7-6-2010
Διευκρινίσεις για την προκήρυξη
«Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ»
Ερώτηση 1
Μπορείτε να μας δώσετε αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου τεχνικού
περιβάλλοντος
όπου
θα
περιγράφονται
τα
επιμέρους
εγκατεστημένα
υποσυστήματα του ΟΠΣ, η διαλειτουργικότητά του, τυχόν διασυνδέσεις με άλλα
συστήματα καθώς και τα στοιχεία διαστασιολόγησης του συστήματος (π.χ. αριθμός
εφαρμογών, προγραμμάτων, πινάκων βάσεων δεδομένων κλπ)
Απάντηση
Το βασικό λειτουργικό περιβάλλον του ΟΠΣ δομείται επάνω σε τεχνολογίες Oracle
11g και το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε τεχνολογία Oracle Business
Intelligence Suite – Enterprise edition plus (παρ. 1.3 της προκήρυξης).
Το ΟΠΣ αποτελείται από υποσυστήματα για:






Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) / Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΚΠ)
Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (ΙΕ)

Παράλληλα λειτουργεί εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων για:




το ΚΠΣ/ΚΠ/ΤΣ
το ΕΣΠΑ
το ΠΔΕ

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής υποστηρίζει αφενός την εισαγωγή
Δελτίων με πληκτρολόγηση αφετέρου την αποστολή και τη λήψη δομημένων
αρχείων σε μορφή XML.
Υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή Discoverer για τις ανάγκες του ΚΠΣ/ΚΠ και
αναπτύσσεται υποσύστημα Business Intelligence για τις ανάγκες του ΕΣΠΑ.
Επίσης παρέχεται δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανταλλαγής στοιχείων με άλλα
Πληροφοριακά Συστήματα με χρήση τεχνολογίας XML και Web Services.
Ειδικότερα παρέχονται Web services:


για υποβολή Δελτίων Κρατικών Ενισχύσεων



για υποβολή Δελτίων και ανάκτηση στοιχείων Πράξεων ΕΤΠΑ/ΕΚΤ



για υποβολή και ανάκτηση στοιχείων από το σύστημα SFC της E.E.

Για την αυθεντικοποίηση των χρηστών όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών
χρησιμοποιείται μηχανισμός μοναδικού σημείου πρόσβασης με χρήση Oracle SSO.

Σε φυσικό επίπεδο, η πρόσβαση στα υποσυστήματα του ΟΠΣ και στο BI γίνεται
μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή του Δικτύου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., ενώ η εφαρμογή της
Ηλεκτρονικής Υποβολής καθώς και τα Web services είναι προσβάσιμα μέσω
Διαδικτύου.
Η Βάση δεδομένων του ΟΠΣ είναι οργανωμένη σε περίπου 1800 πίνακες, 2300
δείκτες και 500 κωδικοποιημένες οντότητες (συναρτήσεις, πακέτα και διαδικασίες)
και εξυπηρετεί περισσότερους από 3700 χρήστες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο κατασκευής του Αναπληρωματικού Κόμβου Εκτάκτου
Ανάγκης (Disaster & Recovery site) του ΟΠΣ.

Ερώτηση 2
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 της πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται ότι
απαιτείται να περιγραφεί η «μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου» Θα
σας παρακαλούσαμε να μας αναφέρετε τις διακριτές ενότητες του έργου.
Απάντηση
Οι ενότητες του έργου είναι οι ενδεικτικές επιμέρους εργασίες που αναφέρονται
στην παρ. 1.4 της προκήρυξης και γενικότερα όσα αναφέρονται στην παράγραφο
1 – Αντικείμενο Έργου της προκήρυξης.

Ερώτηση 3
Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος (παρ. 1.4) αναφέρεται ότι ο «ακριβής
προσδιορισμός του περιεχομένου και ενδεχόμενων χρονικών περιορισμών των
εκάστοτε αιτούμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο θα γίνεται μέσω ειδικού
αιτήματος της Υπηρεσίας ΟΠΣ και θα κοινοποιείται εγκαίρως στον ανάδοχο».
Θα θέλαμε κατόπιν τούτου κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις για την διαδικασία
ανάθεσης των αιτημάτων. Συγκεκριμένα,
1. Ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται για τον προσδιορισμό και
ανάθεση των αιτημάτων;
2. Θα υπάρχει κάποια αρμόδια επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που θα αποφασίζει για τα αιτήματα, που
θα προσδιορίζει χρονικά το χρόνο υλοποίησής τους και θα τα
προτεροποιεί;
3. Πόσος χρόνος θα δίνεται στον ανάδοχο από τη στιγμή που θα του
κοινοποιείται το αίτημα μέχρι να υποβάλλει την προσφορά και στη
συνέχεια να το υλοποίει;

Απάντηση
1. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2 της πρόσκλησης
καθώς και στα έντυπα – υποδείγματα του παραρτήματος Ι της πρόσκλησης.
2. Το αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (παρ.
2.2 της προκήρυξης).
3. Στο αίτημα που θα αποστέλλει η ΥΟΠΣ προς τον ανάδοχο θα περιγράφονται και
οι ενδεχόμενοι χρονικοί περιορισμοί για την υλοποίηση του αιτήματος (παρ.
1.5 της προκήρυξης καθώς και έντυπο Ανάθεσης Εργασιών υποστήριξης του
παραρτήματος Ι, όπου αναφέρεται η επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης). Σε
κάθε περίπτωση ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου ποικίλει από αίτημα σε
αίτημα και συνεκτιμάται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Ερώτηση 4
Μπορείτε να μας προμηθεύσετε με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία θα μας
βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το περιβάλλον του έργου;
Απάντηση
Περισσότερες πληροφορίες για το ΟΠΣ μπορείτε να βρείτε στην σελίδα
www.ops.gr (παράγραφος 1.6 της προκήρυξης), όπου υπάρχουν και οδηγοί για τις
εφαρμογές με πλήρη επίδειξη της λειτουργικότητας όλων των οθονών και
φορμών.
Είναι προφανές ότι οποιοδήποτε εξειδικευμένο στέλεχος πληροφορικής υλοποιήσει
ή συντηρήσει εφαρμογές στο ΟΠΣ θα πρέπει προηγουμένως να εξοικειωθεί με τα
υποσυστήματα του ΟΠΣ της εξειδίκευσης του. Προς τούτο θα συνεργασθεί με τα
στελέχη πληροφορικής της ΥΟΠΣ ώστε το χρονικό διάστημα προσαρμογής τους να
είναι το συντομότερο δυνατόν.

