ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ»
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), παραθέτει τα σχόλια που ελήφθησαν στο
πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, αναφορικά με το έργο
«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων», που έλαβε χώρα από τις 30 Ιουλίου έως τις 12 Oκτωβρίου 2018, καθώς
επίσης τις θέσεις/ απαντήσεις της επί των σχολίων αυτών.
Στη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι:
•

COMSYS ΑΕ

•

INTRACOM TELECOM

•

LS TELCOM AG

•

QUALITY & RELIABILITY AE

•

TTMI CONSULTING LTD

•

WRAP INTERNATIONAL AB

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση έχουν δημοσιευθεί αυτούσιες στον δικτυακό
χώρο της ΕΕΤΤ.

I. Σχόλια της COMSYS ΑΕ
I1. Κεφάλαιο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.»
Στην παράγραφο 2.2.6.1 αναφέρεται ότι «Ως ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να
έχει ολοκληρώσει ένα (1) έργο ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος, σε Εθνική Ρυθμιστική Αρχή
ή δημόσιο φορέα με αρμοδιότητες επί της διαχείρισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αντίστοιχες της Ε.Ε.Τ.Τ.
κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού με επιτυχία,
αυτόνομα ή ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.»,
θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν καλύπτεται αυτή η απαίτηση με έργο που έχει υλοποιήσει ο δανείζων
επαγγελματική εμπειρία / υπεργολάβος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.7 .
Θέση ΕΕΤΤ
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. του Σχεδίου Διακήρυξης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον
αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παρ. 2.2.5), καθώς και στα
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6.) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσεως των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια
επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (άρθρο 78) και την Κατευθυντήρια Οδηγία αρ. 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Απόφαση 303/2015 «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα»), η απαίτηση του άρθρου 2.2.6.1. της Διακήρυξης αναφορικά με το ελάχιστο επίπεδο
επαγγελματικής ικανότητας, δύναται να καλύπτεται και από τρίτους οικονομικούς φορείς, ανεξαρτήτως
της νομικής φύσης των μεταξύ τους δεσμών, μόνον εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
I2. Κεφάλαιο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.»
Στην παράγραφο 2.2.6.3 αναφέρεται ότι «το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να
καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου»,
θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν λογίζεται σε αυτό το ποσοστό το προσωπικό του δανείζοντος
επαγγελματική εμπειρία / υπεργολάβου για την κάλυψη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
Θέση ΕΕΤΤ
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Προς αποφυγή παρανοήσεων, η ΕΕΤΤ θα διαγράψει την εν λόγω απαίτηση από τη Διακήρυξη και θα
προσθέσει σχετική διευκρινιστική διάταξη.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
I3. Κεφάλαιο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.»
Στην παράγραφο 2.2.6.3 αναφέρεται ότι:


«να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών που αποκτήθηκε τα τελευταία επτά (7) έτη, σε Διαχείριση Έργων
αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη Έργο,



να διατεθεί σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Διαχείριση Έργων αντίστοιχων με το υπό
προκήρυξη Έργο,



ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής του να είναι στελέχη του Υποψήφιου Αναδόχου,



να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από έξι (6) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του
Υπευθύνου Έργου και του αναπληρωτή αυτού) με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών η οποία να είναι
σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου, σε όλον τον
κύκλο ζωής του. Ειδικότερα αθροιστικά τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία
σε: α) ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης φάσματος και β) ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών»,

θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση, στην περίπτωση κατά την οποία η
ομάδα έργου αποτελείται από στελέχη του αναδόχου για την κάλυψη της ανάπτυξης διαδικτυακών
εφαρμογών και του υπεργολάβου δανείζοντος επαγγελματική εμπειρία για την κάλυψη ανάπτυξης
συστημάτων διαχείρισης φάσματος.
Θέση ΕΕΤΤ
Προς αποφυγή παρανοήσεων, η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει την εν λόγω απαίτηση στη Διακήρυξη και θα
προσθέσει σχετική διευκρινιστική διάταξη.

Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
I4. Παράρτημα Ι κεφάλαιο 1.2.2 «Υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος»
Αναφέρεται ότι «Για τη χρέωση τελών έχει αναπτυχθεί πρόσθετη εφαρμογή από την εταιρεία Quality &
Reliability η οποία διαβάζει τα δεδομένα από την κεντρική βάση δεδομένων του υφιστάμενου ΣΔΦ και
δημιουργεί τις αντίστοιχες χρεώσεις τελών ανάλογα με τις πράξεις χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων που πραγματοποιούνται στο ΣΔΦ». Επίσης στην παρ. 3.5.7 απαιτείται «οι Υποψήφιοι
Ανάδοχοι δεσμεύονται στο πλαίσιο των προσφορών τους στη διατήρηση ανάλογου και βελτιωμένου
περιβάλλοντος για τη διαχείριση τελών».
Παρακαλώ διευκρινίστε αν με την συγκεκριμένη απαίτηση υπονοείτε ότι ο ανάδοχος οφείλει να
υλοποιήσει νέα εφαρμογή ή η αναθέτουσα αρχή έχει εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα της εταιρείας Quality
& Reliability για την υποστήριξη της συγκεκριμένης εφαρμογής για όλη την διάρκεια του έργου.
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Θέση ΕΕΤΤ
Οι απαιτήσεις Α-283 και Α-284 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης ζητούν ολοκληρωμένη διαχείριση
τελών που δεν θα περιορίζεται μόνο στους υπολογισμούς των τελών αλλά και στη λογιστικοποίησή τους
με το υφιστάμενο σύστημα οικονομικής διαχείρισης και στην παρακολούθησή τους.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για την υλοποίηση της διαχείρισης τελών και
με τους όλους τρόπους της απαίτησης Α-284. Από τους αναφερόμενους τρόπους θα επιλεχθεί ένας από
κοινού με τον Ανάδοχο του Έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Α-284.
Η ΕΕΤΤ θα αποσαφηνίσει το ζήτημα στην απαίτηση Α-284 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
I5. Παράρτημα Ι παρ. 3.5.7
Στην απαίτηση Α-284 αναφέρεται: «Όσον αφορά τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι
δεσμεύονται με τις προσφορές τους για την υλοποίηση της διαχείρισης τελών με τους παρακάτω τρόπους:
(i) Διατήρηση της εφαρμογής διαχείρισης τελών ως έχει και ολοκλήρωση της εφαρμογής διαχείρισης τελών
σε επίπεδο βάσης δεδομένων στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης που περιγράφεται στην ενότητα
1.2.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων δομών σε επίπεδο βάσεων δεδομένων
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος τροποποίησης της υφιστάμενης εφαρμογής διαχείρισης τελών.
(ii) Μεταφορά του υπολογισμού τελών στο ΣΔΦ και δημιουργία κατάλληλων εγγραφών στη βάση
δεδομένων της διαχείρισης τελών, όπου και πάλι η ολοκλήρωση (integration) πραγματοποιείται σε
επίπεδο βάσεων δεδομένων.
(iii) Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών (services) για την επικοινωνία των δύο συστημάτων για μία από τις
παραπάνω εκδοχές (βλ. 3.4.5). Δηλαδή είτε ως παροχή υπηρεσιών δεδομένων προκειμένου ο υπολογισμός
να γίνεται από την υφιστάμενη εφαρμογή διαχείρισης τελών, είτε ως παροχή υπηρεσιών που αφορά τη
χρέωση τελών. Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει τις διεπαφές για το σύνολο της ολοκλήρωσης και θα υλοποιήσει
τις υπηρεσίες που αφορούν το ΣΔΦ. Οι υπηρεσίες θα αφορούν το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών
συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης της εξόφλησης τελών.
Η τελική επιλογή του τρόπου υλοποίησης της διαχείρισης τελών θα γίνει από την ΕΕΤΤ ή από τα
εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα, κατόπιν εισήγησης του Αναδόχου, μετά την ολοκλήρωση της
Μελέτης Εφαρμογής.».
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν από τους τρείς τρόπους υλοποίησης διαχείρισης τελών, που αναφέρονται ο
υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να επιλέξει έναν από τους τρείς ή είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει και
τους τρείς.
Θέση ΕΕΤΤ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται στις προσφορές τους για την υλοποίηση και των διαφορετικών
τρόπων. Ο Ανάδοχος του έργου θα υλοποιήσει έναν από τους αναφερόμενους, κατόπιν από κοινού
συμφωνίας με την ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Α-284.
Η ΕΕΤΤ θα αποσαφηνίσει το ζήτημα στην απαίτηση Α-284 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
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I6. Παράρτημα Ι κεφάλαιο 3.7.2 «Ασφάλεια»
Στην προδιαγραφή Α-400 αναφέρεται: «Την ασφάλεια πρόσβασης στα δεδομένα, την ασφαλή μεταφορά
και ανταλλαγή δεδομένων είτε εσωτερικά στην ΕΕΤΤ είτε μέσω διαδικτύου με τους εμπλεκόμενους φορείς
και την ύπαρξη διαδικασιών ανάκαμψης από προβληματικές λειτουργίες.»
Θεωρούμε οτι ο κατάλληλος σχεδιασμός ασφαλείας κρίνεται μέγιστης σημασίας τόσο για την κάλυψη των
σημερινών όσο και των προβλέψιμων μελλοντικών αναγκών του ΣΔΦ. Συνεπώς προτείνουμε να προστεθεί
στην παράγραφο 3.7.4 «Εξοπλισμός πληροφορικής» ως υποχρεωτικός ο απαραίτητος εξοπλισμός
ασφαλείας και κατάλληλων εφαρμογών και λογισμικού υποστήριξης των διαδικασιών ασφαλείας όπως για
παράδειγμα κατάλληλου συστήματος firewall και web security για τον έλεγχο και την ασφάλεια πρόσβασης
και την προστασία από κακόβουλες ενέργειες, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ασφάλεια πρόσβασης στα
δεδομένα, την ασφαλή μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων είτε εσωτερικά στην ΕΕΤΤ είτε μέσω
διαδικτύου με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ διαθέτει υποδομή συστήματος firewall και ο εν λόγω εξοπλισμός δεν ζητείται από το έργο. Η
ύπαρξη της υποδομής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας του
ΣΔΦ. Οι πιθανές προσαρμογές της υφιστάμενης υποδομής της ΕΕΤΤ θα καθοριστούν κατά τη μελέτη
εφαρμογής (βλ. ενότητα 5 Παραρτήματος I της Διακήρυξης)
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
I7. Παράρτημα Ι κεφάλαιο 3.7.4 «Εξοπλισμός Πληροφορικής»
Στην παρ. 1 προδιαγράφεται για το «Υποσύστημα υποστήριξης εσωτερικής λειτουργίας, που θα
διαχειρίζεται τα δεδομένα των εκχωρήσεων. Η αποθήκευση και διαχείριση του συνόλου των δεδομένων
θα γίνεται σε ΣΔΒΔ. Οι εξυπηρετητές που θα υποστηρίζουν το ΣΔΒΔ θα πρέπει να βρίσκονται σε διάταξη
cluster μεταξύ τους για εξασφάλιση της απαιτούμενης υψηλής διαθεσιμότητας» ενώ στην παράγραφο Α405 αναφέρεται ως απαίτηση «Ένα (1) εξωτερικό σύστημα δίσκων που θα παρέχει τους απαραίτητους
αποθηκευτικούς χώρους για τους εξυπηρετητές του ΣΔΒΔ και τους virtual εξυπηρετητές για την υλοποίηση
των υπηρεσιών Hot Redundancy μεταξύ τους».
Θεωρούμε απαραίτητη την προσθήκη μιας δεύτερης μονάδας εξωτερικού συστήματος σκληρών δίσκων η
οποία θα συνοδεύεται από τις απαραίτητές άδειες και υλικό για την διασύνδεση των δύο συστημάτων σε
υψηλή διαθεσιμότητα.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι με την προτεινόμενη σύνθεση καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις διαθεσιμότητας του
εξοπλισμού.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
I8. Σε συνολικά 83 απαιτήσεις (ενδεικτικά Α79, Α-86, Α-92 κ.λ.) που αφορούν δυνατότητες του ΣΔΦ , υπάρχει
ο χαρακτηρισμός «επιθυμητή».
Θεωρούμε ότι σε ένα τόσο κρίσιμο σύστημα με αυτό τον χαρακτηρισμό , δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον
από τους προσφέροντες να μην υλοποιήσει καθόλη τη διάρκεια του έργου τις συγκεκριμένες απαιτήσεις .
Συνεπώς προτείνουμε κάποιες από αυτές να είναι υποχρεωτικές ως προς τις δυνατότητες του
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προσφερόμενου ΣΔΦ , χωρίς να είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν στην πρώτη φάση του έργου και να
αφήνεται η δυνατότητα υλοποίησης αυτών στα πλαίσια της προαίρεσης.
Θέση ΕΕΤΤ
Μία προσφορά για είναι αποδεκτή θα πρέπει να καλύπτει όλες οι απαιτήσεις του έργου πλην των
επιθυμητών.
Η κάλυψη των επιθυμητών απαιτήσεων συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση των προσφορών (βλ. 2.3.2
Διακήρυξης). Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με πρόσθετη πράξη. Δεν αποκλείεται η πιθανή
άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης να περιλαμβάνει και επιθυμητές απαιτήσεις για τις οποίες ο
Ανάδοχος δεν δεσμεύεται κατά την εκτέλεση του Έργου.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
I9. Παράρτημα I – Προδιαγραφές
Δεν περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις το «Υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και εξυπηρέτησης
Αιτημάτων Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών».
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν η υλοποίηση τέτοιου υποσυστήματος αποτελεί απαίτηση του
παρόντος έργου ή έχει ήδη υλοποιηθεί ή αποτελεί μέρος άλλου έργου.
Θέση ΕΕΤΤ
Το σύστημα αιτήσεων κατασκευών κεραιών (ΣΗΛΥΑ) έχει υλοποιηθεί από την ΕΕΤΤ και είναι εκτός του
αντικειμένου του έργου. Απαιτείται όμως η διαλειτουργικότητα μεταξύ ΣΔΦ και ΣΗΛΥΑ (βλ 3.4.5
Παραρτήματος I της Διακήρυξης).
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
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II. Σχόλια της INTRACOM TELECOM
II1. 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Παρακαλώ όπως τροποποιηθεί η πρώτη παράγραφος ως κάτωθι:
«Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.»
Παρακαλούμε, επιπλέον, όπως οριστεί η επαγγελματική δραστηριότητα η οποία είναι συναφή με το
αντικείμενο, σύμφωνα με τους κωδικούς ΚΑΔ της εφορίας.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει τη διάταξη, με σκοπό την ανάλυση της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II2. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (2.2.6.1 & 2.2.6.2)
Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιορίζουν τον ανταγωνισμό διότι ελάχιστες Ελληνικές εταιρείες έχουν εκτελέσει
παρόμοια έργα σε Εθνική Ρυθμιστική Αρχή ή δημόσιο φορέα με αρμοδιότητες επί της διαχείρισης
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αντίστοιχες της Ε.Ε.Τ.Τ, παρακαλούμε να επαναδιατυπωθούν οι ελάχιστες
απαιτήσεις.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει τη διάταξη.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II3. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (2.2.6.3, ρόλοι υπεύθυνου έργου και αναπληρωτή)
Η διατύπωση των ελάχιστων απαιτήσεων έχει διττή ανάγνωση. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι είδους
έργα θεωρούνται αντίστοιχα του υπό προκήρυξη έργου. Επίσης παρακαλούμε να επαναδιατυπωθούν οι
ελάχιστες απαιτήσεις με τρόπο που να μην περιορίζει τον ανταγωνισμό.
Θέση ΕΕΤΤ
Προς αποφυγή παρανοήσεων, η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει την εν λόγω απαίτηση στη Διακήρυξη και θα
προσθέσει σχετική διευκρίνιση.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
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«για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού)….………….»
Στο άρθρο 72 του Ν.4412 αναφέρει: «4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:………
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού………»
Παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως κάτωθι:
«………διενεργούμενο
διαγωνισμό)……..»

διαγωνισμό

της

(καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών

στον

Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα διορθώσει το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II5. Κεφάλαιο 3.5.7 – Διαχείριση Τελών
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται ότι η εφαρμογή διαχείρισης τελών θα διατηρηθεί.
Περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης ΣΔΦ, βελτιστοποιήσεις στην εφαρμογή διαχείρισής
τελών? Αν ναι, ποιες είναι οι απαιτούμενες βελτιστοποιήσεις?
Θέση ΕΕΤΤ
Δεν ζητείται η διατήρηση της υφιστάμενης εφαρμογής διαχείρισης τελών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
δεσμεύονται με την προσφορά τους για την υλοποίηση της διαχείρισης τελών και με τους τρόπους της
απαίτησης Α-284. Από τους τρόπους αυτούς θα επιλεχθεί ένας από κοινού με τον Ανάδοχο του Έργου,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Α-284.
Η ΕΕΤΤ θα αποσαφηνίσει το ζήτημα στην απαίτηση Α-284 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II6. Κεφάλαιο 3.4.5 – Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφονται οι δυνατότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
(integration) του ΣΔΦ με υπάρχοντα συστήματα. Περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης ΣΔΦ,
οι εργασίες που απαιτούνται στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ώστε να ολοκληρωθούν με το ΣΔΦ? Αν ναι,
για ποια συστήματα απαιτούνται εργασίες ολοκλήρωσης?
Θέση ΕΕΤΤ
Δεν περιλαμβάνονται στο έργο εργασίες που ενδεχομένως απαιτηθούν στα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της ΕΕΤΤ ώστε να ολοκληρωθούν με το ΣΔΦ.
Η ΕΕΤΤ θα αποσαφηνίσει το ζήτημα στην ενότητα 3.4.5.2 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
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Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II7. Αντικείμενο του Έργου - Απαίτηση Α-18 (για την υπηρεσία «Τεκμηρίωση» του πίνακα 7)
Does this requirement reference all the project documentation or just the final user manuals, application
documentation and migration plans and test results?
Θέση ΕΕΤΤ
Η απαίτηση Α-18 ζητά τον ανθρωποχρόνο για την τεκμηρίωση του συστήματος όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην ενότητα 3.6.3 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης. Ο ανθρωποχρόνος που σχετίζεται με
τη διοίκηση του έργου ζητείται στον πίνακα 8 (απαίτηση Α-19).
Επισημαίνεται στους ενδιαφερομένους η απαιτούμενη συνέπεια μεταξύ τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II8. Αντικείμενο του Έργου- Απαίτηση Α-19 (για την υπηρεσία «Διαχείριση Ποιότητας» του πίνακα 8)
Where does the RFP request “quality management” as a distinct service from the project management and
post-delivery maintenance service?
Θέση ΕΕΤΤ
Η διαχείριση ποιότητας του έργου περιλαμβάνεται στη Μελέτη Εφαρμογής, στο Σχέδιο Διαχείρισης και
Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ), ενότητα 5 Παράρτημα I Διακήρυξης.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II9. 3.4.5.2. Υπηρεσίες που θα χρησιμοποιεί το ΣΔΦ Απαίτηση Α-61
What is meant by the line stating “It is not the Contractor’s responsibility to implement the services required
to use the SMS.”
Θέση ΕΕΤΤ
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος μόνο για την υλοποίηση των σημείων διασύνδεσης (service endpoints)
του ΣΔΦ και όχι των συνεργαζόμενων συστημάτων.
Η ΕΕΤΤ θα αποσαφηνίσει το ζήτημα στην ενότητα 3.4.5.2 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II10. Απαίτηση A-172
Would the EETT also be interested in modeling the change in coverage for different hours of the day as well
as a probability of coverage output based on all 24 hours for a given month/season?
Θέση ΕΕΤΤ
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Οι απαιτήσεις της ΕΕΤΤ είναι αυτές που περιγράφονται στην απαίτηση Α-172 του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης. Επιπλέον λειτουργικότητα μπορεί να προσφερθεί από τον Ανάδοχο, όπως προβλέπεται στην
απαίτηση Α-208 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II11. Απαίτηση A-217
Would the EETT also be interested in proposed software systems that support the Web Mercator projection
so that the map GUI can be viewed through a common web browser (no need for Remote Desktop
connection)?
Θέση ΕΕΤΤ
Οι απαιτήσεις της ΕΕΤΤ είναι αυτές που περιγράφονται στην απαίτηση Α-217 του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης. Επιπλέον λειτουργικότητα μπορεί να προσφερθεί όπως προβλέπεται στην απαίτηση Α-228
του Παραρτήματος I της Διακήρυξης.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II12. Απαιτήσεις A-225, Α-255
The http://www.geodata.gov.gr/ link doesn’t work.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα διορθώσει τις απαιτήσεις Α-225, Α-255 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II13. Απαίτηση A-250
Would it possible for the EETT to provide bidders with a demonstration or video or manual that describes
how the management of posts is handled today with the current set of software systems?
Θέση ΕΕΤΤ
Η διαχείριση θέσεων ως αυτόνομη λειτουργικότητα ζητείται επειδή οι θέσεις χρησιμοποιούνται και στο
ΣΗΛΥΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο χρήσης του ΣΗΛΥΑ
https://spectrum.eett.gr/.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II14. Απαίτηση A-283
Regarding (v) does the Dept. of Financial Management of the EETT allow for payment plans to be
implemented for past-due debtors? If so, do they expect the proposed SMS to be able to manage this
information in order to provide more accurate SMS generated reporting on payment statuses?
Θέση ΕΕΤΤ
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Σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών κατάστασης πληρωμών/οφειλών για χρήστες φάσματος, οι
λεπτομέρειες θα καθοριστούν στη μελέτη εφαρμογής.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II15. Απαίτηση A-468
«Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος πρέπει να υποστηρίζει επαναληπτικό και
επαυξητικό μοντέλο κύκλου ζωής ανάπτυξης του λογισμικού σύμφωνα και με το Παράρτημα Β της Εθνικής
Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021.»
Please confirm that Agile Scrum methodology is compatible with Annex B of the National Digital Strategy
2016-2021.
Θέση ΕΕΤΤ
Η μεθοδολογία Scrum είναι συμβατή με το Παράρτημα Β της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II16. Γενική Ερώτηση 1
Would the EETT consider outsourcing the IT infrastructure to a commercial cloud service provider if said
provider could offer the data center within the Greek jurisdiction?
Θέση ΕΕΤΤ
Στο αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη η υποδομή IT θα βρίσκεται στα γραφεία της
ΕΕΤΤ.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II17. Γενική Ερώτηση 2
What kind of uptime requirements does the EETT impose on the On-line Portal? Would the contractor be
responsible for meeting these uptime requirements? If so, would the contractor be given full IT
administrator privileges to the EETT internal network? Would the contractor also be responsible for
providing disaster recovery services?
Θέση ΕΕΤΤ
Σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα του ΣΔΦ ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος μόνο για το τμήμα του έργου
(εξοπλισμό/ λογισμικό) το οποίο προσφέρει. Δεν θα είναι υπεύθυνος για προβλήματα που ενδεχομένως
προκύψουν από άλλους εξωγενείς παράγοντες.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
II18. Γενική Ερώτηση 3
Would the EETT consider requiring responsive web design for the on-line portal? This would mitigate the
need for adapting the on-line portal to mobile devices.
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Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει την απαίτηση Α-293 (Παράρτημα I Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
II19. Γενική Ερώτηση 4
Is VMWare and remote desktop licensing required if the proposed solution is a complete web application?
Θέση ΕΕΤΤ
Ο ζητούμενος εξοπλισμός και οι σχετικές άδειες χρήσης θα πρέπει να προσφερθούν.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
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III. Σχόλια της LS TELECOM AG
III1. One major risk that we see is the necessity to interface with multiple third party systems. Interfacing to third
party systems always means a degree of uncertainty. For this reason we highly recommend to provide
complete and detailed information about the data to be exchanged and the exchange processes to be
applied.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ενότητα 3.4.5 θέτει τη βάση των απαιτήσεων επικοινωνίας του ΣΔΦ με τα άλλα συστήματα της ΕΕΤΤ. Οι
λεπτομέρειες θα καθοριστούν από κοινού με τον Ανάδοχο. Ιδιαίτερη σημασία έχει για την ΕΕΤΤ η
διαλειτουργικότητα με το ΣΗΛΥΑ και την εφαρμογή διαχείρισης τελών.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί το ΣΗΛΥΑ περιγράφονται στην ενότητα 1.2.3 του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης. Η διαλειτουργικότητα θα βασιστεί στην ανωτέρω περιγραφή. Σχετικά με τη διαχείριση τελών
περιγράφονται τρία εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης (απαίτηση Α-284 Παραρτήματος I της Διακήρυξης).
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
III2. We always propose to include generally accepted license terms and conditions for standard software
applications as part of the contract.
Θέση ΕΕΤΤ
Εύλογοι όροι αδειών τυποποιημένου λογισμικού είναι αποδεκτοί. Θα προστεθεί σχετική διάταξη στην
ενότητα 14.1.2 του Σχεδίου Σύμβασης (Παράρτημα VIII Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
III3. An industry standard limitation of liability clause, which complies with the needs to manage the contractual
risk of public limited companies, would be appreciated.
Θέση ΕΕΤΤ
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται συμβατική ρήτρα περί περιορισμού της ευθύνης του
Αναδόχου. Η ευθύνη του Αναδόχου δύναται να περιοριστεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
III4. Penalties should only apply if the bidder is solely liable for the delay and after the bidder was given time to
rectify the shortcoming. Overall, penalties should be limited to 10% of the contract value.
Θέση ΕΕΤΤ
Ο τρόπος υπολογισμού των ποινικών ρητρών ορίζεται στην Διακήρυξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 218 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
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III5. Considering the project scope does not only include the turnkey implementation of a truly state of the art
spectrum management system but also the provision of the underlying hardware/server/IT platform, we feel
that the allocated budget is quite tight. We therefore suggest to allocate the full budget of the project to the
provision of the requested spectrum management software capabilities only and tender the requested
hardware/server/IT equipment in a separate tender.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ διαθέτει εξοπλισμό και λογισμικό συστημάτων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το έργο. Ο
εξοπλισμός και το λογισμικό συστημάτων συμπεριλαμβάνεται στο έργο έτσι ώστε να μην περιορίζεται ο
υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του από την υφιστάμενη υποδομή της ΕΕΤΤ και να μειωθούν οι
κίνδυνοι του έργου. Σε περίπτωση που κατά την κατακύρωση της σύμβασης η υποδομή της ΕΕΤΤ θεωρηθεί
επαρκής, τότε μπορεί ο εξοπλισμός και το λογισμικό συστημάτων να εξαιρεθούν από το αντικείμενο του
έργου (Άρθρο 7 Παραρτήματος VIII της Διακήρυξης) (με αντίστοιχη μείωση της αμοιβής του αναδόχου).
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
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IV. Σχόλια της QUALITY & RELIABILITY AE
IV1. Κεφάλαιο 3.6.1 - Μετάπτωση δεδομένων του Παραρτήματος I
Στις προδιαγραφές αναφέρεται ότι: “ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μετάπτωση όλων των δεδομένων που
σχετίζονται με το έργο από τις βάσεις δεδομένων του υφιστάμενου ΣΔΦ." Θα πρέπει να δοθούν στοιχεία
για τον όγκο αυτών των δεδομένων.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα ενημερώσει την ενότητα 3.6.1 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης με δεδομένα μετάπτωσης.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
IV2. Κεφάλαιο 3.7.4 - Εξοπλισμός πληροφορικής του Παραρτήματος I
Στις προδιαγραφές αναφέρεται ότι: "Οι εξυπηρετητές που θα παρέχουν τις υπηρεσίες διαδικτυακής
υποβολής θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσα VMWARE υποδομή της ΕΕΤΤ."
Θα πρέπει να δοθούν στοιχεία για την υπόψη υπάρχουσα VMWARE υποδομή της ΕΕΤΤ. Θα πρέπει, επίσης,
να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει η δυνατότητα οι εξυπηρετητές που θα παρέχουν τις υπηρεσίες
διαδικτυακής υποβολής να εγκατασταθούν σε υποδομή που θα προσφέρει ο Ανάδοχος του παρόντος
έργου.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα ενημερώσει την ενότητα 1.2.5 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης με στοιχεία για την
υφιστάμενη VMWARE υποδομή της.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
IV3. Παράρτημα VI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στην επικεφαλίδα κάθε Πίνακα θα πρέπει να διορθωθεί η παράγραφος του Παραρτήματος I στην οποία
γίνεται παραπομπή.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις στους πίνακες.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
IV4. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 1.1 Εξοπλισμός
Θα πρέπει η ποσότητα στο Gigabit Switch 48 ports να γίνει 2.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα προσθέσει ένα Gigabit Switch 24 ports στον πίνακα 1.1, σύμφωνα με την απαίτηση Α-406
(Παράρτημα I Διακήρυξης).
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Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.

V. Σχόλια της TTMI CONSULTING LTD
V1. Section 3.5 Functional Modules of the Technical Document
Does the scope of the Spectrum Management system include separate software modules for monitoring,
licensing, fee management, planning and electronic application submission as well as an overall integrated
management module?
Θέση ΕΕΤΤ
Το Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος περιλαμβάνει τις λειτουργικές ενότητες που αναφέρονται
επιγραμματικά στην ενότητα 3.3 (πίνακας 2) και αναλύονται στην ενότητα 3.5 του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι τεκμηριώνουν την κάλυψη των εν λόγω λειτουργικών ενοτήτων στην
παρουσίαση της αρχιτεκτονικής (3.4 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης) και ιδίως στην Α-26.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
V2. Section 3.5 Functional Modules of the Technical Document
Does the scope of the spectrum management system include provision for dynamic spectrum allocation?
Θέση ΕΕΤΤ
Η απαίτηση Α-79 (επιθυμητή και όχι υποχρεωτική) αναφέρεται σε δυναμική αδειοδότηση χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
V3. 3.6.2 Training
Is the training activity limited to the Spectrum Management System and the Electronic Procurement
System?
Θέση ΕΕΤΤ
Η παρεχόμενη εκπαίδευση αφορά μόνο στο προσωπικό της ΕΕΤΤ και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
αντικείμενα που περιγράφονται στην ενότητα 3.6.2 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
V4. 3.4.2 Open Systems
Provision be made by EETT to ensure the following:
1.Interoperability of software modules for future upgrades
2.Scaleability of software to meet increased demands of users & number of users
3.Upgrades to the software be provided to EETT at no cost by the contractor for a period of 3 years
Θέση ΕΕΤΤ
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Η ΕΕΤΤ με τις προβλέψεις της ενότητας 3.4.2 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης καθώς και άλλων όρων
της Διακήρυξης διασφαλίζει τις περισσότερες από τις αναφερόμενες απαιτήσεις.
Αναβαθμίσεις λογισμικού χωρίς κόστος ζητούνται για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (2 έτη μετά
την οριστική παραλαβή) και για την περίοδο συντήρησης (από 1 έως 5 έτη), εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα
προαίρεσης.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
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VI. Σχόλια της WRAP INTERNATIONAL AB
VI1. 2.1.4 Language
This paragraph states that the bids are to be in Greek. We request that bids are allowed to be submitted in
English to avoid lengthy and costly translation work for the bidders.
Θέση ΕΕΤΤ
Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν.4412/2016 «Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53
μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.».
Η ΕΕΤΤ θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη σύνταξη των προσφορών και τη μετάφρασή
τους στα ελληνικά.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
VI2. 2.2.2 Bid Bond
In our opinion bid bonds are not useful for any purpose and just put a financial burden on the bidders. We
suggest to delete the requirement for bid bond, alternatively reduce it significantly from the stated 2% of
estimated contract value (the RFP states EUR 40.322,58).
Θέση ΕΕΤΤ
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκτιμάται ότι δύναται να μειωθεί στο 1,5% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
VI3. 1.2.6 Maps
Several of the existing maps are indicated to be in LS Telcom format. It should be more clearly defined if this
is an open format that can be used in other systems than LS, or if it is proprietary and cannot be used in
other than LS applications.
Θέση ΕΕΤΤ
Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των διανυσματικών δεδομένων σε μορφή ASCII και map info.
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
VI4. 3.6.2 Training, A-344: Table of durations
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We believe that the total amount of required training days is too long (35 days). A more appropriate
duration is 20 days.
Θέση ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θα μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων ημερών εκπαίδευσης σε 25. Σημειώνεται ότι η
αναπροσαρμογή αυτή επιφέρει αλλαγή της βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης 2.2 της εκπαίδευσης
(2.3.1 Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη θα τροποποιηθεί.
VI5. Article 3, 3.2
On the matter of priority of documents: Here it is stated “However, in case of contradiction or inconsistency,
they apply and apply in the order in which they are listed above.”
We do not think it is reasonable to place the “The Invitation to Tender, with its annexes” at a higher order
than the Contractor´s Financial and Technical offers. The offers will most probably include statements of
some non-fulfilment of certain requirements of the RFP, or some alternative way of implementation that
fulfils the general requirements. So the Contractor´s Financial and Technical offers should be placed before
the Invitation to Tender.
Θέση ΕΕΤΤ
Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα της
σύμβασης θα πρέπει ν’ αναφέρουν τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών.
Προτείνεται να μην τροποποιηθεί η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, δεδομένου ότι η επιλογή
κρίνεται η ασφαλέστερη για την ΕΕΤΤ.
Τυχόν διαφοροποιήσεις του τρόπου υλοποίησης του έργου από την προκήρυξη που προτείνονται στην
τεχνική προσφορά, δύνανται ν’ αναφερθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί ή να περιληφθούν στα
Παραρτήματα αυτής.
Επισημαίνεται ότι μία προσφορά για είναι αποδεκτή θα πρέπει να καλύπτει όλες οι απαιτήσεις του
έργου πλην των επιθυμητών.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της Διακήρυξης.
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