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Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης , στη δηµόσια διαβούλευση συµµετείχαν τρεις (3)  
εταιρείες.  
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον ∆ήµο Ηρακλείου 
– επιτροπή ∆ιαβούλευσης . 
 

 
Συνηµµένα. 

1) Σχόλια εταιρειών : VIDAVO ΑΕ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ ΑΕ ,  DOTSOFT ΑΕ 
2) Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
A/A Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 

κοινή οµάδα παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

NAI √ 1  Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2 Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας 
1.11 Αριθµός Απαγωγών 
καρδιογράφου (να αναφερθούν) - 
από τουλάχιστον 1 απαγωγή έως 
3 - 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Να γίνει διόρθωση της 
διαβούλευσης στο σχετικό πινάκα 
συµµόρφωσης ως απαίτηση στον 
« Αριθµό απαγωγών 
καρδιογράφου» αντί να 
αναφέρονται οι απαγωγές να 
δοθεί η αναφορά τους στον 
υποψήφιο ανάδοχο. 

OXI  

∆ΕΚΤΟ. 
Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι  
να αναφερθεί ο αριθµός των απαγωγών που θα 
έχει η συσκευή ΗΚΓ που περιγράφει η 
πρόταση του ανάδοχου.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει γίνει η διόρθωση στην παρ. 1.11 του 
πίνακα συµµόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου  από τη 
στήλη «απαίτηση» έχει διαγραφεί η φράση 
“από τουλάχιστον 1 απαγωγή ως 3” και έχει 
µπεί η απαίτηση ως υποχρεωτική - ΝΑΙ  

VIDAVO ΑΕ 

NAI 
 

 2 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2 Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας 
4. Επιταχύµετρο (Accelerometer) 
για ανίχνευση πτώσης 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
…∆ίνεται η τεχνολογική 
δυνατότητα λειτουργίας του 
κινητού ως συσκευή ανίχνευσης 
πτώσης… 
.. Να χρησιµοποιηθεί λογισµικό 
αντί της αγοράς συσκευής για την 
ανίχνευση πτώσης.. 
 

OXI 
 
 
 
 
 

√ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ   
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος.  
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα 
προκήρυξη δεν επιθυµεί να περιορίσει µε 
οποιοδήποτε τρόπο τις διαθέσιµες (πράγµατι 
πολλές και διαφορετικές) τεχνολογικές λύσεις 
(συστήµατα επικοινωνιών, πλατφόρµες 
λειτουργίας συσκευών, συσκευές, κ.α.) για το 
παρόν έργο.  
Για το λόγο αυτό η αναφορά  για αποκλειστική 
χρήση "έξυπνων κινητών" δεν γίνεται δεκτή.  
Η  παρούσα διατύπωση, της προκήρυξης, σε 
καµία περίπτωση δε δύναται να αποκλείσει 
οποιαδήποτε προτεινόµενη λύση/πρόταση 
(σύµφωνη µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσης), 
µε τη χρήση εξειδικευµένων και 
συγκεκριµένων συσκευών/πλατφορµών, και 
επιθυµεί να δώσει την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προτάσεις 
τους προς αξιολόγηση. 

VIDAVO ΑΕ 

ΝΑΙ 
 

 3 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2 Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας 
5. Συσκευή µέτρησης βάρους  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
..να προσθέσετε στον σχετικό 
πινάκα συµµόρφωσης τις εξής 
δυο δυνατότητες :  
- Μέτρηση λίπους στο σώµα  
- Υπολογισµός κατανάλωσης 
θερµίδων /ηµέρα 

 
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται την 
δυνατότητα στο δηµοτη να 
παρακολουθεί περισσότερες 
παραµέτρους σχετικά µε την 
φυσική του κατάσταση και να 
εξάγονται πιο ολοκληρωµένα 
συµπεράσµατα. 

ΟΧΙ 
 
 
 
 

√ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
 
H συσκευή µέτρησης βάρους αφαιρείται  από 
τον εξοπλισµό της διακήρυξης  
 
 

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

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

ΝΑΙ 
 

 4 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2 Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας 
8. Συσκευή συλλογής 
βιοµετρικών σηµάτων   
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Προτείνεται η χρήση σύγχρονων 
καινοτόµων smartphones αντι  
ενός απλού gateway… 
Η χρήση του smartphones 
καλύπτει τις ανάγκες αποστολής 
όλων των δικτύων, διαθέτουν ΒΤ 
για την λήψη των δεδοµένων από 
τις συσκευές καταγραφής 
βιολογικών σηµάτων.  
Σε κάθε gateway – smartphone θα 
είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό 
που αναφέρεται στην ενότητα 
«C3.4.3 Λειτουργικές 
Προδιαγραφές Εφαρµογών και 
Υπηρεσιών Υποέργου 4» 

ΟΧΙ 
 
 
 

√ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος 
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα 
προκήρυξη δεν επιθυµεί να περιορίσει µε 
οποιοδήποτε τρόπο τις διαθέσιµες (πράγµατι 
πολλές και διαφορετικές) τεχνολογικές λύσεις 
(συστήµατα επικοινωνιών, πλατφόρµες 
λειτουργίας συσκευών, συσκευές, κ.α.) για το 
παρόν έργο.  
Για το λόγο αυτό η αναφορά για αποκλειστική 
χρήση "έξυπνων κινητών" δεν γίνεται δεκτή. 
 Η  παρούσα διατύπωση, της προκήρυξης, σε 
καµία περίπτωση δε δύναται να αποκλείσει 
οποιαδήποτε προτεινόµενη λύση/πρόταση 
(σύµφωνη µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσης), 
µε τη χρήση εξειδικευµένων και 
συγκεκριµένων συσκευών/πλατφορµών, και 
επιθυµεί να δώσει την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προτάσεις 
τους προς αξιολόγηση. 

VIDAVO ΑΕ 

ΝΑΙ 
 

√ 5α Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής  
ii) Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα ( παράγραφος 1.2)  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Να αλλάξει το ISO 9001:2000 µε 
την επί του παρόντος ισχύουσα 
έκδοση ISO 9001:2008 

ΟΧΙ 
 
 
 

 

∆ΕΚΤΟ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει γίνει η σχετική αλλαγή στην έκδοση του 
ISO 9001 στην παρ. 1.2 του πίνακα Τεχνική 
και επαγγελµατική ικανότητα της ενότητας 
Β2.6, και ζητείται η  πιστοποίηση του 
υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 9001:2008 

VIDAVO ΑΕ και 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ 

ΝΑΙ 
 

√ 5β Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής  
ii) Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα ( παράγραφος 1.2)  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Να απαιτηθεί επιπλέον το 
πιστοποιητικό που να 
τεκµηριώνει τη δυνατότητα του 
υποψήφιου να σχεδιάζει , παράγει 
συντηρεί και να διακινεί 
ιατροτεχνικα προϊόντα και 
εξοπλισµό .. 
Το πρότυπο που είναι σύµφωνο 
µε τα παραπάνω είναι το ISO 
13485:2003 
  
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 

 

∆ΕΚΤΟ 
 
Η εκτέλεση του έργου δεν έχει ως προϋπόθεση 
την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 
13485:2003 από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  
 
Το ISO 13485:2003 αφορά τις εταιρίες 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
δραστηριοποιούνται  κατασκευή / διανοµή 
αυτών των προϊόντων και αντικαθιστά 
προηγούµενα πρότυπα όπως το ΕΝ 46001. 
Το ISO 13485:2003 βασίζεται στις αρχές του 
ISO 9001:2000 και αποτελεί εξειδίκευση για 
τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  
 
Το σύστηµα αρχών και κατευθυντήριων 
γραµµών που τίθεται ειδικά µε την 
αναφερόµενη υπουργική απόφαση Υ.Α. 
∆Υ8δ/1348/04 αφορά τις εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στη διανοµή 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.  
Στο άρθρο 2 της Υ.Α ∆Υ8δ/1348/04 
αναφέρεται ότι: «Στις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής υπάγονται οι επιχειρήσεις, υπό 
οποιαδήποτε νοµική µορφή, στον κύκλο 
εργασιών των οποίων περιλαµβάνεται η 
διανοµή ιατροτεχνολογικών προϊόντων είτε 
αποκλειστικώς είτε παραλλήλως µε 
οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, 

VIDAVO ΑΕ και 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ 
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A/A Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή οµάδα παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

εξαιρουµένων των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών  προϊόντων 
καθόσον αφορά τη διανοµή  των παραγόµενων 
από τις ίδιες προϊόντων». 
 
Στο πλαίσιο κατάθεσης της προσφοράς ο 
υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί τεκµηριώσει την 
συµµόρφωση στην παραπάνω απαίτηση 
καταθέτοντας τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια 
των συσκευών ή παραποµπή στο site του 
προµηθευτή όπου αναφέρεται η συµµόρφωση 
στο ISO ή υπεύθυνη δήλωση ότι η προµήθεια 
των συσκευών τηλεφροντίδας θα γίνει από 
πιστοποιηµένο προµηθευτή µε βάση το 
παραπάνω ISO. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η απαίτηση «Συµµόρφωση κατά ISO 
13485:2003» έχει συµπεριληφθεί ως νέα 
παράγραφος στον πίνακα συµµόρφωσης 
C3.3.1.4.2 των συσκευών τηλεφροντίδας και 
αφορά τον κατασκευαστή/προµηθευτή αυτών 
των συσκευών και όχι τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
  
 

ΝΑΙ 
 

√ 5γ Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2 Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας 
 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Να απαιτηθεί σήµανση CE των 
ιατρικών συσκευών 
 

ΟΧΙ  

∆ΕΚΤΟ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει προστεθεί σχετική απαίτηση για την 
σήµανση CE ως νέα παράγραφος στον πίνακα 
συµµόρφωσης C3.3.1.4.2 των συσκευών 
τηλεφροντίδας για όλες τις συσκευές 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ 

ΝΑΙ 
 

√ 6 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής  
ii) Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα ( παράγραφος 1.2)  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Ο Προσφέρων να είναι σε θέση 
να επιδείξει άµεσα το σύστηµα σε 
περίπτωση που ζητηθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης και να έχει 
εγκατεστηµένα και σε 
παραγωγική λειτουργία παρόµοια 
συστήµατα.  
 

ΟΧΙ  

∆ΕΚΤΟ 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι το συνολικό  
σύστηµα (µε τα διάφορα υποσυστήµατα του 
για τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των 
δήµων) δεν υπάρχει διαθέσιµο και σε 
λειτουργία σήµερα στο σύνολό του.  
Η επίδειξη υπάρχοντος συστήµατος  από τον 
ανάδοχο είναι επιθυµητή  (και θετική) για 
επιµέρους συστατικά της λύσης (ή το σύνολό 
της) αλλά όχι αναγκαία  κατά την αξιολόγηση 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει προστεθεί η παραπάνω φράση στην 
ενότητα Β3.2.2. 
"Αναφορικά µε την αξιολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών η  αρµόδια Επιτροπή, εφόσον το 
θεωρήσει αναγκαίο, δύναται να καλέσει τους 
διαγωνιζόµενους για την επίδειξη της 
προσφερόµενης λύσης.  
Με δεδοµένο ότι η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί 
πως το συνολικό  σύστηµα (µε τα διάφορα 
υποσυστήµατα του για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
και απαιτήσεις των ∆ήµων) δεν υπάρχει 
διαθέσιµο και σε λειτουργία σήµερα στο 
σύνολό του, η όποια επίδειξη υπάρχοντος 
συστήµατος ζητηθεί να γίνει θα αφορά 
επιµέρους συστατικά της λύσης (ή το σύνολό 
της)." 

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

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
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Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 
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Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β.2.3 ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής  
 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι Υποψήφιοι ανάδοχοι να είναι 
πιστοποιηµένοι κατά  ISO 27001 
που αφορά ∆ιαχείριση 
ευαίσθητων προσωπικών 
δεδοµένων 
 

OXI √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ.  
 
Το ISO  27001:2005 αφορά την υλοποίηση, 
λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο ενός 
συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας της 
πληροφορίας.  
Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από τον Φορέα Λειτουργίας 
(∆ήµος Ηρακλείου)  στον οποίο πρόκειται να 
φιλοξενηθούν οι εφαρµογές και τα δεδοµένα 
υγείας και όχι από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  
Οι τεχνολογικές απαιτήσεις ασφάλειας 
δεδοµένων και επικοινωνιών στις οποίες 
οφείλει να συµµορφωθεί και να περιγράψει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος περιγράφονται στον 
σχετικό πίνακα συµµόρφωσης και θεωρούνται 
επαρκείς για να δώσουν την δυνατότητα στο 
φορέα λειτουργίας να λάβει εάν το επιθυµεί 
την ανωτέρω πιστοποίηση ISO.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ 

ΝΑΙ 
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Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής  
ii) Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα ( παράγραφος 1.2)  
 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν 
πραγµατοποιήσει παρόµοιο η 
άλλο έργο στο χώρο της υγείας µε 
τουλάχιστον 1,5 φορά τον 
προϋπολογισµό του παρόντος 
έργου … 
Προτείνουµε για λόγους πλήρους 
διαφάνειας να υπάρχουν πιο 
συγκεκριµένες απαιτήσεις για το 
αντίστοιχο έργο (π.χ. να είναι 
50% του προϋπολογισµού του 
έργου, να περιλαµβάνει 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
κτλ) προκειµένου να καθίσταται 
σαφές ποιο έργο θεωρείται 
αντίστοιχο .. 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ.  
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι πρέπει να έχουν ήδη προηγούµενη 
εµπειρία στην υλοποίηση τέτοιων συστηµάτων 
(προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
δήµων). 
Στην ενότητα Β2.6 ορίζεται ότι ως ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί το γεγονός, 
ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει 
µε επιτυχία την υλοποίηση, σε 2 αντίστοιχα µε 
το προκηρυσσόµενο , έργα, τα τελευταία 5 
έτη, µε επιτυχία. 
Ως αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που 
αφορά σε όµοιο ή ισοδύναµο από πλευράς 
απαιτήσεων Υλοποίησης, φυσικό αντικείµενο 
ανά ζητούµενο υποέργο ή συνολικά, σε όρους 
εφαρµοσθέντων τεχνολογιών, οικονοµικού 
µεγέθους, µεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής 
υλοποίησης, κλίµακας και τεχνολογικής και 
επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου ζωής του. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να  
αναφερθούν σε έργα τους που υπερκαλύπτουν 
τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά µεταξύ 
αυτών και τον προϋπολογισµό του παρόντος 
έργου 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 
DOTSOFT ΑΕ 
 

ΝΑΙ 
 

√ 9 
 

Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.1 PC all in one  
 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Γινεται αναφορά σε 
συγκεκριµένες εταιρείες ( ACER , 
McAFE ,  …) γεγονός που 
αντιβαίνει στους κανονισµούς 
που προβλέπεται για ανοικτούς 
διαγωνισµούς … 

ΟΧΙ  

∆ΕΚΤΟ.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 Έχουν αφαιρεθεί οι αναφορές σε 
συγκεκριµένες εταιρίες από τον πίνακα 
συµµόρφωσης C3.3.1.4.1 PC all in one  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
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A/A Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή οµάδα παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

ΝΑΙ 
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Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Προτείνεται η πολυκαναλικότητα 
του έργου να στηριχτεί µε την 
δηµιουργία µιας εφαρµογής για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα               
( smartphones)  

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ  
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος.  
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα 
προκήρυξη δεν επιθυµεί να περιορίσει µε 
οποιοδήποτε τρόπο τις διαθέσιµες (πράγµατι 
πολλές και διαφορετικές) τεχνολογικές λύσεις 
(συστήµατα επικοινωνιών, πλατφόρµες 
λειτουργίας συσκευών, συσκευές, κ.α.) για το 
παρόν έργο.  
Για το λόγο αυτό η αναφορά για αποκλειστική 
χρήση "έξυπνων κινητών" δεν γίνεται δεκτή.  
Η  παρούσα διατύπωση, της προκήρυξης, σε 
καµία περίπτωση δε δύναται να αποκλείσει 
οποιαδήποτε προτεινόµενη λύση/πρόταση 
(σύµφωνη µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσης), 
µε τη χρήση εξειδικευµένων και 
συγκεκριµένων συσκευών/πλατφορµών, και 
επιθυµεί να δώσει την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προτάσεις 
τους προς αξιολόγηση.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

√ 11 – 1.1 
 

Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
1)Πιεσόµετρο 
Να αφαιρεθεί η αναφορά στο 
βάρος 

ΟΧΙ  

∆ΕΚΤΟ. 
 
Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να 
αναφερθεί το βάρος που θα έχει η συσκευή 
που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει γίνει η διόρθωση στην παρ. 2.3 του 
πίνακα συµµόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου  από τη 
στήλη «απαίτηση» έχει µπεί η απαίτηση 
«καθαρό βάρος συσκευής ( χωρίς τις 
µπαταριές». Να αναφερθεί » ως υποχρεωτική 
- ΝΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 11-1.2 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
1)Πιεσόµετρο 
Ακρίβεια µέτρησης -> 3mmHg ή 
2%,όποιο είναι µεγαλύτερο 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ  
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος 
 
Να αναφέρει σχετικά στοιχεία ο κάθε 
ανάδοχος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
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A/A Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή οµάδα παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

ΝΑΙ  11-1.3 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
1)Πιεσόµετρο 
Μνήµη ->10 τελευταίες 
µετρήσεις 

 
ΟΧΙ 

√ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος 
 
∆εν αποτελεί απαραίτητο και αναγκαίο 
στοιχείο.  
Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τα 
επιµέρους και ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 
συσκευής πάντα σε σχέση µε το 
προσφερόµενο σύστηµα (λογισµικό) 
υποστήριξης των ζητούµενων από το ∆ήµο 
Ηρακλείου υπηρεσιών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

√ 11 -2.1 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
2) Γλυκοζόµετρο 
Να αφαιρεθεί η αναφορά στο 
βάρος 

ΟΧΙ 
 

 

∆ΕΚΤΟ. 
 
Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να 
αναφερθεί το βάρος που θα έχει η συσκευή 
που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει γίνει η διόρθωση στην παρ. 3.3 του 
πίνακα συµµόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου  από τη 
στήλη «απαίτηση» έχει µπεί η απαίτηση 
«καθαρό βάρος συσκευής ( χωρίς τις 
µπαταριές». Να αναφερθεί » ως υποχρεωτική 
- ΝΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 11 –2.2 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
2) Γλυκοζόµετρο 
Μέτρηση Επιπέδου Γλυκόζης 
Αίµατος -> 1.1-33.3mmol/L (20-
600mg/dL) 

ΟΧΙ 
 

√ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος  
 
Να αναφέρει σχετικά στοιχεία ο κάθε 
ανάδοχος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
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A/A Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή οµάδα παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

ΝΑΙ 
 

√ 11 –2.3 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
2) Γλυκοζόµετρο 
Ένδειξη Μονάδων Μέτρησης -> 
Mg/dL ή mmol/L 

ΟΧΙ 
 

 

∆ΕΚΤΟ  
 
Έχει προστεθεί η σχετική απαίτηση στον 
πίνακα συµµόρφωσης για το γλυκοζόµετρο ως 
νέα παράγραφος 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 11-3.1 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
3)Συσκευή µέτρησης βάρους 
Να αφαιρεθεί η αναφορά στο 
βάρος 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
 
H συσκευή µέτρησης βάρους αφαιρείται  από 
τον εξοπλισµό της διακήρυξης  
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 11-3.2 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
3)Συσκευή µέτρησης βάρους 
Bήµα µέτρησης (ανάλυση) -> 
100gr 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
 
H συσκευή µέτρησης βάρους αφαιρείται  από 
τον εξοπλισµό της διακήρυξης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 



Αποτέλεσµα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  του σχεδίου διακήρυξης του έργου µε τίτλο 
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας στους µητροπολιτικούς ∆ήµους της Κρήτης» 

 

Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

9 

9 

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

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

ΝΑΙ 
 

√ 11 -4 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
4. Σπιρόµετρο 
Να αφαιρεθεί η αναφορά στο 
βάρος 

ΟΧΙ  

∆ΕΚΤΟ. 
 
Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι  
να αναφερθεί το βάρος που θα έχει η συσκευή 
που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει γίνει η διόρθωση στον πίνακα 
συµµόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου  από τη στήλη 
«απαίτηση» έχει µπεί η απαίτηση «καθαρό 
βάρος συσκευής ( χωρίς τις µπαταριές». Να 
αναφερθεί » ως υποχρεωτική - ΝΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 11- 4 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί 
για τις ιατρικές συσκευές 
θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε 
γίνεται αναφορά σε σηµαντικές 
παραµέτρους και δυνατότητες τις 
οποίες θα πρέπει αυτές να 
υποστηρίζουν.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
4. Σπιρόµετρο 
Εύρος ροής  
Εύρος Όγκου  
Υποστήριξη παραµέτρων  
∆ιάρκεια µέτρησης  
Εύρος µέτρησης  
Να βγει η πιστοποίηση ΑΤS,FDA 
 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ 
σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήµατος  
 
Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι  
να αναφερθεί το χαρακτηριστικά που θα έχει η 
συσκευή που περιγράφει η πρόταση του 
ανάδοχου.  
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

12 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3 Λειτουργικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού και 
λογισµικού συστήµατος  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Να διευκρινιστεί  αν δύναται να 
προσφερθεί ενιαία συσκευή για 
το σύνολο ή µέρος 
των µετρήσεων 

 

√ ∆ΕΚΤΟ  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Στην ενότητα Α3.2.1  µπήκε η παρακάτω 
αναφορά : 
"Να σηµειωθεί ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
µπορεί είτε να προσφέρει µια ενιαία συσκευή 
για το σύνολο ή µέρος των µετρήσεων  που 
απαιτούνται είτε ξεχωριστές συσκευές για 
κάθε µέτρηση.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να  
τεκµηριώσει ότι µε την προσφερόµενη 
συσκευή µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
τρίτων (εξυπηρετούµενων) και τις 
προδιαγραφές του πίνακα συµµόρφωσης των 
συσκευών τηλεφροντίδας όσο αφορά το 
πλήθος και τη λειτουργικότητά τους." 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 



Αποτέλεσµα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  του σχεδίου διακήρυξης του έργου µε τίτλο 
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας στους µητροπολιτικούς ∆ήµους της Κρήτης» 

 

Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

10 

10 

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

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

ΝΑΙ 
 

 13-1 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2  Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Γίνετε αναφορά σε προδιαγραφές 
για τις οποίες είτε δεν έχουν 
κάποιο νόηµα  
είτε δεν εξυπηρετούν κάποια 
συγκεκριµένη απαίτηση, 
προκειµένου για την 
αρτιότητα της λύσης. 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
αναφερθούν οι αναφορές: 
8.7 Οθόνη LCD αφού δεν 
εξυπηρετεί σε τίποτα την 
λειτουργικότητα 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ.  
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα 
απαίτηση πρέπει να σηµειωθεί γιατί δίνει βάση 
και έµφαση στην χρηστικότητα των συσκευών 
από άτοµα µε περιορισµένες γνώσεις και ίσως 
λειτουργικές ικανότητες. 
Για το λόγο αυτό απαιτεί η συγκεκριµένη 
συσκευή που αναφερόµαστε να έχει φωτεινή 
οθόνη ένδειξης. 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 13-2 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2  Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Γίνετε αναφορά σε προδιαγραφές 
για τις οποίες είτε δεν έχουν 
κάποιο νόηµα  
είτε δεν εξυπηρετούν κάποια 
συγκεκριµένη απαίτηση, 
προκειµένου για την 
αρτιότητα της λύσης. 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
αναφερθούν οι αναφορές: 
8.8 περί τσάντα µεταφοράς: αφού 
αφενός δεν εξυπηρετεί πουθενά 
την λειτουργικότητα αφετέρου 
δεν σχετίζεται µε το έργο αφού οι 
συσκευές στο έργο είναι 
εγκαταστηµένες στο σπίτι των 
χρηστών. 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΚΤΟ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έχει διαγραφεί  από τον πίνακα C3.3. 1.4.2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 

ΝΑΙ 
 

 13-3 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
C3.3.1.4.2  Συσκευές 
Τηλεφροντίδας και κατ οίκον 
τηλεπαρακολουθησης Υγείας  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Γίνετε αναφορά σε προδιαγραφές 
για τις οποίες είτε δεν έχουν 
κάποιο νόηµα  
είτε δεν εξυπηρετούν κάποια 
συγκεκριµένη απαίτηση, 
προκειµένου για την 
αρτιότητα της λύσης. 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
αναφερθούν οι αναφορές: 
8.10 Πηγή ενέργεια: αφού δεν 
έχει κανένα νόηµα 
 
 
 
 

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ.  
 
Ο δήµος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα 
απαίτηση πρέπει να σηµειωθεί αφού έχει 
νόηµα για την αυτονοµία των συσκευών και 
αξιοπιστία του συστήµατος (ιδίως των 
ιατρικών συσκευών). 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ 
ΑΕ  
 



Αποτέλεσµα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  του σχεδίου διακήρυξης του έργου µε τίτλο 
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας στους µητροπολιτικούς ∆ήµους της Κρήτης» 

 

Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  
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A/A Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή οµάδα παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε 
στη ∆ιακήρυξη: 

Τεκµηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

 
 
 

ΝΑΙ 
 

 14 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής  
ii) Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα ( παράγραφος 1.2)  
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Το προτεινόµενο τεύχος ζητά από 
τους υποψήφιους αναδόχους: 
«…διαθέτει Γραφείο 
Υποστήριξης εντός των ορίων του 
∆ήµου στον οποίο υπάγεται η 
αναθέτουσα αρχή».  
Η συγκεκριµένη απαίτηση 
αποκλείει από την διαγωνιστική 
διαδικασία εταιρείες που δεν 
έχουν γραφείο/ υποκατάστηµα 
στον ∆ήµο Ηρακλείου ή 
επιβάλλει την συνεργασία µε 
εταιρείες της περιοχής. Όπως, 
γίνεται και σε άλλους 
διαγωνισµούς προτείνουµε να 
υπάρχει ρητή απαίτηση µε 
δέσµευση του Αναδόχου ότι θα 
εγκαταστήσει συνεργείο µε άτοµα 
εντός του ∆ήµου για όλη τη 
διάρκεια του έργου που θα έχει το 
ίδιο αποτέλεσµα  

ΟΧΙ √ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ.  
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου κρίνει ότι για την 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε τον 
ανάδοχο απαιτείται ο ανάδοχος είτε να έχει  
γραφείο/ υποκατάστηµα στην γεωγραφική 
περιοχή του ∆ήµου Ηρακλείου ή  την 
συνεργασία µε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον ∆ήµο Ηρακλείου.  
 

DOTSOFT ΑΕ 

ΝΑΙ 
 

√ 15 Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β 
Σχετική αναφορά στην 
προκήρυξη 
Β4.2 Απόρριψη προσφορών  
σηµείο 13, σελίδα 40 
Παρατήρηση- Σχόλιο 
Το προτεινόµενο τεύχος 
αναφέρει: «Υπερβολικά χαµηλή 
προσφορά ορίζεται αυτή που 
είναι µικρότερη από το 85% επί 
του µέσου όρου των αποδεκτών 
οικονοµικότερη προσφορών». 
Προτείνεται η τροποποίηση του 
όρου ως εξής: «Υπερβολικά 
χαµηλή προσφορά ορίζεται αυτή 
που είναι µικρότερη από το 85% 
επί του διαµέσου (Median) των 
αποδεκτών οικονοµικότερη 
προσφορών» που ενισχύει 
περισσότερο τον υγιή 
ανταγωνισµό. 

ΟΧΙ  

∆ΕΚΤΟ.  
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Στην ενότητα B4.2  µπήκε η παρακάτω 
αναφορά : 
 
“Υπερβολικά χαµηλή προσφορά ορίζεται αυτή 
που είναι µικρότερη από το 85% επί της 
διαµέσου (median) των οικονοµικών  
προσφορών” 

DOTSOFT ΑΕ 

 
Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη   

 
 
Καραγιαννάκης Γεώργιος  


