16-6-2010
Διευκρινίσεις για την προκήρυξη
«Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες στην
παράγραφο 1.2.3 (σελ.11/25), απαιτείται στέλεχος του αναδόχου (στην 3η παράγραφο):


ή με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία

και τεχνογνωσία σε ανάπτυξη

διαδικτυακών εφαρμογών, σε περιβάλλον λειτουργίας όμοιου τύπου με τις υφιστάμενες
διαδικτυακές εφαρμογές και στις πλέον εξελιγμένες εκδόσεις του (Ενδεικτικά αναφέρουμε
τις

εφαρμογές

http://logon.mnec.gr,

http://helpdesk.mnec.gr,

και

την

Ηλεκτρονική

Υποβολή). Είναι επιθυμητή, στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό (χωρίς να αποτελεί
κριτήριο αποκλεισμού), η εμπειρία σε τεχνολογίες Oracle 11g.
Παρακαλώ διευκρινίστε μας, τι εννοείτε με τι φράση «σε περιβάλλον λειτουργίας όμοιου τύπου
με τις υφιστάμενες διαδικτυακές εφαρμογές και στις πλέον εξελιγμένες εκδόσεις του».
Ποιο είναι το περιβάλλον λειτουργίας όμοιου τύπου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εμπειρία και τεχνογνωσία που ζητείται για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, αφορά σε
τεχνολογίες Java, JSPs, XML, HTML και JavaScript.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες στην
παράγραφο 1.2.4 (σελ.12/25) αναφέρεται:
1.2.4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως
στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς τίτλους σπουδών, επαγγελματικών προσόντων καθώς και
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που
θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν τα στοιχεία τεκμηρίωσης, τα οποία αναφέρονται στην ως
άνω αναφερόμενη παράγραφο 1.2.4, καλύπτονται από τα ζητούμενα στη σελίδα 16/25 στο
σημείο 4 της υποπαραγράφου 2.5.2 της παραγράφου 2.5. Περιεχόμενα φακέλου
«Δικαιολογητικά», όπου αναφέρεται:
4. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η γενική και
ειδική εμπειρία των Στελεχών της Ομάδας Έργου τους σε σχέση με όσα ορίζονται στο άρθρο
1.2. της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή.
Ή χρειάζεται να υποβληθεί κάτι επιπρόσθετο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πρέπει να υποβληθούν για κάθε προτεινόμενο στέλεχος:


Αναλυτικό βιογραφικό από το οποίο να προκύπτει η γενική και ειδική εμπειρία του
στελέχους

συνοδευόμενο

με

στοιχεία

τεκμηρίωσης

συναφείς

τίτλους

σπουδών,

επαγγελματικών προσόντων καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.


Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν
δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή.

Επίσης επισημαίνουμε ότι ο πίνακας 1 (σελίδα 16) της προκήρυξης πρέπει να περιλαμβάνει στην
στήλη έτη προϋπηρεσίας:
1) Έτη προϋπηρεσίας γενικής επαγγελματικής εμπειρίας και
2) Έτη προϋπηρεσίας ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας σύμφωνα με αυτά που
περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.3 της προκήρυξης (σελίδες 11 και 12).

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Στην προκήρυξη σελίδα 20 αναφέρεται ότι ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ)
κάθε προσφέροντος θα γίνει με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΤΒΣΠ = 0,50 x (Τ.Β.Ο.Π. + Τ.Β.Τ.Π.)
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την ορθότητα του παραπάνω τύπου.
Απάντηση
Ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί επιβεβαιώνουμε ότι είναι ο παραπάνω.

