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        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                

                  Θεσσαλονίκη     12 Αυγούστου 2020
                   Αριθμ. Πρωτ.:404211(9086) 

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:                
                                

  
ΚΟΙΝ.:
       

DATAVERSE LTDDATAVERSE LTD
   

Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
E-mail :S.Pousini@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή  Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  του   του   ηλεκτρονικού,  ανοικτού  διαγωνισμού  (άνω τωνηλεκτρονικού,  ανοικτού  διαγωνισμού  (άνω των

ορίων),  για  την  επιλογή  αναδόχου  τουορίων),  για  την  επιλογή  αναδόχου  του  Yποέργου  1:  Yποέργου  1:  «Παροχή  Υπηρεσιών  Ανάπτυξης  Εργαλείων  και«Παροχή  Υπηρεσιών  Ανάπτυξης  Εργαλείων  και

Συστημάτων  για  την  Αναβάθμιση  Παρεχόμενων  Υπηρεσιών  των  Τεχνολογιών  Πληροφοριών  καιΣυστημάτων  για  την  Αναβάθμιση  Παρεχόμενων  Υπηρεσιών  των  Τεχνολογιών  Πληροφοριών  και

Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙΕπικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ.405547/9098/30-07-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)α) Η αριθμ.405547/9098/30-07-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

β) Το από 4-8-2020 ερώτημα της “ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” β) Το από 4-8-2020 ερώτημα της “ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”   

γ)  Το  αριθμ.429866(1633)/12-8-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησηςγ)  Το  αριθμ.429866(1633)/12-8-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης
Π.Κ.Μ.Π.Κ.Μ.
        
  Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ανωτέρω (α)
σχετικής διακήρυξης για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου, με κριτήριο
αξιολόγησης  την  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,
Προϋπολογισμού  372.863,29€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24% (300.696,20€  άνευ  Φ.Π.Α.) αναφορικά  με
διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  κατόπιν  υποβληθέντων  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ
ερωτημάτων του οικονομικού φορέα    “ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”  “ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
((DATAVERSE  LTDDATAVERSE  LTD)),  ύστερα  από  τη  σχετική  απάντηση  της  αρμόδιας  Δ/νσης  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Π.Κ.Μ. σύμφωνα με το αριθμ.404211(9086)/12-8-2020 έγγραφο, ως εξής: 

Ερώτηση 1

Στην παράγραφο 3.1.5.1 αναφέρεται ότι «Η ΠΚΜ λειτουργεί πρωτόκολλο backoffice της εταιρείας OTS. Στην περίοδο

της  μελέτης  εφαρμογής  θα  καθορισθεί  αν  η  διασύνδεση  θα  γίνει  σε  επίπεδο  βάση  δεδομένων  ή  με  χρήση

webservices  για  λειτουργίες  CRUD.  Σε  κάθε  περίπτωση  είναι  ζητούμενο  η  προβολή  η  εγγραφών  πρωτοκόλλου

backoffice από παλαιότερα έτη στα υποσυστήματα του έργου και όπου απαιτείται.»

Παρακαλούμε  διευκρινίστε  αν  η  διατήρηση του υφιστάμενου πρωτοκόλλου  είναι  υποχρεωτική  ή  αν  μπορεί  να

αντικατασταθεί από το προσφερόμενο ΣΗΔΕ.  

Απάντηση 1

Η διασύνδεση αφορά παρελθούσες  και  τρέχουσες  χρήσεις  του  πρωτοκόλλου,  ως  εκ  τούτου το

υφιστάμενο πρωτόκολλο θα πρέπει να μπορεί να διαλειτουργεί με το νέο σύστημα έτσι ώστε το υφιστάμενο

πρωτόκολλο θα δίνει αριθμό και το νέο σύστημα θα τον εισάγει στο ΣΗΔΕ.



Ερώτηση 2

Στην παράγραφο 3.4.1.2.2  αναφέρεται  σε  προαιρετική  υποστήριξη OCR,  ενώ στην επόμενη παράγραφο

(3.4.1.3) και συγκεκριμένα στο προτελευταίο bullet ζητείται  «τα εισερχόμενα έγγραφα θα μπορούν να είναι μέσω

φαξ,  email,  scanning και  με  χρήση τεχνολογιών OCR αλλά και  μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας  (citizen portal).  Τα

έντυπα  έγγραφα  θα  ψηφιοποιούνται,  θα  υπογράφονται ψηφιακά  και  θα  πρωτοκολλούνται» 2/3  Παρακαλώ

διευκρινίστε αν η υποστήριξη OCR κατά τη σάρωση εγγράφων είναι υποχρεωτική απαίτηση ή προαιρετική.

Απάντηση 2

Είναι προαιρετική.

Ερώτηση 3

Στην τελευταία παράγραφο της παραγράφου 3.4.1.3 ζητείται: «διασύνδεση του πρωτοκόλλου του ΣΗΔΕ με

το ήδη υφιστάμενο πρωτόκολλο backoffice, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να ενημερώνονται μέσα από το ΣΗΔΕ

κρίσιμα πεδία για την εκκίνηση εκτέλεσης ροής διαδικασίας,  την δημιουργία υπόθεσης, την συσχέτιση με στάδιο

ροής  που  ήδη  εκτελείται,  την  συσχέτιση  υπάρχουσας  υπόθεσης,  κλπ.»  Παρακαλώ  διευκρινίστε  αν  θα  υπάρχει

παράλληλη χρήση των δύο διαφορετικών συστημάτων ως ηλεκτρονικά πρωτόκολλα και αν αυτό ισχύει βάσει ποιων

κανόνων διαλειτουργικότητας.

Απάντηση 3

         Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη ή παράλληλη χρήση των 2 συστημάτων ως πρωτόκολλο αριθμοδότησης, 

αλλά στις υπόλοιπες διαδικασίες (κλείσιμο αριθμών πρωτοκόλλου, συσχέτιση εγγράφων κλπ) θα υπάρχει 

παράλληλη χρήση.

Ερώτηση 4

Στην παράγραφο  «3.4.1.4 Λειτουργία ψηφιακής υπογραφής επί του εγγράφου και  ελέγχου εγκυρότητας

ψηφιακών  υπογραφών»  δεν  διευκρινίζεται  αν  θα  πρέπει  να  υποστηρίζονται ταυτόχρονα  ψηφιακές  υπογραφές

παραγόμενες από συσκευές σκληρής αποθήκευσης όσο και από ασφαλείς απομακρυσμένες διατάξεις. Δεδομένου

του υπό εξέλιξη  έργου βάσει  του οποίου θα διατεθούν σε υπαλλήλους του δημοσίου  server  based certificates,

παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν το σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει και τους δύο τύπους.

Απάντηση 4

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει υπογραφές σκληρής αποθήκευσης, θα πρέπει όμως να έχει τη

δυνατότητα επέκτασης και σε server based πιστοποιητικά όταν αυτά μπουν σε παραγωγική λειτουργία στο

Δημόσιο.

Ερώτηση 5

Στην  παράγραφο  2.2.6.1  (Επίπεδο  εμπειρίας)  ζητείται  «οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  έχουν

ολοκληρώσει επιτυχώς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και

του  ιδιωτικού  τομέα  κατά  την  τελευταία  πενταετία,  τουλάχιστον  της  κάτωθι  συναφείς  συμβάσεις:  Β)  Μία  (1)

σύμβαση  με  αντικείμενο  την  ανάπτυξη  πληροφοριακών  συστημάτων  για  την  εξυπηρέτηση  πολιτών/νομικών

προσώπων, που θα περιλαμβάνει υποσύστημα αυθεντικοποίησης – εισαγωγής με χρήση των κωδικών πρόσβασης,

προϋπολογισμού τουλάχιστον 50.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ….»



Παρακαλούμε  της  διευκρινιστεί  αν  είναι  αποδεκτές  για  την  κάλυψη της  συγκεκριμένης  απαίτησης,  και

συμβάσεις που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος και αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για πελάτη

του ιδιωτικού τομέα, που περιλαμβάνει υποσύστημα αυθεντικοποίησης και μέσω του οποίου παρέχονται ψηφιακές

υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών/νομικών προσώπων επ’ αμοιβή. 

Απάντηση 5.1

Μπορεί  να  περιλαμβάνει  και  ψηφιακές  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης  φυσικών/νομικών  προσώπων

επ’αμοιβη.

   Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί τι περιλαμβάνει το αντικείμενο της εξυπηρέτησης Λ.χ. Σύμβαση για ανάπτυξη

πληροφοριακού  συστήματος  το  οποίο  εξυπηρετεί  ανάγκες  πολιτών  ή/και  επιχειρήσεων  στο  οποίο  υποβάλουν

ηλεκτρονικά αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή/και για αγορές υπηρεσιών ή/και προϊόντων είναι αποδεκτό; 

Απάντηση 5.2

Τα ως άνω έργα κατατίθεται ως απόδειξη εμπειρίας, ως εκ τούτου μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε

έργο το οποίο  είναι  αντίστοιχο με αυτό της προκήρυξης ήτοι  πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης με

υποσύστημα  αυθεντικοποίησης  κάθε  άλλο  έργο  που  δεν  είναι  ανάλογα  σχετικό   της  παρούσης  (π.χ.

ηλεκτρονικό κατάστημα) δεν έχει αντιστοιχία με το εν λόγω έργο.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η σύμβαση 3/3 που ζητείται ως τεκμηρίωση τ ης τεχνικής ικανότητας

στο  ως  άνω  σ  ημείο  Β)  έχει  αποκλειστικά  ως  αντικείμενο  αφορά  αποκλειστικά  στην  ανάπτυξη  «την  ανάπτυξη

πληροφοριακών συστημάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών/νομικών προσώπων, που θα περιλαμβάνει υποσύστημα

αυθεντικοποίησης - εισαγωγής με χρήση των κωδικών πρόσβασης», ή η σύμβαση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και

άλλα  συναφή  αντικείμενα  (ανάπτυξη  λογισμικού  για  άλλα  υποσυστήματα)  όπως  μεταξύ  άλλων  και  υπηρεσίες

συντήρησης, η οριστική παραλαβή των οποίων έχει γίνει εντός της τελευταίας πενταετίας.

Απάντηση 5.3

Εάν  η  σύμβαση  έχει  συναφθεί  κυρίως  για  την  ανάπτυξη  συστήματος  για  εξυπηρέτηση

πολιτων/νομικών προσώπων μπορεί να  περιλαμβάνει και άλλες συναφείς υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ή

να εμπεριέχει και κόστη συντήρησης.  Η επιτυχής ολοκλήρωση και παραλαβή βεβαιώνεται από τον αγοραστή

για ιδιωτικό έργο η από το πρωτόκολλο παραλαβής για δημόσιο έργο, παρ. Β4 της διακήρυξης.

Ερώτηση 6

Στον Πίνακα Συμμόρφωσης «ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α2», στην Απαίτηση 2.34 γίνεται

αναφορά στην παράγραφο 3.4.1.23 με τίτλο «Λειτουργία διαχείρισης καταγγελιών από την οπτική της ΠΚΜ». Στο

κυρίως  σώμα  η  παράγραφος  3.4.1.23  τιτλοφορείται  «Λειτουργία  χειρισμού  μη  ενημερωτικών  εγγράφων  που

μπαίνουν αρχείο» και η παράγραφος 3.4.1.24 έχει τίτλο «Λειτουργία διαχείρισης καταγγελιών από την οπτική της

ΠΚΜ». Παρακαλούμε διευκρινίστε για ποια ή ποιες από τις παραπάνω παραγράφους ισχύει η αναφορά στον πίνακα

συμμόρφωσης  ως  μη  υποχρεωτικά  διαθέσιμη  και  άμεσα  προσφερόμενη  λειτουργικότητα  κατά  την  ημερομηνία

υπογραφής σύμβασης._



Απάντηση 6

Ο πίνακας συμμόρφωσης 2.19, προσδιορίζει το χαρακτηριστικό 3.4.1.23 «Λειτουργία Χειρισμού μη

ενημερωτικών εγγράφων που μπαίνουν αρχείο» ως υποχρεωτικό. Στο πίνακα συμμόρφωσης 2.34 το 3.4.1.23

είναι  προφανές λάθος αφού η λεκτική του ανάλυση προσδιορίζει τη Λειτουργία διαχείρισης καταγγελιών,

όπως επίσης και η διασύνδεση (link) της συμμόρφωσης στη σωστή παράγραφο 3.4.1.24, ως εκ τούτου η

Λειτουργία διαχείρισης καταγγελιών είναι υποχρεωτική και παραδοτέα με την ολοκλήρωση του έργου.

 

                                                                                                                 
                                                                                                                Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
            κ.α.α.                              

                                                           ΣΩΤΗΡΙΑ  ΠΟΥΣΙΝΗ
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