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σμπληρωμαηικές Πληροθορίες-Διεσκρινήζεις για ηον Διαγωνιζμό 2211/ε/2014  

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή ζυμπληρωμαηικών πληροθοριών και διευκρινήζεων για ηον διαγωνιζμό 

2211/ε/2014: «Τπνέξγν 3: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό Δζληθό ύζηεκα Πνηόηεηαο».  

 

 

Δπηζπλάπηεηαη θείκελν κε ηηο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ-δηεπθξηλήζεσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηνλ δηαγσληζκό 2211/ε/2014: «Τπνέξγν 3: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό Δζληθό 

ύζηεκα Πνηόηεηαο». 

 

 

 

Η πρόεδρος  

        (υπογραθή*) 

Νικολέηηα Παϊζίδοσ  

(*Η υπογραθή έχει ηεθεί ζηο πρωηόηυπο που παραμένει ζηο αρχείο του φορέα) 
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Αίηημα 1. ε ζρέζε κε ηα αλαθεξόκελα ζην Κεθάιαην ηεο Γηαθήξπμεο Α1.2.3 

Αλάιπζε ππνδνκώλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ, παξαθαινύκε όπσο 

επηηξαπεί ε ρξήζε άιινπ ινγηζκηθνύ virtualization (πέξαλ ηνπ δηαηηζέκελνπ VMware Vsphere 

5.5), ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο Γηαγσληζκνύ.  

Απάνηηζη: Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ππνδνκέο πνπ πξνδηαγξάθεη ν 

δηαγσληζκόο θαη δηαζέηεη ε ΑΓΙΠ. 

 

Αίηημα 2. ηελ ζειίδα 51 ηνπ Μέξνπο Α ηεο Γηαθήξπμεο δεηείηαη: ‘‘Γπλαηόηεηεο 

WEB3.0, γηα παξνρή ζρνιίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο θαη πεξηερόκελα ηεο πύιεο, 

βαζκνιόγεζε ελδηαθέξνληνο πεξηερνκέλνπ, like - dislike, θηι.’’ Καζώο ην πξόηππν WEB3.0 

δελ είλαη αθόκε δηαζέζηκν, παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε όηη αλαθέξεζηε ζην πξόηππν 

WEB2.0. Η ίδηα εξώηεζε δηαηππώλεηαη θαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή απαίηεζε 50 ηνπ Πίλαθα 

πκκόξθσζεο C3.1.6 Τπνζύζηεκα 5: Πιεξνθνξηαθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθηπαθή Πύιε 

Γηαρείξηζεο θαη Γηάζεζεο Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Α.ΓΙ.Π.  

Απάνηηζη: Η Αλαθνξά ζε web 3.0 είλαη εθ παξαδξνκήο, αλαθεξόκαζηε ζην web 2.0. 

 

Αίηημα 3. ηελ ζειίδα 67 ηνπ Μέξνπο Α ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη: ‘‘Η δνθηκαζηηθή 

πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά γηα θάζε γξακκαηεία θαη ζα δηαξθέζεη γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηπιένλ κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο επηρεηξεζηαθήο 

κεηάβαζεο θαη ηεο ηειεπηαίαο γξακκαηείαο.’’ Παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε ή όρη ηελ 

νξζόηεηα απηήο ηεο πξόηαζεο, ζε ζρέζε θαη κε ηελ αλαθνξά ζε γξακκαηεία.  

Απάνηηζη: Η ζσζηή δηαηύπσζε είλαη «Η δνθηκαζηηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ζα 

δηαξθέζεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηπιένλ κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο 

επηρεηξεζηαθήο κεηάβαζεο». 

 

Αίηημα 4. ην Κεθάιαην Α3.11 Πίλαθαο Παξαδνηέσλ ηεο Γηαθήξπμεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

Μήλα Παξάδνζεο ησλ Παξαδνηέσλ, παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε γηα θάζε έλα από ηα 

επηκέξνπο Παξαδνηέν αλ απηό παξαδίδεηαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ αλαθεξόκελνπ γηα θάζε 
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έλα από απηά κήλα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: Σα Δγρεηξίδηα Μεηάπησζεο 

παξαδίδνληαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ Μ2; Σα ελάξηα Γνθηκώλ Διέγρνπ παξαδίδνληαη 

ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ Μ2; Σα Δγρεηξίδηα / Οδεγίεο ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο (User 

manuals) (1ε έθδνζε) παξαδίδνληαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ Μ2; Σα Δγρεηξίδηα / Οδεγίεο 

ππνζηεξηθηηθήο ηεθκεξίσζεο (Administrators Manuals) (1ε έθδνζε) παξαδίδνληαη ζηελ αξρή 

ή ζην ηέινο ηνπ Μ2; Σα Δγρεηξίδηα ηερληθήο ηεθκεξίσζεο (1ε έθδνζε) παξαδίδνληαη ζηελ 

αξρή ή ζην ηέινο ηνπ Μ2; Σν ΟΠΔΠ έηνηκν γηα πηινηηθή ιεηηνπξγία παξαδίδεηαη ζηελ αξρή ή 

ζην ηέινο ηνπ Μ2; Σν Δθπαηδεπηηθό πιηθό παξαδίδεηαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ Μ2;  

Απάνηηζη: Όια ηα παξαδνηέα παξαδίδνληαη ζην ηέινο ηνπ αλαθεξόκελνπ κήλα 

 

Αίηημα 5. ηελ ζειίδα 63 ηνπ Μέξνπο Β ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζηνλ δεύηεξν ηξόπν 

πιεξσκήο ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ πνπ αλαθέξνληαη νινγξάθσο θαη 

απηώλ πνπ αλαθέξνληαη αξηζκεηηθώο. 

Απάνηηζη: Ιζρύνπλ ηα αξηζκεηηθά πνζνζηά 

 

Αίηημα 6. ηνλ Πίλαθα πκκόξθσζεο C3.3.1 Τπεξεζίεο Μεηάπησζεο Γεδνκέλσλ θαη 

ζε αξθεηά ηνπ ζεκεία αλαθέξεηαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ.  Παξαθαινύκε όπσο καο δνζνύλ 

ζηνηρεία γηα ηνλ όγθν ησλ πξνο εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

Απάνηηζη: ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε 

ΑΓΙΠ θαη γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί κεηάπησζε. ε πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη 

δπλαηή ε κεηάπησζε ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Γηα θάζε βάζε δίλεηαη ην 

κέγεζνο ζε Mb θαη ην πιήζνο ησλ πηλάθσλ πνπ πεξηιακβάλεη.  

DBName DataFileSizeMB Tables 

adiptest 8,00 33 

adip13 709,00 27 

website 4,00 5 

ADIPTmimata2014 709,00 22 

andromeda 20,00 20 

 

Αίηημα 7.  Αλαθνξηθά κε ην Τπνζύζηεκα 2: Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Πνηόηεηαο ησλ 
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ΑΔΙ θαη εηδηθόηεξα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνηύπνπ SDMX έρνπκε ηα θάησζη εξσηήκαηα:  

α. Να δηεπθξηληζηεί πνην είλαη ην πιήζνο ησλ νληνηήησλ (έζησ θαη πξνζεγγηζηηθά) 

δεδνκέλνπ όηη ν αξηζκόο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πινπνίεζε.  

β. Να δηεπθξηληζηεί αλ ζα πινπνηεζεί εθαξκνγή κε web services, ε νπνία ζα ζηέιλεη 

κελύκαηα SDMX-ML ή αλ απιώο ζα ππάξρνπλ ηα SDMX Structures σο reference.  

γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρύεη ην (β), λα δηεπθξηληζηεί αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην SDMX 

Registry γηα validation. 

Απάνηηζη:  

α) Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πιήζνπο ησλ νληνηήησλ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ θάζε 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Δθηηκάηαη όκσο όηη ην πιήζνο ζα μεπεξάζεη ηηο 100 θαη 

ελδερνκέλσο θαη ηηο 200 νληόηεηεο. 

β) Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ  πιήξε 

πινπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ SDMX ζύκθσλα κε ην SDMX-RI. 

γ) ην πξνεγνύκελν εξώηεκα (7β) δελ ηζρύεη ε δεύηεξε επηινγή, άξα δελ έρεη λόεκα ε 

εμέηαζε ηνπ εξσηήκαηνο 7γ. 
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