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: Κάθε Ενδιαφερόμενο
: Διευκρινίσεις επί των όρων και απαιτήσεων της Διακήρυξης και του Τεχνικού
Αντικειμένου του Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Αναβάθμισης του εταιρικού
ιστοχώρου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»– «Κωδικός Αναφοράς 5757

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1.Το υπ’ αριθμ. πρωτ.71783/30.04.2019 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.Ε40/0000/059.7.3/ΘΙ/22347(ID103207)βτ /02.05.2019 έγγραφο
της Δ/νσης Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών

Ε1:

Το CMS παραγωγής του εταιρικού ιστοχώρου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (ΕΟΑΕ) μπορεί να
είναι custom (ελεύθερης ανάπτυξης), open source, cross platform, free, προσαρμοσμένο
κατάλληλα στις ανάγκες της ΕΟΑΕ? .

Α1:

Η απαίτηση είναι το CMS παραγωγής του εταιρικού ιστοχώρου (όπως και το λογισμικό, οι
εφαρμογές και η βάση δεδομένων) να είναι ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα
(free and open-source software)

Ε2: Στην σελ.7 του Τεχνικού Αντικειμένου, στην παράγραφο «Βασικές λειτουργίες του ισοτόπου
(ενδεικτικά)» αναφέρονται τα κάτωθι:

Συνεχής ενημέρωση για τρέχοντα προβλήματα του οδικού άξονα, αποτύπωση της
κίνησης (πρόβλεψη και τρέχουσα κυκλοφορία) κ.τ.λ

Δυνατότητα προβολής εικόνας /video από κάμερες της οδού

Πληροφορίες για διόδια, ΣΕΑ, μετεωρολογικά στοιχεία, τιμοκαταλόγους.
2.1 Για τα συγκεκριμένα υπάρχει κάποιο API το οποίο έχει η υπηρεσία και πρέπει να
συνδεθούμε ώστε να πάρουμε δεδομένα?
2.2 Ποια είναι η τεχνολογία ανάπτυξής του?
2.3 Χρησιμοποιεί τεχνολογίες WebAPI τύπου REST?
2.4 προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες από τις κάμερες θα γίνει σύνδεση με streaming
server της ΕΟΑΕ?
Α2: 2.1, 2.2, 2.3: Δεν υπάρχει κάποιο API. Τα δεδομένα θα ληφθούν ενδεικτικά από τις κάμερες,
inductive loops, μετεωρολογικούς σταθμούς, κλπ
2.4: Πληροφορίες απο κάμερες θα ληφθούν απευθείας από κάποιες κάμερες (IP) καθώς και
από QNAP NAS video servers που διαθέτει η ΕΟΑΕ.

Ε3: Στην σελ.7 του Τεχνικού Αντικειμένου, στην παράγραφο «Λειτουργία Intranet» αναφέρονται
τεχνολογίες της Microsoft. Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη διαλειτουργικότητα μεταξύ
των συστημάτων της Microsoft μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από Joomla, Wordpress,
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Drupal και open source CMS τύπου Umbraco ή DotNetNuke τα οποία είναι συμβατά με
Microsoft.Net και MSSQL Server?
Α3: Η απαίτηση είναι το CMS να είναι open source και να χρησιμοποιηθεί το ίδιο open source
CMS για την κατασκευή του Web site και του Intranet.

Ε4: Στην σελ.7 του Τεχνικού Αντικειμένου, στην παράγραφο ”Λειτουργία Intranet” αναφέρεται: «Το
λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του ιστοτόπου θα εγκατασταθεί και
εσωτερικά στην εταιρεία για χρήση ως intranet”. Θέλετε να εγκατασταθεί το CMS κατασκευής
του ιστοτόπου στα συστήματα της εταιρείας ανεξάρτητα από το hosting του site για το οποίο ο
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος?
Α4: Το CMS κατασκευής του ιστοτόπου θα εγκατασταθεί και στα συστήματα της εταιρείας, για
χρήση ως intranet, ανεξάρτητα από το hosting του site για το οποίο ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος. Ο λόγος είναι ότι το intranet θα πρέπει να βασίζεται στο ίδιο CMS που θα
χρησιμοποιηθεί για τον ιστότοπο.

Ε5: Στην σελ.7 του Τεχνικού Αντικειμένου, στην παράγραφο ”Λειτουργία Intranet” αναφέρεται: « Η
Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει για το σκοπό αυτό την απαραίτητη υποδομή στις εγκαταστάσεις
της (server MS Win 2012R2 και IIS, βάση δεδομένων MS SQL Server ή Oracle DB)”. Τις
απαραίτητες άδειες χρήσης της υποδομής θα τις παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή
Α5: Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει τις απαραίτητες άδειες που αφορούν αποκλειστικά στην
υποδομή, δηλαδή στην αδειοδότηση των servers, του IIS και των βάσεων δεδομένων. ΔΕΝ
περιλαμβάνει οποιαδήποτε αδειοδότηση χρειαστεί για τo software του CMS/web site/intranet
(π.χ. templates ή extra modules και βιβλιοθήκες που μπορεί να χρειαστούν και δεν είναι
ελεύθερες για εταιρική χρήση) τις οποίες ενδεχόμενες άδειες οφείλει να παρέχει ο Ανάδοχος
με απεριόριστα δικαιώματα χρήσης.

Ε6: Στην σελ.26 της διακήρυξης, παράγραφος 2.4.3.1 αναφέρει “Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»” ενώ στην παράγραφο 2.4.3.2 αναφέρει «ΚΕΝΟ».
Διευκρινίστε αν πρέπει να υποβληθεί τεχνική προσφορά.
Α6: Στην παράγραφο 2.4.3.2 αναφέρει «ΚΕΝΟ», καθώς δεν προβλέπεται σύνταξη και υποβολή
Τεχνικής προσφοράς

Ε7: Στην σελ. 22 της διακήρυξης, παράγραφος Β4 αναφέρει « Για την απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει
έγγραφα συνεργασίας με τους εργοδότες, από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει την
ζητούμενη τεχνική ικανότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού».
Διευκρινίστε αν η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού είναι η 17/04/2019
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Α7: Η ημερομηνία Δημοσίευσης του Διαγωνισμού όπως προκύπτει τόσο από το Portal του
ΕΣΗΔΗΣ όσο και από την Διακήρυξη παράγραφος 1.6.Β είναι η 17/04/2019

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

α/α Πετρούλα Μεντίζη
Υποδιευθύντρια Συμβάσεων
Έργων - Προμηθειών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών
2. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οικονομικών
3. Διευθύντρια Συμβάσεων
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