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Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374764 

Πράξη Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του 
Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης 

Υποέργο  Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του 
Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης 

Διάρκεια Διαβούλευσης  Από 14.09.2012                               Έως 30.09.2012 

Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) 

Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου 
Επικοινωνίας για την Πράξη 
(όπως αναγράφεται στο 
εγκεκριμένο ΤΔΠ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ 

Τηλέφωνο +30 22510 29400  

e-mail amperimenis@etal-sa.gr και inquiries@etal-sa.gr    
 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
διαβούλευσης (φορέα) 

http://www.etal-sa.gr/ 

 
Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης  συμμετείχε μία εταιρεία με σχετικές 
παρατηρήσεις. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.). 

 
Συνημμένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή ομάδα 
παρατηρήσεων) 
με παραπομπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  στη 
Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

1 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii) 
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, σημείο 2, σελίδα 
42. Παρακαλούμε όπως 
αναγράψετε αριθμητικώς τα 
έτη στα οποία αναφέρεστε 
για την ελάχιστη προϋπόθεση 

ΝΑΙ Ενσωματώθηκε Όπως αναφέρεται στο 
σημείο 2 σελίδα 42 : 
Ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής αποτελεί το 
γεγονός ο υποψήφιος 
ανάδοχος να έχει 
ολοκληρώσει την 
υλοποίηση σε 1 αντίστοιχο 
με το προκηρυσσόμενο 
έργο τα τελευταία 5 έτη. Η 
ελάχιστη προϋπόθεση 
είναι πέντε <5> έτη. 
Αναγράφηκαν αριθμητικά 
τα έτη 

 DOTSOFT 
A.E. 

ΟΧΙ   
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2 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής, ii) Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, 
σημείο 2, σελίδα 42. Η απαίτηση 
για παρουσίαση έργου 
συναφούς λειτουργικότητας με 
τις προδιαγραφές του παρόντος 
ζητούμενου συστήματος κρίνεται 
αόριστη. Παρακαλούμε όπως 
προσδιοριστεί η ελάχιστη 
απαιτούμενη λειτουργικότητα 
προκειμένου να είναι σαφές 
στους υποψηφίους αναδόχους τι 
ακριβώς έργο ζητείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και 
προκειμένου να είναι ξεκάθαρη 
η αξιολόγηση των 
συμμετεχόντων. 

ΝΑΙ Ενσωματώθηκε Η ελάχιστη απαιτούμενη 
λειτουργικότητα 
περιγράφεται με 
σαφήνεια στους πίνακες 
συμμόρφωσης C3.5 και 
C3.17, όπου αναφέρεται 
ευκρινώς η 
λειτουργικότητα και το 
αντικείμενο επί του 
οποίου θα γίνει 
αξιολόγηση. 

DOTSOFT 
A.E. 

ΟΧΙ   

3 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii) 
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, σημείο 2, σελίδα 42. 
Ζητείται: «Ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει 
υποχρεωτικά να παραδώσει 
Demo και Screenshots για το 
έργο αυτό». Σε περίπτωση web 
εφαρμογών τι θα είναι το 
παραδοτέο; Παρακαλούμε όπως 
προσδιοριστεί σαφώς τι θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το demo 
και πως ακριβώς θα γίνει η 
αξιολόγηση του εν λόγω 
κριτηρίου (το οποίο είναι 
On/off); Ο σαφής προσδιορισμός 
της απαίτησης για demo 
(δηλαδή η αναλυτική περιγραφή 
των απαιτήσεων) προφυλάσσει 
την αναθέτουσα αρχή από 
πιθανές παρερμηνείες από 
υποψήφιους αναδόχους. 
Προτείνεται για λόγους 
ομοιογένειας με όλους τους 
άλλους διαγωνισμούς της ίδιας 
πρόσκλησης του ΕΠ ΨΣ να 
διαγραφεί η εν λόγω απαίτηση 
σε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η σαφής περιγραφή του 
demo. 

ΝΑΙ Η σχετική 
πρόταση 
τροποποιήθηκε
, η απαίτηση 
παραμένει. 

Το demo θα πρέπει να 
παραδοθεί σε μορφή 
video (rolling demo) σε CD 
ή DVD και όπως 
αναφέρεται σαφώς στην 
προκήρυξη να 
περιλαμβάνει το 
αντίστοιχο έργο που έχει 
υλοποιήσει ο υποψήφιος 
ανάδοχος το οποίο 
υποχρεωτικά θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον  την on line  
διαδικτυακή πολυμεσική 
εφαρμογή, τον απαιτητικό 
διαδικτυακό τόπο και 
εικονική περιήγηση 
συναφούς 
λειτουργικότητας με τις 
προδιαγραφές του 
παρόντος συστήματος 
όπως και να εμφανίζει 
τμήμα των 
ψηφιοποιημένων 
πολιτιστικών τεκμηρίων. 

DOTSOFT 
A.E. 

ΟΧΙ   
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4 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii) 
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, σημείο 3, σελίδα 43. 
Για τον ρόλο του Υπεύθυνου 
Έργου (project manager) 
προτείνεται η αναδιατύπωση 
των απαιτήσεων ως εξής: «να 
διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου 
Έργου (project manager), 
υπάλληλο κάτοχο 
Μεταπτυχιακού τίτλου, με 
επαγγελματική εμπειρία πέντε 
ετών τουλάχιστον σε Διαχείριση 
Έργων, αντίστοιχου με το υπό 
προκήρυξη Έργο και τουλάχιστον 
πενταετή εμπειρία στην 
ανάπτυξη και διοίκηση έργων 
πληροφορικής». 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
A.E. ΟΧΙ Δεν 

ενσωματώθηκε 
Όπως αναφέρεται και 
στην προκήρυξη ο 
υπεύθυνος έργου πρέπει 
να είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου με 
επαγγελματική εμπειρία 
που αποκτήθηκε τα πέντε 
τελευταία  έτη  σε 
Διαχείριση Έργων, 
αντίστοιχου με το υπό 
προκήρυξη Έργο και 
τουλάχιστον επταετή 
εμπειρία στην ανάπτυξη 
και διοίκηση έργων 
πληροφορικής. 

5 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii) 
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, σελίδα 43. 
Αναφέρεται στη διακήρυξη: «Β) 
Όλα τα άτομα της ομάδας έργου 
θα πρέπει να έχουν τριετή 
αντίστοιχη εμπειρία με τα 
καθήκοντα που 
αναλαμβάνουν.». Παρακαλούμε 
να διευκρινίσετε αν τα ελάχιστα 
άτομα της ομάδας έργου (εκτός 
του υπευθύνου έργου) είναι 
μόνο δύο (2) (• 1 στέλεχος 
ειδικότητας Πληροφορικής, που 
να έχει υλοποιήσει έργα 
εικονικής περιήγησης 
(τουλάχιστον 1) στον τομέα του 
πολιτισμού.• 1 στέλεχος με 
εξειδίκευση στην ψηφιοποίηση 
και ψηφιακή επεξεργασία). 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
A.E. ΟΧΙ Δεν 

ενσωματώθηκε 
Όπως αναφέρεται στην 
προκήρυξη, στην ομάδα 
έργου (πέρα από τον 
υπεύθυνο 
έργου)απαιτείται να 
υπάρχει ένα  στέλεχος με 
πενταετή εμπειρία 
ειδικότητας 
Πληροφορικής που να έχει 
υλοποιήσει έργα εικονικής 
περιήγησης (τουλάχιστον 
1) στον τομέα του 
πολιτισμού και επίσης ένα 
στέλεχος με πενταετή 
εμπειρία και εξειδίκευση 
στην ψηφιοποίηση και 
ψηφιακή επεξεργασία. 
Όλα τα άλλα άτομα της 
ομάδας έργου θα πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον 
τριετή εμπειρία 
αντίστοιχα με τα 
καθήκοντα που 
αναλαμβάνουν 
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6 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii) 
Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, σελίδα 43. Ζητείται 
από τα άτομα της ομάδας έργου 
«Όλα τα άτομα της ομάδας έργου 
θα πρέπει να έχουν τριετή 
αντίστοιχη εμπειρία με τα 
καθήκοντα που αναλαμβάνουν.». 
Στην ίδια σελίδα όμως 
αναφέρεται: «Α) άτομα με 
πενταετή τουλάχιστον εμπειρία 
στις παρακάτω ειδικότητες:…». 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε 
τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
A.E. ΟΧΙ Δεν 

ενσωματώθη
κε 

Στην ομάδα έργου (πέρα από 
τον υπεύθυνο έργου) 
απαιτείται να υπάρχει ένα  
στέλεχος με πενταετή 
εμπειρία ειδικότητας 
Πληροφορικής που να έχει 
υλοποιήσει έργα εικονικής 
περιήγησης (τουλάχιστον 1) 
στον τομέα του πολιτισμού 
και επίσης ένα στέλεχος με 
πενταετή εμπειρία και 
εξειδίκευση στην 
ψηφιοποίηση και ψηφιακή 
επεξεργασία. Όλα τα άλλα 
άτομα της ομάδας έργου θα 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
τριετή εμπειρία αντίστοιχα με 
τα καθήκοντα που 
αναλαμβάνουν 

7 Μέρος Β, Β3.2.2 Περιεχόμενα 
Φακέλου «Τεχνική Προσφορά», 
σελίδα 53. Ζητείται: «Δείγμα 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Το Δείγμα 
Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού θα αφορά 
την ανάπτυξη τρισδιάστατου 
διαδικτυακού εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού σχετικού με την 
δημιουργία σκηνικών θεάτρου . Το 
demo θα πρέπει να είναι σύμφωνο με 
τις προδιαγραφές της προκήρυξης για 
τα τρισδιάστατα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια και θα γίνεται σαφής η 
δυνατότητα τροποποίησης του 
σεναρίου του παιχνιδιού καθώς και 
της δημιουργίας νέων παιχνιδιών από 
εξουσιοδοτημένο χρήστη.» Η εν λόγω 
απαίτηση κρίνεται περιοριστική και 
σαφώς δεν μπορεί να αποτελεί 
στοιχείο αξιολόγησης υποψηφίων 
αναδόχων. Προτείνεται η διαγραφή 
της προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ισότιμη δυνατότητα όλων των 
συμμετεχόντων στον εν λόγω 
διαγωνισμό και να μην περιοριστεί ο 
αριθμός των συμμετεχόντων με 
κριτήρια που δεν σχετίζονται με την 
τεχνική ικανότητα των υποψηφίων. 
Εξάλλου, υπάρχει σαφής υπόδειξη της 
ΕΥΔ ΨΣ για απάλειψη αντίστοιχων 
όρων από άλλες διακηρύξεις της ίδιας 
Πρόσκλησης. 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
A.E. ΟΧΙ Δεν 

ενσωματώθη
κε 

Η κατάθεση του δείγματος 
εκπαιδευτικού παιγνιδιού 
διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή όλων των 
υποψηφίων αναδόχων και 
δίνει στους συμμετέχοντες 
στον διαγωνισμό  την 
πραγματική δυνατότητα να 
παρουσιάσουν την τεχνική 
τους δυνατότητα ώστε τα 
παραδοτέα  του έργου να 
είναι  πιο ποιοτικά. Και για 
αυτό τον λόγο σε πλήθος 
προκηρύξεων του Ε.Π 
Ψηφιακής Σύγκλισης και 
άλλων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων  έχουν  
ζητηθεί από τους 
υποψηφίους αναδόχους να 
καταθέσουν σχετικό demo με 
τις προσφορές τους. 

 

8 Μέρος Β, Β4.1.2 Διαδικασία ΝΑΙ   DOTSOFT 
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αξιολόγησης Προσφορών, 
σελίδα 62. Προτείνεται η αλλαγή 
του τρόπου αξιολόγησης από Λi 
= (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * 
(Kmin/Ki) σε Λi = (60) * ( Βi / 
Βmax ) + (40) * (Kmin/Ki) όπως 
γίνεται σε όλα τα έργα του ΕΠ 
ΨΣ με στόχο την ενίσχυση τους 
υγιούς ανταγωνισμού και της 
ισότιμης συμμετοχής 
υποψηφίων αναδόχων στο εν 
λόγω έργο. Με τον 
προσφερόμενο τύπο 
αξιολόγησης η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τον προϋπολογισμό της 
έκπτωσης ως δικαίωμα 
προαίρεσης. 

ΟΧΙ Δεν 
ενσωματώθηκε 

Το ποσοστό των υπηρεσιών, 
συγκριτικά με τον εξοπλισμό και το 
τυποποιημένο λογισμικό, είναι πολύ 
πολύ υψηλότερο στο συγκεκριμένο 
έργο έτσι η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι  ο 
τρόπος αξιολόγησης με τον τύπο Λi = 
(80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)  
είναι ο καταλληλότερος. Ο τύπος 
αυτός θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό και συμβάλλει στο να 
κατατεθούν ποιοτικές προτάσεις με 
ανάλογα αποτελέσματα(όπως πάρα 
πολλά έργα του ΕΠ ΨΣ έχουν 
προκηρυχθεί με τον τύπο 
αξολόγησης το Λi = (80) * ( Βi / Βmax 
) + (20) * (Kmin/Ki).) 
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το 
δικαίωμα  προαίρεσης αφορά 
πόρους της Αναθέτουσας Αρχής και 
όχι του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

A.E. 

9 Μέρος Β, Β4.2 Απόρριψη 
Προσφορών, σημείο 13, σελίδα 
67. Προτείνεται η απόρριψη των 
υπερβολικά χαμηλών 
προσφορών να προσδιοριστεί με 
βάση έναν μαθηματικό τύπο του 
median όπως προτείνει η ΕΥΔ ΨΣ 
σε όλα της τα έργα και πιο 
συγκεκριμένα να ακολουθηθεί 
ως ελάχιστα αποδεκτή 
προσφορά αυτή που 
παρουσιάζει ως οικονομικό 
μέγεθος προϋπολογισμό το 75% 
του median των αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών (και 
όχι 85% του median που ευνοεί 
τις πιο υψηλές οικονομικές 
προσφορές). 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
A.E. ΟΧΙ Δεν 

ενσωματώθηκε 
H Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ότι 
Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική 
Προσφορά θεωρείται εκείνη της 
οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
μικρότερο του 85% της διαμέσου 
(median) του συγκριτικού κόστους 
των αποδεκτών Οικονομικών 
Προσφορών. Πριν την απόρριψη της 
προσφοράς θα ζητείται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 
σχετικά με την οικονομία της 
μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό 
τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
παράσχει την υπηρεσία/ την 
πρωτοτυπία / καινοτομία της 
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά 
την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 
τιμές κριθούν ως υπερβολικά 
χαμηλές, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

 
 Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη 
Αναστάσιος Μ. Περιμένης 
Γενικός Διευθυντής Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε. 


