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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Αναθέτουσα Αρχή:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/07/2018 

 

Διευκρινήσεις  επί  της Προκήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 

620/7/2018 για το έργο: «Συντήρηση Υποδομών ΤΠΕ στο πλαίσιο  του Υποέργου 1 « 

Συντονισμός και διαχείριση της πράξης» & Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 2 « Συντήρηση 

Υποδομών ΤΠΕ» του έργου « Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» 

 

1. Στην σελ. 33 της διακήρυξης αναφέρεται: «Συνοπτικές λειτουργικές προδιαγραφές 

της Τηλεματικής Δικτύωσης:   Windows Server 2012, IIS 8, SQL  Server Express 2012», 

δεδομένου ότι το έργο θα κληθεί να εξυπηρετήσει ηλεκτρονικές αιτήσεις 

υποψηφίων εκπαιδευτών οι οποίες αναμένονται να είναι αρκετές χιλιάδες, είναι 

δεδομένο ότι η έκδοση express του SQL Server  (maximum 10gb database size, 

maximum 1GB memory usage) δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το φόρτο εργασίας 

που θα προκύψει. Παρακαλούμε όπως διευκρινίστε αν υπάρχει εναλλακτική στο 

Ίδρυμα και αν ναι ποια ακριβώς;  

 

Διευκρινήσεις: Ο ανάδοχος θα προτείνει στην Τεχνική προσφορά του την 

οποιαδήποτε αναβάθμιση – εγκατάσταση λογισμικού κρίνει σκόπιμο για την 

εύρυθμη λειτουργία του έργου. Το κόστος επιβαρύνει τον ανάδοχο και  

περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά  του. 

 

2. Στην σελ. 33 τη διακήρυξης αναφέρεται : «Διασύνδεση του νέου συστήματος με το 

υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων του Ι,ΝΕ,ΔΙ,ΒΙ,Μ, (με την  εμπορική επωνυμία  “ ΑΙΧΜΕΣ Business Suite”) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου σε σχέση με……». Παρακαλούμε όπως 

αναλυθούν περαιτέρω οι απαιτήσεις του έργου αναφορικά με τη διασύνδεση  του 

νέου συστήματος με το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   Ενδεχόμενες εργασίες που θα 

χρειαστεί να γίνουν από την πλευρά του εν λόγω συστήματος με σκοπό την 

αποκατάσταση της εν λόγω λειτουργικότητας θα είναι ευθύνη του Ιδρύματος. 

 

Διευκρινήσεις:  Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει μητρώο μισθοδοτούμενων και 

τις συμβάσεις αυτών, να υπολογίζει και εκτελεί πληρωμές εκπαιδευτών, κεντρικής 

ομάδας έργου, περιφερειακών στελεχών,  και να παρέχει δυνατότητα 

παρακολούθηση πορείας δαπανών του έργου ανά υποέργο και πακέτο εργασίας 

σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου. Το κόστος επιβαρύνει τον ανάδοχο και  

περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά  του. 
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3. Στην σελ. 33 της διακήρυξης αναφέρεται: « Παραμετροποίηση των υφιστάμενων 

δυνατοτήτων των συστημάτων ώστε να υποστηρίξουν τις προσκλήσεις 

ενδιαφέροντος των Εκπαιδευτών και των Περιφερειακών Στελεχών του έργου 

«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» (μοριοδότηση, πίνακες 

κατάταξης κ.α)», παρακαλούμε όπως διευκρινίστε σε ποια υφιστάμενα συστήματα 

αναφέρεται η εν λόγω απαίτηση 

 

Διευκρινήσεις: Αναφέρεται στο πληροφοριακό σύστημα «Τηλεματική  δικτύωσης 

της  πράξης  «ΚΕΝΤΡΑ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

&  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ»  MIS  375686  και 375687. 

 

4. Στην σελ. 33 της διακήρυξής  αναφέρεται: « Παραμετροποίηση της υφιστάμενης 

πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του έργου « ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΗΜΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» ώστε να υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση του έργου», παρακαλούμε όπως αναλυθούν περαιτέρω οι απαιτούμενες 

εργασίες παραμετροποίησης της εν λόγω πλατφόρμας ώστε να μπορέσει να γίνει 

διαστασιολόγηση του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας.  

 Διευκρινήσεις: Αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν  για την υποστήριξη της διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας 

Στις ενέργειες αυτές ενδεικτικά  περιλαμβάνονται: Διεκπεραίωση διαφόρων 

εργασιών διοικητικής φύσεως (όπως καταχώρηση απουσιών/παρουσιών, 

ενδεχομένως ψηφιακό βιβλίο καταχώρησης διδαχθείσης ύλης κ.ά.), υποστήριξη 

των χρηστών του συστήματος (επιμορφωτών/εκπαιδευτών αλλά και 

επιμορφούμενων κλπ) σε θέματα τεχνικά αλλά και διοικητικά, διαχείρισης 

ψηφιακού περιεχομένου διαφόρων ειδών (όπως του επιμορφωτικού υλικού, 

ψηφιακού υλικού που θα παραχθεί από τους επιμορφούμενους και τους 

εκπαιδευτές (διαμοίραση, ανάρτηση, κατάργηση, τροποποίηση κλπ) ανάλογα με 

το ρόλο του χρήστη.       

5. Στην σελ. 34 της διακήρυξης αναφέρεται: « Η πλατφόρμα είναι εγκατεστημένη σε 

virtual server του ΕΔΕΤ», παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως δεν απαιτείται 

μετεγκατάσταση της πλατφόρμας εξ αποστάσεως. 

 

              Διευκρινήσεις: Δεν απαιτείται μετεγκατάσταση της πλατφόρμας 

 

6. Στην σελ.  37 «Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος ανάδοχος για την 

εξασφάλιση της  ποιότητας  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  του.  Τεκμηρίωση  του  

ως  άνω κριτηρίου αποτελεί το πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO ή ισοδύναμο, με σχετικό πεδίο εφαρμογής» 

παρακαλούμε διευκρινίστε ποιο ή ποια ακριβώς πιστοποιητικά ISO απαιτούνται; 

Επίσης δεδομένου ότι τα συστήματα  αυτά θα μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά 
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δεδομένα απαιτείται η προσκόμιση ISO 27001 ή άλλα ισοδύναμα συναφή με το 

αντικείμενο του έργου από τον ανάδοχο; 

 

Διευκρινήσεις: Για την εξασφάλιση της  ποιότητας  των  προσφερόμενων  

υπηρεσιών  ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος σύμφωνα με το  Γενικό 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection 

Regulation –( GDPR), να διαθέτει αναγνωρισμένο πρότυπο που να διασφαλίζει  την 

προσδοκώμενη ποιότητα και αξιοπιστία στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 

κατά το πρότυπο ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο, καθώς και αναγνωρισμένο πρότυπο 

για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 

27001:2013 ή ισοδύναμο. 

 

7. Στην σελ. 37 της διακήρυξης αναφέρεται: «Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  οφείλει  να  

διαθέτει  τεκμηριωμένα  αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση 

του αντικειμένου του έργου και προς το σκοπό αυτό οφείλει να υποβάλει ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης κατάλογο με τα έργα που έχει ολοκληρώσει ή εκτελεί κατά τα τελευταία 

πέντε (5) έτη», παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια ακριβώς χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να έχουν τα έργα που  θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος 

ώστε να τεκμηριώνουν  την επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων στο 

συγκεκριμένο έργο.  

 

Διευκρινήσεις: Ο ανάδοχος  θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ή να 

εκτελεί  κατά τα τελευταία 5 έτη έργα συναφή με τη παρακολούθηση, διαχείριση 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων, καθώς να έχει διαχειριστεί  

σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών μεγάλου 

όγκου άνω των 15.000  αιτήσεων με αυτοματοποιημένη μοριοδότηση, διοικητική 

επαλήθευση και κατάρτιση πινάκων αποτελεσμάτων. 


