Διακήρυξη
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
για το Υποέργο 2
«Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με
Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον
Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας» του έργου με ΜΙS
464645
(ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΙΝ-Α3Χ)

Διευκρινίσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 757/29.04.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Ποιος είναι ο Αριθμός Διακήρυξης, στοιχείο το οποίο ζητείται στο Υπόδειγμα Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μπορείτε να αναφερθείτε στην σχετική διακήρυξη χρησιμοποιώντας τον εξής αριθμό
πρωτοκόλλου «Αρ. Γεν. Πρωτ.: 777/10-04-2014 - Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 545/10-04-2014 Ε.Α.Τ.Α.
Α.Ε.»

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αριθ. γεν. Πρωτ. 757/29.04.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων για
τους Μέντορες (κεφ. Α.5.3.5 διακήρυξης) στην παρούσα φάση υποβολής προσφορών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο σημείο 2.3 της ενότητας Β.3.2.2. ‘Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς’ απαιτείται
εκτίμηση της απασχόλησης των μεντόρων για το σύνολο της κατηγορίας. Δεν απαιτούνται
βιογραφικά για τους μέντορες δεδομένου ότι η εμπειρία και τα προσόντα των μεντόρων θα
καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν κατά τη
διάρκεια του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να
προσδιορίσει τον εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης τους συνολικά.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Αριθ. γεν. Πρωτ. 757/29.04.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να υποβληθεί το σύνολο
των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές ή μόνο οι Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς χωρίς τιμές που αναφέρονται στην ενότητα 2.4 της σελ. 91 της διακήρυξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το σημείο 2.4 της ενότητας Β.3.2.2 ‘Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς’ αναφέρεται μόνο
στους πίνακες Γ.1.α, Γ.1.β, Γ2, Γ3 και Δ. οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο
ονόματα στελεχών και την απασχόλησή τους σε ανθρωπομήνες.
Σημειώνεται ότι η εμφάνιση τιμής/ τιμών στους εν λόγω πίνακες κατά την υποβολή της
τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Αριθ. γεν. Πρωτ. 757/29.04.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Παρακαλούμε

διευκρινίστε

εάν

ο

ηλεκτρονικός-μηχανολογικός

εξοπλισμός

που

προδιαγράφεται στους Πίνακες Συμμόρφωσης C.4.5.1 και C.4.5.2 θα παραδοθεί στην
Αναθέτουσα Αρχή μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Επίσης διευκρινίστε εάν μετά
την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα πρέπει να παραδοθούν άδειες για τα ηλεκτρονικά
καταστήματα, τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, του λογισμικού οικονομικής-λογιστικής
διαχείρισης, κτλ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου να παρέχει τον απαιτούμενο
ηλεκτρονικό-μηχανολογικό εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία της δομής σύμφωνα με
την πρότασή του. Ο εξοπλισμός αυτός δεν μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Επιπλέον ο Ανάδοχος θα παρέχει κατάλληλο λογισμικό (online collaboration tool), το οποίο
θα είναι προσβάσιμο από την διαδικτυακή πύλη της Δομής, και θα υποστηρίζει
συγκεκριμένα στάδια της λειτουργίας της. Το ανωτέρω λογισμικό το οποίο θα προμηθεύσει
ο Ανάδοχος στη Δομή θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου και θα περιέλθει στην
κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Αναφορικά με τη ψηφιακή φιλοξενία των επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος
e-shop (C4.8), ο Ανάδοχος αναμένεται να προμηθευτεί το κατάλληλο λογισμικό για την
παρουσίαση των επιχειρήσεων, τη δημιουργία καταλόγου προϊόντων, τη διενέργεια
πληρωμών, τη διαχείριση αποθεμάτων και την αποστολή των προϊόντων στον πελάτη. Το
λογισμικό αυτό μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Το λογισμικό που περιγράφεται στους Πίνακες C.4.6 και C.4.7 (Διαδικτυακή Πύλη Δομής και
ιστοσελίδες συμμετεχόντων και Υποσύστημα παρακολούθησης λειτουργίας Δομής) μετά
την ολοκλήρωση του έργου θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή.
Το εξειδικευμένο λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες ενδο-επιχειρησιακής
διαχείρισης (C4.5.3), θα περιέλθει στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Τέλος όλες οι άδειες για τα e-shops, ιστοσελίδες επιχειρήσεων κτλ μεταβιβάζονται στην
Αναθέτουσα Αρχή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Αριθ. γεν. Πρωτ. 757/29.04.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στην ενότητα Α.3.7.3 ζητείται να παρασχεθούν τριάντα (30) Η/Υ τύπου laptop ή tablet. Εν
τούτοις στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.4.5.1 ζητούνται σαράντα (40) tablet ή laptop.
Παρακαλούμε διευκρινίστε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην ενότητα Α.3.7.3 αναφέρεται πως απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) Η/Υ τύπου
laptop ή tablet, προς χρήση από τις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις και επιπλέον οι
απαιτούμενοι Η/Υ για την εύρυθμη λειτουργία της δομής (χρήση από διοικητικό
προσωπικό, Η/Υ για τη διενέργεια εκπαιδεύσεων-παρουσιάσεων, για μέντορες κ.λπ.),
σύμφωνα με την πρόταση του υποψήφιου αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον δέκα (10). Άρα συνολικά ζητούνται τουλάχιστον 40 Η/Υ για την υλοποίηση του
έργου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 792/05.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στο άρθρο Β.2.2. και συγκεκριμένα στο σημείο 2 του πίνακα αναφέρεται ότι «Υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ……….». Σύμφωνα με την προκήρυξη
απαιτείται η προσκόμιση και άλλων δηλώσεων ενδεικτικά αναφέρουμε:
Στο άρθρο Β.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται τα εξής:
σημείο Β.2.6. 1.3.: «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει……
καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας»
σημείο Β.2.6. 3.1.: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση……. Αναδόχου»
σημείο Β.2.6. 4.3.: «Εάν ο Διευθυντής Έργου, ο Υπεύθυνος Λειτουργίας, ο Υπεύθυνος
Υπηρεσιών και ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας της Δομής, τα Μέλη της Ομάδας Έργου και οι
εμπειρογνώμονες δεν είναι υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου, υποβάλλεται Δήλωση
Αποδοχής Συνεργασίας……………………… της Αναθέτουσας Αρχής»
σημείο Β.2.6. 5.1.: «Ισολογισμούς των τελευταίων …………… ή Δήλωση του συνολικού ύψους
του ετήσιου κύκλου εργασιών….»

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και για τις λοιπές δηλώσεις που ζητούνται να
προσκομιστούν στο φάκελο των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην τελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου Β.2.2. της Διακήρυξης αναφέρεται ότι όπου στο
παρόν άρθρο (δηλ. στο άρθρο Β.2.2 της Διακήρυξης) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης ως δικαιολογητικού συμμετοχής, αυτή δεν απαιτείται να φέρει γνήσιο της
υπογραφής.
Οι δηλώσεις που πρέπει να προσκομισθούν σύμφωνα με τα σημεία 1.3, 3.1, 4.3 και 5.1 του
άρθρου Β.2.6 της Διακήρυξης δεν απαιτείται να λάβουν τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του
N. 1599/1986, εκτός αν κάποια από τις δηλώσεις αυτές ταυτίζεται με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής που απαιτείται να υποβληθούν από τον διαγωνιζόμενο προκειμένου να
επικαλεσθεί δάνεια οικονομική/ χρηματοοικονομική ή τεχνική/ επαγγελματική επάρκεια,
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο Β.2.2 της Διακήρυξης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω
δηλώσεις του άρθρου Β.2.6 θα πρέπει μεν να λάβουν τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του N.
1599/1986, θεώρηση όμως του γνησίου της υπογραφής και πάλι δεν απαιτείται.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αριθ. γεν. Πρωτ. 792/05.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στο άρθρο Β.2.6 σημείο 2.1 αναφέρεται «Τίτλους χώρου της δομής (μισθωτήριο,…….. τίτλοι
ιδιοκτησίας, κλπ)» επίσης στο άρθρο Β.2.6 σημείο 3.1 αναφέρεται «ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής
………είτε του υποψηφίου Αναδόχου»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων και
όχι επικυρωμένων αντιγράφων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.03.2014):
Επί δημοσίων εγγράφων, δηλ. εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και
φορείς, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων
των εγγράφων αυτών που έχουν επίσης επικυρωθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.
Αντί λοιπόν των εν λόγω πρωτοτύπων δημοσίων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων
τους, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών.

Επί ιδιωτικών εγγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και δημοσίους φορείς.
Τέλος, επί αλλοδαπών εγγράφων, ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Αριθ. γεν. Πρωτ. 792/05.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στο υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αναφέρεται «…….. και μέχρι του
ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον
προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ...................................,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.» και στη σελίδα 8 της διακήρυξης
αναφέρετε «Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών θα κοινοποιηθεί με
πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
στην εγγυητική συμμετοχής θα αναγραφεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Αριθ. γεν. Πρωτ. 792/05.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στο άρθρο Β.2.6 / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, σημείο 2 αναφέρεται «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία …….. επιτρέπεται η μερική κάλυψη των
προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται».
Με βάση την ανωτέρω διατύπωση, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε συγκεκριμένα
ότι σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας δύο ή περισσοτέρων εταιρειών αρκεί η
προσκόμιση μόνο από τη μία εταιρεία πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με

το πρότυπο της σειράς ISO 9000 ή ανάλογο (άρθρο Β.2.6, σημείο 1.2) και δεν είναι
υποχρεωτικό να διαθέτουν όλα τα μέλη το εν λόγω πιστοποιητικό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να πληρούνται στον υποψήφιο Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Διαγωνισμό ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία ως
υποψήφιος Ανάδοχος, τότε οι Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής του άρθρου Β.2.6 της
Διακήρυξης επιτρέπεται να καλύπτονται μερικά από τα μέλη της ένωσης εταιρειών ή της
κοινοπραξίας, αρκεί να καλύπτονται από τα μέλη της αθροιστικά, σύμφωνα με τη
διευκρίνιση αριθ. 2 της τελευταίας παραγράφου του άρθρου Β.2.6 της Διακήρυξης (σελ.
84). Κατά συνέπεια, αρκεί από μία εταιρεία – μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας η
προσκόμιση πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο της σειράς ISO
9000.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Αριθ. γεν. Πρωτ. 792/05.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Υπάρχει η δυνατότητα μια επιχείρηση τύπου Α (επιχειρηματική ομάδα πριν το στάδιο
σύστασης), η οποία έχει εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της Δομής σε προηγούμενο
κύκλο φιλοξενίας, να φιλοξενηθεί εκ νέου ως επιχείρηση τύπου Β (επιχειρηματική ομάδα
που έχει συσταθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την υποβολή αίτησης
φιλοξενίας στη Δομή); Στην περίπτωση αυτή θα προσμετράται ως μία ή δύο επιχειρήσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη στήριξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων υπάρχει
η δυνατότητα μια επιχείρηση τύπου Α με την απαιτούμενη δυναμική να προχωρήσει σε
επόμενο στάδιο και να δεχτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα στοχεύουν στην
εμπορευσιμότητα και την προώθηση των προϊόντων της - υπηρεσίες που προσφέρονται σε
επιχειρήσεις τύπου Β.
Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση τύπου Α, στον επόμενο κύκλο φιλοξενίας της
προσμετράται εκ νέου. Οι υπηρεσίες που δέχεται αναφέρονται στους φακέλους και τις
εκθέσεις αξιολόγησης του έργου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Αριθ. γεν. Πρωτ. 792/05.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ
Στο άρθρο Α.3.6, σελ 25 αναφέρεται ότι «….Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4)
κύκλοι φιλοξενίας διαρκείας τριών (3) μηνών έκαστος και με τη συμμετοχή τριάντα (30)

επιχειρήσεων ανά κύκλο …..», από όπου συνάγεται ότι η συνολική διάρκεια φιλοξενίας των
επιχειρήσεων ανέρχεται σε 12 μήνες, με έναρξη την αρχή του 4ου μήνα του έργου (άρθρο
Α.4.3, σελ.34) και λήξη στο τέλος του 15ου μήνα του έργου (Τ0+15). Το ίδιο συμπέρασμα
συνάγεται και από το άρθρο Α.4.3, σελ. 35 όπου αναφέρεται ότι «… με το τελευταίο
τρίμηνο να αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων του τελευταίου κύκλου
λειτουργίας». Από όλα τα ανωτέρω συνάγουμε το συμπέρασμα ότι οι εμπορικοί χώροι του
ακινήτου αποδεσμεύονται μετά το πέρας του 15ου μήνα του έργου. Παρακαλούμε
επιβεβαιώστε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το έργο δίνει μεγάλη έμφαση πέρα από την φυσική φιλοξενία και στην ψηφιακή φιλοξενία
και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ωφελουμένων επιχειρήσεων. Έτσι αναμένεται
υποστήριξη των επιχειρήσεων για τρεις μήνες και μετά την αποχώρηση τους από την Δομή
(ενότητα Α.4.3).
Μετά το πέρας του 4ου κύκλου αναμένεται συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων
το διάστημα 15ος -18ος μήνας.
Με βάση και την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση 10 αν υπάρχουν επιχειρήσεις τύπου
Α στον 4ο κύκλο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουν στο στάδιο Β κατά το
τελευταίο τρίμηνο του έργου. Θεωρείται χρήσιμη λοιπόν η ύπαρξη εμπορικών χώρων το
τελευταίο 3μηνο.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μια επιχείρηση Α δεχτεί υπηρεσίες για επιχειρήσεις
τύπου Β κατά το τελευταίο τρίμηνο δεν θα λάβει επιπλέον συμβουλευτική στήριξη μετά την
φιλοξενία της στην δομή καθότι το έργο θα έχει λήξει.
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Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Έργου, κεφάλαιο Α.3 της Διακήρυξης, καθώς
και οι Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς κεφ. C.3 της Διακήρυξης παραπέμπουν σε Έργο
αμιγώς παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι:
a. Το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού δύναται να εγκατασταθεί σε κέντρο δεδομένων,
που θα επιλέξει ο υποψήφιος Ανάδοχος με κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ διαθεσιμότητα, απόκριση κλπ). Ως συνέπεια τούτου, δεν
είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση εξυπηρετητών και λοιπού απαιτούμενου δικτυακού

εξοπλισμού (μεταγωγέων, συσκευών ασφαλείας κλπ) στις εγκαταστάσεις της δομής.
Περαιτέρω το σύνολο του ανωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού (άδειες
χρήσης κλπ) παραμένει στην κυριότητα του Αναδόχου, μετά την ολοκλήρωση του Έργου.
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα ανωτέρω.
b. Ο ζητούμενος εξοπλισμός των C.4.2, C.4.5.1 και C.4.5.2 θα παρέχεται από τον Ανάδοχο
του Έργου, επίσης ως υπηρεσία, η κυριότητα του οποίου

μετά το πέρας του Έργου

παραμένει στον Ανάδοχο. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
a) Ο Ανάδοχος θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου να παρέχει τους απαιτούμενους
εξυπηρετητές (servers) και το λοιπό κεντρικό υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό
(firewall, switches κ.λπ.) για την εύρυθμη λειτουργία της δομής ανεξάρτητα από πού είναι
αυτός ο εξοπλισμός τοποθετημένος οπότε δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάστασή τους στις
εγκαταστάσεις της δομής.
Επιπλέον ο Ανάδοχος θα παρέχει κατάλληλο λογισμικό (online collaboration tool), το οποίο
θα είναι προσβάσιμο από την διαδικτυακή πύλη της Δομής, και θα υποστηρίζει
συγκεκριμένα στάδια της λειτουργίας της. Το ανωτέρω λογισμικό το οποίο θα προμηθεύσει
ο Ανάδοχος στη Δομή θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου και θα περιέλθει στην
κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Αναφορικά με τη ψηφιακή φιλοξενία των επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος
e-shop (C 4.8), ο Ανάδοχος αναμένεται να προμηθευτεί το κατάλληλο λογισμικό για την
παρουσίαση των επιχειρήσεων, τη δημιουργία καταλόγου προϊόντων, τη διενέργεια
πληρωμών, τη διαχείριση αποθεμάτων και την αποστολή των προϊόντων στον πελάτη. Το
λογισμικό αυτό μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Το λογισμικό που περιγράφεται στους Πίνακες C.4.6 και C.4.7 (Διαδικτυακή Πύλη Δομής και
ιστοσελίδες συμμετεχόντων και Υποσύστημα παρακολούθησης λειτουργίας Δομής) μετά
την ολοκλήρωση του έργου θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή.
Τέλος το εξειδικευμένο λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες ενδο-επιχειρησιακής
διαχείρισης (C 4.5.3), θα περιέλθει στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Τέλος όλες οι άδειες για τα e-shops, ιστοσελίδες επιχειρήσεων κτλ μεταβιβάζονται στην
Αναθέτουσα Αρχή.
b)

Ο εξοπλισμός του πίνακα C.4.2 παρέχεται προς χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της δομής.

Τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και ο εξοπλισμός παρέχονται για τη λειτουργία του
έργου και δεν μεταβιβάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου να παρέχει τον απαιτούμενο
ηλεκτρονικό-μηχανολογικό εξοπλισμό (όπως περιγράφεται στον πίνακα C.4.5.1 και C.4.5.2 )
για την εύρυθμη λειτουργία της δομής σύμφωνα με την πρόταση του. Ο εξοπλισμός αυτός
δεν μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

