
Σύμφωνα με τα κάτωθι ερωτήματα: 

1) Δεδομένων των απαιτήσεων των παραγράφων 91 και 93 σχετικά με τον 

εξυπηρετητή διαχείρισης (σελίδα 122 της διακήρυξης) που έρχονται σε αντίθεση 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι redundant fans εμφανίζονται συνήθως σε 

τροφοδοτικά μεγαλύτερης εξόδου αλλά όχι μεγαλύτερης κατανάλωσης, 

παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτή η λύση τροφοδοτικού ισχύος 

≥300Watts που να συνάδει με την αναγκαιότητα ύπαρξης redundant fans. 

2) Στην παράγραφο 3 και 4 του κεφαλαίου «Παραγωγική Λειτουργία» των Πινάκων 

Συμμόρφωσης (σελίδα 164 διακήρυξης) αναφέρεται περίοδος παραγωγικής 

λειτουργίας δύο (2) ετών και μάλιστα για τις απαιτήσεις της εν λόγω περιόδου 

γίνεται παραπομπή στη παράγραφο Α.5.. η παράγραφος αυτή όμως  (σελίδα 49 

διακήρυξης) ονομάζεται «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Τεχνικής Υποστήριξης, Πιλοτικής 

Λειτουργίας». Παρακαλούμε διευκρινίστε τη διάρκεια και τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται σε κάθε μία από τις περιόδους Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγγύησης και 

Παραγωγικής Λειτουργίας του Έργου, ειδικά όσον αφορά επί τόπου παρουσία 

μελών της ομάδας Έργου. 

3) Όσον αφορά το Ευφυές Σύστημα Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων παρακαλώ 

διευκρινίστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή όποιες άλλες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες σχετικά. Επίσης παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν πρόκειται για 

εφαρμογή που έχει ήδη αναπτυχθεί από την ΕΣΗΕΑ ή αν προβλέπεται η υλοποίηση 

της από την Ανάδοχο καθώς και αν θα πρέπει να ενσωματωθεί στη Διαδικτυακή 

Πύλη. 

4) Σχετικά με τον αριθμό των χρηστών του κάθε υποσυστήματος (πχ. Βιβλιοθήκη, 

Αποθετήριο, Πύλη) παρακαλούμε διευκρινίστε τον ακριβή τους αριθμό καθώς και 

περί τι τύπου χρήστες πρόκειται (πχ.  Τελικοί χρήστες, διαχειριστές, εκπαιδευτές). 

5) Δεδομένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου C3.2.6. « 

Δημιουργία συνεργατικής πλατφόρμας- portal» (σελίδα 154 της διακήρυξης) και 

συγκεκριμένα όσον αφορά το σημείο: «Αρχικά, ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει 

ένα υπόδειγμα του τρόπου οργάνωσης και παρουσίασης των περιεχομένων του 

ιστοτόπου (πχ. Εισαγωγικά κείμενα, θέσεις συνδέσμων, θέσεις εργαλείων, 

εικαστικό υλικό, δίγλωσση διεπαφή χρήστη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά κλπ.) 

παρακαλώ διευκρινίστε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το υπόδειγμα αυτό και σε τι 

μορφή (λεκτική, περιγραφική ή άλλο) 

6) Επίσης για την παράγραφο και συγκεκριμένα όσον αφορά το σημείο: «Επίσης είναι 

απαραίτητη η ανάλυση των τρόπων άντλησης των δεδομένων που πρόκειται να 

προβληθούν» παρακαλώ διευκρινίστε σε τι αναφέρονται οι τρόποι άντλησης των 

δεδομένων καθώς κατά την ανάγνωση της διακήρυξης δημιουργείται η εντύπωση 

πως ότι δεδομένα είναι προς εισαγωγή στο portal  θα διατεθούν από την ΕΣΗΕΑ 

στον Ανάδοχο. 

 

 

 



 

Σας παραθέτουμε τις απαντήσεις: 

 

 

1.  Το σημείο που αναφέρεστε αποτελεί μέρος της τεχνικής λύσης την  οποία θα 

προσφέρετε και δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

2.  Η παραγωγική λειτουργία και οι απαιτήσεις περιγράφονται στην σελίδα  164.  Εκεί 

περιγράφεται και η παρουσία μελών ομάδας έργου. Οι υπόλοιπες φάσεις και η διάρκειά 

τους δίνονται στην παράγραφο Α.5.. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τη 

μεθοδολογία για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας που όμως πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα όσα θίγονται για την περίοδο των δύο ετών στην παράγραφο Α.5.. 

 

3.  Τα χαρακτηριστικά του ευφυούς συστήματος εκπαίδευσης δημοσιογράφων δίνονται στη 

διακήρυξη.  Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να προτείνει τη δική του τεχνική λύση. Δεν 

έχει αναπτυχθεί από την ΕΣΗΕΑ και πρέπει να αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο.  Η 

ενσωμάτωση στη διαδικτυακή πύλη αποτελεί  μέρος της πρότασης του υποψήφιου 

αναδόχου. 

 

4. Δεν αλλάζει κάτι από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει 

τη δική του τεχνική λύση.  

 

5.  Το ερώτημα αυτό αποτελεί μέρος της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου. Δεν 

υπάρχει κάποιο υπόδειγμα.  Ο τρόπος περιγραφής δεν είναι περιοριστικός από τη 

διακήρυξη και είναι επιλογή του υποψήφιου αναδόχου. 

 

6.  Τα δεδομένα για το portal θα διατεθούν από την ΕΣΗΕΑ. Ο τρόπος άντλησης δεδομένων 

είναι τεχνικό θέμα το οποίο πρέπει να εξηγείται στην τεχνική σας προσφορά. 

 

 

 


