεων για όσα έτη
δραστηριοποιείται ο υποψήφιος. Όμως θα πρέπει από τους ισολογισμούς των ετών
που θα υποβάλλει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων
μεγαλύτερο από το 120% του προϋπολογισμού της προμήθειας υπηρεσιών για
ανάπτυξη λογισμικού. Επίσης η προκήρυξη δίνει την ακόλουθη δυνατότητα
σύμφωνα με την παράγραφο 1.ΙΙ.(2) του άρθρου 11 της προκήρυξης:
«(2)Αν ο υποψήφιος, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά των εδαφίων ΙΙ (1) δ και Β (1)ε ως άνω, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το
οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο τηρώντας πάντοτε την αρχή της ίσης
μεταχείρισης στους προσφέροντες.»

Διευκρίνιση 9.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, μπορούμε να έχουμε το
Γνήσιο της Υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της στο ταχυδρομείο (για παράδοση
την επόμενη ημέρα και πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της)
για όπου απαιτείται γνήσιο της υπογραφης την ημέρα παράδοσης;
Απάντηση 9.
Ναι η ημερομηνία υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων και γνησίου υπογραφής
πρέπει να είναι ίδια και παράλληλα να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης ή
αποστολής του φακέλου της προσφοράς

Διευκρίνιση 10.
Ποία είναι τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές των φυσικών
εξυπηρετητών και του λοιπού εξοπλισμού (π.χ. συστήματα ενεργού δικτύου) επί
του οποίου θα εγκατασταθεί η προς ανάπτυξη πλατφόρμα CRIS; Η πληροφορία
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αυτή είναι σημαντική για να εξασφαλίσουμε την κάλυψη των απαιτήσεων που
αφορούν στους ζητούμενους μέγιστους χρόνους απόκρισης του συστήματος.
Απάντηση 10.
Οι δοκιμές που σχετίζονται με το χρόνο απόκρισης του συστήματος θα
πραγματοποιηθούν σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtualized servers), όπως
αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης (σελ. 94, σημείο 6): «Η πλατφόρμα
λογισμικού στο σύνολό της καθώς και καθένα από τα υποσυστήματά της θα πρέπει
να μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον virtualised εξυπηρετητών
παρεχόμενους κατά ελάχιστο από hypervirors XEN 3 και νεώτερο ή/και VMWARE
ESXi 4 και νεώτερο.» Οι εικονικές μηχανές για κάθε μία από τις βαθμίδες (tiers)
που θα αποτελούν το συνολικό σύστημα, μπορούν να έχουν την ακόλουθη τυπική
σύνθεση: 4 εικονικές CPU, 8GB μνήμη RAM και 1Gbps τοπική δικτυακή σύνδεση.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των βαθμίδων (tiers) και εικονικών
εξυπηρετητών τους οποίους μπορεί να απαιτεί το σύστημα. Για τις δοκιμές οι
απαιτούμενες εικονικές μηχανές θα εκτελεστούν σε hypervisors με επαρκείς
φυσικούς πόρους και χωρίς την ύπαρξη άλλου σημαντικού υπολογιστικού ή
δικτυακού φορτίου σε αυτούς

Διευκρίνιση 11.
Στο άρθρο 12 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς/ Περιεχόμενα και ειδικότερα
σύμφωνα με την παράγραφο 3 η δεύτερη πρόταση «έναν σφραγισμένο υποφάκελο
… ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους» κανονικά
θα πρέπει να είναι μέρος της ακόλουθης επιλογής α), που αναφέρεται στον φάκελο
δικαιολογητικών, διαφορετικά προκύπτει σημαντική ασάφεια ως προς τα
περιεχόμενα φακέλου προσφοράς. Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην ορθή
επαναδιατύπωση και σύνταξη του συγκεκριμένου χωρίου.
Απάντηση 11.
Εκ παραδρομής έχει αλλάξει το format και το (α) έχει μπει μπροστά από το «(α)
έναν υποφάκελο…»
Η σωστή αρίθμηση και διαμόρφωση του φακέλου της προσφοράς
της συγκεκριμένης παραγράφου 3 του άρθρου 12 έχει ως εξής:
«3.
Ο φάκελος της προσφοράς
αποκλεισμού να περιέχει:

θα

πρέπει

υποχρεωτικά

επομένως και

και

επί

ποινή

(α) Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που
αναφέρονται στην παρ. 1 και την εξής: «Υποφάκελος Τυπικών Προϋποθέσεων
Συμμετοχής». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:
έναν (1) υποφάκελο με τα πρωτότυπα (με την ένδειξη πρωτότυπο) των τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ένα έγγραφο
υποβολής προσφοράς το οποίο θα υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο-ους
εκπρόσωπο-ους ανάλογα αν πρόκειται για ένωση η μεμονωμένο υποψήφιοσύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας - και (β) ένα (1) δεύτερο
υποφάκελο με τα «ακριβή» αντίγραφα όλων των παραπάνω.
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β)
Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που
αναφέρονται στην παρ. 1 και την εξής: «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο
φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους: (α) έναν (1)
υποφάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη πρωτότυπο) της τεχνικής
προσφοράς, και (β) έναν (1) υποφάκελο που θα περιέχει ένα (1) «ακριβές»
αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υποφακέλων
θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς σε CD-ROM.
γ)
Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που
αναφέρονται στην παρ. 1 και την εξής: «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς». Ο
φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους: (α) έναν (1)
υποφάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη πρωτότυπο) της οικονομικής
προσφοράς, και (β) έναν (1) υποφάκελο που θα περιέχει ένα (1) «ακριβές»
αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο
υποφακέλων θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της οικονομικής
προσφοράς σε CD-ROM.»

Διευκρίνιση 12.
Στο άρθρο 25 Τεχνική Προσφορά και ειδικότερα στην περιγραφή του Μέρους 1
Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή ζητείται «1. Πίνακες Προσφερόμενων Υπηρεσιών
χωρίς τιμές» όπου ζητείται να παρατεθούν τα υποδείγματα του Παραρτήματος 3
Πίνακες Συμμόρφωσης, στο οποίο όμως περιλαμβάνονται τόσο ο 1. Πίνακας
Συμμόρφωσης Παραδοτέων του έργου (ίδιος με το «Υπόδειγμα Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς» (σελ. 117 του Παραρτήματος 4)), ο οποίος κρίνουμε ότι
είναι και ο ζητούμενος, όσο και ο 2. Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και
Συμμόρφωσης με τον τελευταίο να ζητείται και στο Μέρος 2. Ανάλυση
Προσφερόμενων Υπηρεσιών –Πίνακες Συμμόρφωσης. Παρακαλούμε όπως
προχωρήσετε στην ορθή επαναδιατύπωση και σύνταξη του συγκεκριμένου χωρίου
με σαφή διευκρίνιση ότι το ζητούμενο αφορά αποκλειστικά στον Πίνακα 1. Πίνακας
Συμμόρφωσης Παραδοτέων του έργου (ίδιος με το «Υπόδειγμα Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς» (σελ. 117 του Παραρτήματος 4).
Απάντηση 12.
Εκ παραδρομής η διατύπωση του Άρθρου 25 είναι ελλιπής. Η ορθή διατύπωση του
άρθρου 25 Μέρος 1ο, Παράγραφος 1 είναι:
Σελ. 43.
«Μέρος 1ο: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή
3. Πίνακες προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς τιμές.
Καταγράφεται το σύνολο των παραδοτέων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται από τον προμηθευτή σε μορφή πινάκων χωρίς τιμές,
ακολουθώντας τα υποδείγματα του Παραρτήματος 3. Πίνακες Συμμόρφωσης
και Τεχνικών Χαρακτηριστικών [Σελ. 91 – 114].»
Επίσης, διορθώνεται ο εκ παραδρομής ελλιπής Πίνακας 1. Πίνακας Συμμόρφωσης
Παραδοτέων του έργου (σελ. 91) του Παραρτήματος 3, στον οποίο προστέθηκαν
οι στήλες ΑΠΑΙΤΗΣΗ και ΑΠΑΝΤΗΣΗ και τον οποίο, προς διευκόλυνσή σας, σας
επισυνάπτουμε..
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Τέλος, οι Πίνακες του Μέρους 1: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή και του Μέρους
2: Ανάλυση Προσφερόμενων Υπηρεσιών είναι οι ίδιοι και θα συμπληρωθούν και
κατατεθούν δύο φορές, δηλαδή μία φορά για κάθε Μέρος.

Διευκρίνιση 13.
Στο άρθρο 25 Τεχνική Προσφορά και ειδικότερα στην περιγραφή του Μέρους
Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή ζητείται «2. Χρονοδιάγραμμα» όπου δηλώνεται ότι
«Είναι επιθυμητό το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα να είναι βραχύτερο σε διάρκεια
από τα μέγιστα μεγέθη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1». Παρακαλούμε
διευκρινίστε τυχόν περιορισμούς π.χ. ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη διάρκεια της
περιόδου της πιλοτικής λειτουργίας σε κάθε φάση ανάπτυξης της πλατφόρμας σε
ένα βραχύτερο χρονοδιάγραμμα;
Απάντηση 13.
Οι χρόνοι που προδιαγράφονται στο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι εύλογοι
ώστε να καθίσταται ρεαλιστική η εκτέλεση του έργου εντός των ορίων τους. Αν
ακολουθηθεί ο ενδεικτικός διαχωρισμός σε φάσεις όπως ορίζεται στην Ενότητα 3,
σελ. 76-82, προτείνεται ο προβλεπόμενος χρόνος ανά φάση να μην υπολείπεται
των παρακάτω:
Φάση 1: 4 μήνες
Φάση 2: 3 μήνες
Φάση 3: 3 μήνες
Φάση 4: 4 μήνες

Διευκρίνιση 14.
Σύμφωνα με την διακήρυξη, το διεθνές πρότυπο διαλειτουργικότητας που είναι
επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί στο έργο είναι το CERIF, στην έκδοσή του 1.3, ενώ
γίνεται αναφορά και στην έκδοση 1.4. Δεδομένου ότι η τρέχουσα έκδοση του
CERIF είναι η 1.5 υπάρχει λόγος να μην χρησιμοποιηθεί και/ ή αυτή στο πλαίσιο
του έργου;
Απάντηση 14.
Όπου αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης συμβατότητα με το XML σχήμα της
έκδοσης CERIF 1.4 και το CERIF Semantic Layer έκδοση 1.3 μπορεί να θεωρηθεί
ότι αναφέρεται το XML σχήμα και το CERIF Semantic Layer της έκδοσης CERIF
1.5, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
(Σεπτέμβριος 2012). Σημειώνεται ότι η συμβατότητα με την έκδοση CERIF 1.5
αφορά μόνο το XML σχήμα και το CERIF Semantic Layer, καθώς τα υπόλοιπα
στοιχεία του μοντέλου CERIF 1.5 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν προβλέπεται
να γίνει κάτι τέτοιο μέχρι την προθεσμία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό
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Διευκρίνιση 15.
Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε εάν μέσα στην προκήρυξη υπάρχει
συγκεκριμένο υπόδειγμα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την εγγυητική
επιστολή συμμετοχής; Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται μπορείτε να μας
υποδείξετε υπόδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε;
Απάντηση 15.
Δεν υφίσταται υπόδειγμα. Οι απαιτήσεις των εγγυητικών επιστολών απαριθμούνται
στο άρθρο 21 της Προκήρυξης.

Διευκρίνιση 16.
Σχετικά με τον 2ο Υποφάκελο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στον οποίο
θα περιέχοντα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Α,
άρθρο 12, παράγραφος 3 (β), αρκεί η απλή βεβαίωση στο τέλος του φακέλου των
αντιγράφων του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου, ότι πρόκειται για ακριβή
αντίγραφα των πρωτοτύπων όπως αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο των
πρωτοτύπων;
Απάντηση 16.
Η ακρίβεια των αντιγράφων μπορεί να γίνει με μια απλή βεβαίωση στο τέλος του
φακέλου των αντιγράφων του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου, ότι πρόκειται
για ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων όπως αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο
των πρωτοτύπων.
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