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Μύκονος 3 Μάϊου 2018 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
MODUS A.E 

Σχετικά με το διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής αναβάθμισης Δήμου 
– Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών, με ενσωματωμένες Προηγμένες Ψηφιακές 
Υπογραφές» και με βάση το από 30 Απριλίου εγγραφό σας θα θέλαμε να απαντήσουμε 
τα εξής: 
 

1. Ερώτημα:  Στην παρ.1.4 σελ.16 αναφέρετε ότι «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 
να παραδώσει τον πηγαίο κώδικα του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής 
Εργασιών στον Δήμο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη Βάση Δεδομένων, το 
Λειτουργικό και το Σύστημα»: Παρακαλώ διευκρινίστε τι εννοείτε «το Λειτουργικό» 
και τι «το Σύστημα». Για παράδειγμα αν το προσφερόμενο σύστημα στηθεί σε 
Windows, τι θα πρέπει να παραδοθεί;  Όπως γνωρίζετε ο πηγαίος κώδικας αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία της εκάστοτε εταιρείας που τον έχει αναπτύξει, επομένως θα 
μπορούσε να κατατεθεί στο Δήμο μόνο για ιδία χρήση και σε πολύ ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. λύσης της εταιρείας και συνεπώς αδυναμίας υποστήριξης του 
προϊόντος). Παρακαλώ διευκρινίστε. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο φορέας διαθέτοντας το απαραίτητο τεχνικό δυναμικό που έχει την δυνατότητα και της 
συντήρησης αλλά και της παραμετροποίησης πληροφοριακών συστημάτων θέτει σαν 
απαίτηση ότι  τα συστήματα ( λειτουργικό, βάση δεδομένων , λογισμικό) να είναι 
ανοιχτού λογισμικού. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται : 



Α. Δραματική μείωση του κόστους ετήσιων αδειών χρήσης ( βάσης δεδομένων , 
λειτουργικό) 
Β. Αυτόνομη λειτουργία του φορέα  και δυνατότητα επέμβασης και 
παραπέρα  ανάπτυξης των συστημάτων από το προσωπικό του φορέα. 
Γ. Ασφάλεια δεδομένων. Με την πλήρη ανοιχτή αρχιτεκτονική διασφαλίζεται ότι δεν 
υπάρχουν κρυφά σημεία πρόσβασης στα δεδομένα του φορέα από τρίτου. H πνευματική 
περιουσία του λογισμικού παραμένει στον ανάδοχο και ουδεμία σχέση έχουν τα 
πνευματικά δικαιώματα με την  απαίτηση χορήγησης  του πηγαίου κώδικα της 
εφαρμογής. 
 
 

2. Στην παρ.2.1 σελ.18 αναφέρετε «Τα 2 άτομα που θα διατεθούν στην ομάδα έργου θα 
στελεχώσουν το γραφείο στο Δήμο για τη 12μηνη υποστήριξη του 
Συστήματος»,  παρακαλώ διευκρινίστε:  Αυτό πώς συνάδει με τον προϋπολογισμό του 
Έργου; Θα παρέχει ο Δήμος οποιαδήποτε παροχή, π.χ. διαμονή / διατροφή στα άτομα 
αυτά; 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Τα άτομα ανήκουν στην ομάδα έργου του αναδόχου και ουδεμία σχέση έχουν με 
οποιαδήποτε παροχές από τον Δήμο. 
 
 

3.  Στη σελ.32 αναφέρετε ότι «Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας.» Επειδή πουθενά πριν ή μετά στο κείμενο δεν αναφέρεται εγγυητική 
συμμετοχής επομένως παρακαλώ διευκρινίστε: Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ή 
όχι; Τι ύψους είναι; Σε περίπτωση που όντως απαιτείται θα πρέπει να δοθεί παράταση 
στο διαγωνισμό καθώς δεν είναι δυνατόν μέσα στο εναπομένον χρονικό διάστημα ως 
την υποβολή να έχει εκδοθεί εγγυητική ούτε από το ΤΣΜΕΔΕ ούτε από οποιαδήποτε 
Τράπεζα.  

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής. 
 

4. Στη σελ. 26 αναφέρετε ότι για τον Υπεύθυνο Έργου και τον Υπεύθυνο Υλοποίησης 
απαιτείται ως απόδειξη της εμπειρίας τους να κατατεθεί η πρόσληψή τους και οι 
τυχόν συμβάσεις τους:  Έγγραφα όπως τα παραπάνω περιέχουν προσωπικά δεδομένα 
των εργαζομένων, μεταξύ αυτών και οικονομικά στοιχεία. Πώς διασφαλίζεται η 



ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών και απόρρητων δεδομένων αυτών, 
όταν κατά το άνοιγμα των προσφορών θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους 
εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων;  Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ήταν 
ελεύθερος επαγγελματίας και αργότερα προσελήφθη από την εταιρεία, τι ακριβώς 
στοιχεία θα πρέπει να προσκομίσει για να τεκμηριώσει την οκταετή του εμπειρία (αν 
πρόκειται για τον Υπεύθυνο Έργου για παράδειγμα), όταν η οκταετία αυτή που ζητάτε 
είναι π.χ. 6 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και 2 χρόνια ως μισθωτός; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
α)Σε κάθε περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζεται το οικονομικό αντικείμενο 
καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη και ο χρόνος της σύμβασης ως αποδεικτικά 
στοιχεία της εμπειρίας 
β) Απαιτείται η συνολική εμπειρία (8 έτη) σε συγκεκριμένη θέση αποδεικνυόμενη είτε 
ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός, τα στοιχεία που ζητούνται καθορίζονται 
στη διακήρυξη 
 
 

5. Τέλος, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της Ομάδας Έργου χρειάζονται γνήσιο υπογραφής ή 
όχι; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής 


