
Αμηφηηκνη θχξηνη,  

 

Με ην παξφλ ππνβάινπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ηνπ ζρεδίνπ 

πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν κε ηίηιν «Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Πξντφλησλ Ληαληθήο».  

  

1.  Παραηήρηζη για ηην παράγραθο Β.2.6, ii) Τετνική και Επαγγελμαηική Ικανόηηηα, Σημεία (1) 

και (2)   
ηα παξαπάλσ ζεκεία δεηείηαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα δηαζέηεη επαγγεικαηηθή κεζνδνινγία θαη 

ηεθκεξησκέλα απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  θαη ηερλνγλσζία ζηε δηαρείξηζε, αλάπηπμε 

θιπ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ΚΑΙ ζσζηήμαηα σπολογιζμού τρεώζεφν και 

ηιμολόγηζης σπηρεζιών ηλεκηρονικών επικοινφνιών. ίγνπξα, ε εκπεηξία ελφο ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ ζην αληηθείκελν ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απνηειεί ζηνηρείν πνπ 

βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ζην πψο δειαδή ηηκνινγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο. Δλ ηνχηνηο, ε δηαηχπσζε απαίηεζεο παξφκνηαο εκπεηξίαο σο ειάρηζηε πξνυπφζεζεο 

ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθή, θαζψο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ δελ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ αιιά ελφο 

ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζίαζεο ηηκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλνπκε ηελ 

απαιεηθή ή πξνζαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο ψζηε λα κελ ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά σο 

ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή κε έλαλ φξν πνπ δελ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. ε ηερλνινγηθφ επίπεδν είλαη πην ζπλαθήο ε γλψζε θαη 

εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηηκψλ κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ παξά ε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ρξεψζεσλ θαη 

ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

  

2. Παραηήρηζη για ηην παράγραθο Β.4.2 Απόρριυη προζθορών  
ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, ηίζεηαη κέγηζην φξην ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ πέληε επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (Γ.4.1.1 εμνπιηζκφο, Γ.4.1.2 ινγηζκηθφ, Γ4.1.3  εθαξκνγέο, Γ.4.14 

ππεξεζίεο, Γ.4.2 εθπαίδεπζε) εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ. Σα κέγηζηα φξηα αζξνίδνληαη ζην 79,99% ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

Δθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη άιιεο θαηεγνξίεο θφζηνπο, πψο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά πνπ λα θαιχπηεη ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κελ απνξξηθζεί; Αλ ην ππφινηπν 

20,01% αθνξά ζην θφζηνο ζπληήξεζεο κεηά ηελ ΠΔ, ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί κε ζαθή ηξφπν ηφζν 

ζηελ παξάγξαθν απηή φζν θαη ζε άιια ζεκεία ηεο δηαθήξπμεο. 

  

3. Παραηήρηζη για προδιαγραθές ηφν πινάκφν ζσμμόρθφζης Γ.3.3.5 – Λογιζμικό Application 

Server & Γ.3.3.6 Λογιζμικό Web Server 
Απφ ηελ πξνδηαγεγξακκέλε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα δελ πξνθχπηεη φηη νη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 20 έσο θαη 27 ησλ σο άλσ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο είλαη 

απαξαίηεηεο. Αληίζεηα, νη απαηηήζεηο απηέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνδηαγξαθέο φπσο ε 

δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο memory leaks, ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο λέσο εθαξκνγψλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη επαλεθθίλεζε ηνπ server, θιπ, πεξηνξίδνπλ ην θάζκα ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθεξζνχλ, θαζψο επξέσο δηαδεδνκέλα πξντφληα ηεο αγνξάο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε 

ζπλνιηθή δεηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα δελ θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο σο άλσ ηερληθέο απαηηήζεηο. Ωο εθ 

ηνχηνπ πξνηείλνπκε ηελ απαιεηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ.  
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