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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: AΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.56150/
21-11-2016

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ.πρωτ.οικ. 56150/ 21-11-2016
προκήρυξη ( ΑΔΑ:7ΛΤΔ4653Π8-0Κ4), για την επιλογή αναδόχoυ που αφορά το έργο «Δημιουργία
λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ» για την
κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. του Υ.Π.ΕΝ.
Σχετ:
1. Η από 28-11-2016 τηλεομοιοτυπία της εταιρείας 01 SΟLUTIONS HELLAS EΠΕ
(αρ.πρωτ.57404/29-11-2016 Υ.Π.ΕΝ.)
2. Το υπ’αρ. 57465/29-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α.
3. Το από 28-11-2016 ηλ. Μήνυμα της εταιρείας
Scientific Enterprises Ltd
(αρ.πρωτ.57465/29-11-2016 Υ.Π.ΕΝ.)
4. Η από 28-11-2016 τηλεομοιοτυπία της εταιρείας COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. (αρ.πρωτ.
57350/28-11-2016 Υ.Π.ΕΝ.)
Σε συνέχεια αιτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν για τον εν θέματι
διαγωνισμό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ερώτημα - Σχετικό 1:
Σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 56077 διακήρυξης με θέμα «Δημιουργία λογισμικού για
την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ» παρακαλούμε όπως
διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η πλήρωση των Ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής (3.2)
στον εν λόγω διαγωνισμό με χρήση των διατάξεων του Νόμου 4412/2016 και συγκεκριμένα του
Άρθρου 78 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων ( άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). »
Απάντηση
1) Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’αρ. 56077/21-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΚΨ4653Π8-ΝΡΥ) απόφαση δεν
αφορά διακήρυξη διαγωνισμού αλλά έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, ο εν

1

λόγω διαγωνισμός που αναφέρετε ανωτέρω έχει προκηρυχθεί με την υπ’ αρ.56150/21-11-2016
απόφαση Υ.Π.ΕΝ.
2) Τέλος όσον αφορά το ερώτημά σας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του ν.
4412/2016, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση να
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς, αποδεικνύοντας τα ανωτέρω αναφερόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω
άρθρου.
Ερώτημα – Σχετικό 3
Σχετικά με τον πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο έργου “Δημιουργία λογισμικού για την
υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ”, με Α.Π. Oικ. 56150/21-11-2016,
θα θέλαμε να σας ζητήσουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:
1) Στο παράρτημα Β αναφέρετε ότι “Τα παραγόμενα αρχεία xml, υπάρχει η δυνατότητα να
ελεγχθούν για την ορθότητά τους στο πεδίο Test Area στην ιστοσελίδα
http://www.eionet.europa.eu/aqportal του ΕΟΠ” και παρακάτω στον χρόνο παράδοσης
και πληρωμές γράφετε ότι "Με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον
ΕΟΠ (Αποπληρωμή 30% του ποσού)”. Το ερώτημα που γενάτε είναι σχετικά με την
εγκυρότητα της ορθότητας του πεδίου Test Area του ΕΟΠ. Δηλαδή αρχεία που έχουν
υποβληθεί στην Test Area και έχουν περάσει τα τεστ μπορεί εκ των υστέρων με την
υποβολή των αναφορών στον ΕΟΠ από την υπηρεσία σας να απορριφθούν;
2) Στο παράρτημα Β αναφέρετε ότι "Αρχεία εισόδου: βάση δεδομένων (sql server), αρχεία
excel (Υπάρχει δυνατότητα κάποια στοιχεία μεταδεδομένων να εισάγονται με επιλογή με
μη αυτόματo τρόπο, δηλαδή να μη διαβάζονται από κάποιο αρχείο).”. Η υπηρεσία σας
μπορεί να μας ενημερώσει επακριβώς για το ποια στοιχεία δεδομένων θα εισάγονται με
μη αυτόματο τρόπο?
3) Για την αναφορά Up To Date data – UTD data (Ε2a) υπάρχει test area στην ιστοσελίδα του
ΕΟΠ στην οποία μπορούμε να κάνουμε δοκιμές για την ορθότητα των αναφορών που θα
στέλνουμε;
4) Θα υπάρχει από την υπηρεσία σας διαθέσιμο άτομο, που θα καθορισθεί στην έναρξη
του έργου, διαθέσιμο σε καθημερινή βάση για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του
έργου και γνώστης του αντικειμένου ώστε να μπορεί να επιλύει απορίες άμεσα;
Απάντηση
1) Τα αρχεία που έχουν περάσει επιτυχώς από τον ποιοτικό έλεγχο «Test Area» είναι
τεχνικώς ορθά. Συνεπώς, είναι αποδεκτά από τον ΕΟΠ ο οποίος αποστέλλει επιβεβαίωση
(feedback) κατόπιν της υποβολής τους στα σχετικά πεδία από την Υπηρεσία. Η
επιβεβαίωση του (feedback) ΕΟΠ καθώς και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης
ΚΑΠΑ θα προσκομιστούν στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να βεβαιώσει την οριστική
παραλαβή του έργου (Όρος 21.1 της προκήρυξης).
2) Η παράγραφος «Αρχεία εισόδου» του Παραρτήματος Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της
προκήρυξης αναφέρει ότι τα δεδομένα θα εισάγονται από τη βάση δεδομένων (sql
server) και από αρχεία excel. Συνεπώς, το επιθυμητό είναι όλα τα δεδομένα να
εισάγονται με πλήρως αυτόματο τρόπο. Δίνεται, όμως, η «δυνατότητα» κάποια
μεταδεδομένα να εισάγονται με μη αυτόματο τρόπο. Είναι, συνεπώς, στη κρίση του
Αναδόχου να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτή τη δυνατότητα για όποια μεταδεδομένα
θεωρήσει σκόπιμο.
3) Ο έλεγχος για την αναφορά Up To Date data – UTD data (Ε2a) θα γίνει μέσω της τεχνικής
υπηρεσίας (helpdesk) του ΕΟΠ.
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4) H Δ/νση ΚΑΠΑ είναι δικαιούχος και επιβλέπουσα του έργου (Όρος 21.1 της προκήρυξης).
Ερώτημα – Σχετικό 4
Στα πλαίσια της πρόθεσης για την συμμετοχή της εταιρείας μας στον παραπάνω διαγωνισμό, θα
θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής
1. Πόσα διαφορετικά XML Schemas, XSD αρχεία θα έχουμε.
2. Τι βάση δεδομένων διαθέτει ο φορέας την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για να
πάρουμε τα δεδομένα. Έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα
βάση δεδομένων για την αποθήκευση των παραγόμενων αρχείων ή θα πρέπει να
προσφέρουμε άλλη βάση δεδομένων.
3. Τα αρχεία εισόδου ascii που αναφέρετε στην προκήρυξη είναι text αρχεία που περιέχουν
ascii χαρακτήρες ή είναι πλήρες ascii format.
Απάντηση
1) Πρόκειται για ένα αρχείο για κάθε μια αναφορά.
2) και 3) Η βάση δεδομένων είναι Microsoft SQL Server όπως αναφέρεται στην παράγραφο
«Αρχεία εισόδου» του Παραρτήματος Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της προκήρυξης. Το
λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να χρησιμοποιεί αρχεία εισόδου όπως αναφέρονται
στην ίδια παράγραφο της προκήρυξης. Επίσης, δεν απαιτείται προσφορά άλλης βάσης
δεδομένων.

Κοινοποίηση
1. 01 SΟLUTIONS HELLAS EΠΕ
fax – 215 5500883
2. Scientific Enterprises Ltd
fax – 210 4820580
3. COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.
fax – 210 6464069
4. Δ/νση Κ.Α.Π.Α.
Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας

Εσωτερική Διανομή
- Τμ. Προμηθειών & Διοικ. Μέριμνας
- Χρ. Αρχείο
- Μ. Κουκουράκη

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

Ι. ΣΚΟΥΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΦΟΣ
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