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Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς    
φορείς 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθ. πρωτ. 491675/21-10-2022  Διακήρυξης του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων  για την υλοποίηση του έργου: 
««ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «SUB4: Ψηφιοποίηση ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ ΔΡΑΣΗ 
16750 (ΟΠΣ ΤΑ  5149162)» (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 172636 ΦΠΥ 99/22)

Σχετ. Η από 3/11/2022 Επιστολή , όπως κατατέθηκε ψηφιακά υπογεγραμμένη  μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Σε απάντηση της  αναφερόμενης  σχετικής  επιστολής , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτηση 1 

Στη περίπτωση Α.1.2. – Το έργο της Ψηφιοποίησης (Σελίδα 78) του Παραρτήματος I – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της Διακήρυξης
 απαιτείται: 
[...] 
Το Έργο θα υλοποιηθεί στις παρακάτω Φάσεις: 
ΦΑΣΗ 1: Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης Έργων. 
ΦΑΣΗ 2: Λειτουργία PMO. 
ΦΑΣΗ 3: Παροχή Υπηρεσιών επιτόπιας (on-site) Υποστήριξης. 
[...] 

Διευκρίνιση 1 
Η χρήση του όρου φάσεις, που ενέχει τη λογική της σειριακότητας, κρίνεται ότι δημιουργεί ασάφεια 
δεδομένου ότι οι Λειτουργία PMO και η Παροχή Υπηρεσιών επιτόπιας (on-site) Υποστήριξης 
αποτελούν υπηρεσίες που θα παρέχονται έως τη λήξη της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης. 
Προτείνεται η δόμηση ως εξής : 
[...] 
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Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα κατωτέρω Πακέτα Εργασίας: 
Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε.1.) : Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης Έργων.
Πακέτο Εργασίας 2 (Π.Ε.2.) Λειτουργία PMO. 
Πακέτο Εργασίας 3 (Π.Ε.3.): Παροχή Υπηρεσιών επιτόπιας (on-site) Υποστήριξης. 
[...] 
Αντικαθίσταται ο όρος Φάση, σε οποιοδήποτε σημείο αναφέρεται στη Διακήρυξη 
(συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων αυτής π.χ. Παράρτημα IV – Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς), με τον όρο Πακέτο Εργασίας
 
Επιπλέον παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν παρέχεται στους προσφέροντες η ευελιξία, να 
διαμορφώσουν τη δομή της πρότασης όπως κρίνουν σκόπιμο, διατηρώντας όπως είναι αυτονόητο 
το σύνολο των απαιτήσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα. π.χ. Αν επιτρέπεται 
να επαυξηθεί το περιεχόμενο κάποιων παραδοτέων και να τροποποιηθεί η αρίθμηση των 
παραδοτέων ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα προτεινόμενα πακέτα εργασίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Το χρονοδιάγραμμα, οι Φάσεις και τα παραδοτέα του Έργου περιγράφονται στην παράγραφο Α.2.2 
της Διακήρυξης. Οι απαιτήσεις είναι σαφείς και δεν τυγχάνουν διευκρίνισης.
Η Τεχνική προσφορά των υποψηφίων συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς.

Ερώτηση 2 

Στη περίπτωση Α.2.2. – Χρονοδιάγραμμα του Έργου (Σελίδα 81 - 82) του Παραρτήματος I – 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της Διακήρυξης 
απαιτείται:
 [...] 
Χρονοδιάγραμμα του Έργου 
Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης. 
[...] 
Συνολικά τα παραδοτέα του έργου, καθώς και οι χρόνοι υποβολής τους, εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
[...] 

Διευκρίνιση 2 
Στο συνοπτικό χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος I (Σελίδες 81 - 82) για τα παραδοτέα 2.2. & 2.3 
παρουσιάζεται η πρώτη παράδοση το δεύτερο μήνα και για το παραδοτέο 3.1. το τρίτο μήνα. Στην 
ανάλυση που γίνεται στον επόμενο πίνακα (Σελίδα 82) για το παραδοτέο 2.2, 2.3 και 3.1. ο χρόνος 
υποβολής είναι Μ4 - Μ36 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι και τα τρία παραδοτέα θα παραδίδονται σε διμηνιαίες 
εκθέσεις και ο χρόνος υποβολής τους είναι Μ2 - Μ36. Επιπλέον παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία του PMO και η υποβολή των σχετικών παραδοτέων αφορά το 
σύνολο του χρονικού Διαστήματος υλοποίησης του έργου, και όχι όπως αποτυπώνεται στο σχήμα 
στη σελίδα 81. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
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Τα παραδοτέα του έργου, καθώς και οι χρόνοι υποβολής τους, εμφανίζονται στον πίνακα της σελίδας 
82 της διακήρυξης.
Η λειτουργία του PMO και η υποβολή των σχετικών παραδοτέων αφορά το σύνολο του χρονικού 
Διαστήματος υλοποίησης του έργου.

Ερώτηση 3 

Στη Παράρτημα III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης απαιτείται: 
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, και να παρέχει τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή της. 
Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω 
κεφάλαια 
και υποενότητες: 
[...] 
6. Μεθοδολογία Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας – Διαχείριση Κινδύνων: 
7. Προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας – διαχείρισης κινδύνων. 
[...] 

Διευκρίνιση 3 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι εκ παραδρομής έχει προστεθεί η ενότητα 7 και για το λόγο 
αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη στη δομή της Τεχνικής Προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Στο το Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς η Ενότητα 7. Προτεινόμενη μεθοδολογία 
διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας – διαχείρισης κινδύνων, έχει τεθεί εκ παραδρομής και δεν 
πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων οικονομικών 
φορέων

          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

               Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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