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Ηράκλειο 08-10-2014
Aρ. Πρωτ.: 154109
ΠΡΟΣ: τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό:
«e-Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας»

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό: «e-Εναλλακτικές

όψεις

της

ενδοχώρας»
Σχετικά: τα υπ΄αριθ. πρωτ.: 153023/6-10-2014, 153024/6-10-2014, 154107/8-102014, 154109/8-10-2014, 154154/8-10-2014 αιτήµατα

Σχετικά µε τα ερωτήµατα – αιτήµατα που υποβλήθηκαν για το διαγωνισµό του
θέµατος οι διευκρινίσεις που δίνονται έχουν ως εξής:

Ερώτηση 1: Εφ’ όσον η προκήρυξη εµπίπτει στο Π.∆. 60/2007, καλύπτεται η
συµµετοχή των υποψηφίων αναδόχων µε δάνεια εµπειρία, όπως ορίζεται στο Αρ.
46, παρ. 3 του προαναφερθέντος Π.∆.;
Απάντηση: ναι καλύπτεται
Ερώτηση 2: «…Η οµάδα έργου πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7)
στελέχη του προσφέροντος, συµπεριλαµβανοµένου του Υπεύθυνου Έργου…». Τι
ορίζετε ως «στελέχη» για την παρούσα προκήρυξη; Πρέπει τα µέλη της Οµάδας
Έργου να έχουν σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας µε τον οικονοµικό φορέα
(ορισµός κατά το Π.∆. 60/2007, Αρ. 2, Παρ. 8);
Απάντηση: Όχι απαραίτητα
Ερώτηση 3: Στην προκήρυξη, απαιτείται ιδιαιτέρως εξειδικευµένη οµάδα Έργου.
Από τις περιγραφές των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά παρατίθενται
παραπέµπουν τόσο

στην δηµιουργία ενός πληροφοριακού κόµβου για την

επιστηµονική κοινότητα µε υλικό πρωτογενούς έρευνας, λόγω της εξειδικευµένης
οµάδας που απαιτείται, όσο και στη δηµιουργία ενός διαδικτυακού τόπου
διαφηµιστικής προβολής της ενδοχώρας, από τις αναφορές στην δηµιουργία
περιεχοµένου. Έτσι, δηµιουργείται σύγχυση επειδή δεν τεκµηριώνεται επακριβώς

το αντικείµενο και ο ρόλος του καθενός επιστήµονα στην υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριµένα, η αναφορά στη δηµιουργία περιεχοµένου, είναι η παρακάτω:
«…Αποτύπωση,

αναζήτηση,

συλλογή,

ταξινόµηση,

δηµιουργία,

µετάφραση,

καταχώρηση στη βάση δεδοµένων και προβολή του συνόλου των γεωχωρικών
δεδοµένων που αφορά στην περιοχή παρέµβασης όπως ιστορικά στοιχεία,
χρηστικά
µουσειακά,

στοιχεία,

φυσιολατρικά,

φωτογραφικού

υλικού,

θρησκευτικά,
δίκτυα

πολιτισµικά,

επαγγελµατιών,

µνηµειακά,

παραδοσιακών

επαγγελµάτων, κλπ..
Τα γεωχωρικά δεδοµένα (σηµεία ενδιαφέροντος) θα πρέπει να αποδίδονται
µε τη θέση τους στο χώρο (geotagging), να φέρουν όλες τις δυνατές
πληροφορίες

που

µπορούν

να

τα χαρακτηρίσουν,

να

συνοδεύονται

από πολυµεσικό υλικό και την απαραίτητη ετικετοποίηση (tagging)…»
Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, παρακαλούµε να αποσαφηνίσετε:
α) Από πού προκύπτει η ανάγκη, τόσο στη µελέτη όσο και στην προκήρυξη
για

την

απαίτηση

–

και

µάλιστα

επί

ποινής

αποκλεισµού

-

Περιβαλλοντολόγου, µε «…ειδίκευση στη διαχείριση περιβάλλοντος και
προστατευόµενων περιοχών, σε συνδυασµό µε τον πρωτογενή και τον
τριτογενή

τοµέα

…»,

Γεωλόγου

µε

εξειδίκευση

στο

καρστ

και

τη

γεωποικιλότητα, Βιολόγου µε «…αποδεδειγµένη εµπειρία και ειδίκευση στην
οικολογία και διαχείριση της άγριας πανίδας (κυρίως θηλαστικά ή/και
πτηνά)…» και Γεωπόνου «…µε ειδίκευση στην ενδηµική χλωρίδα της
Κρήτης µε πενταετή (5) αποδεδειγµένη εµπειρία…»,
Απάντηση: Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει να ακολουθηθούν οι
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη.

β) Ποιος θα είναι επακριβώς και όχι γενικώς και αορίστως, ο ρόλος της κάθε
ζητούµενης ειδικότητας στην υλοποίηση του έργου,
Απάντηση:

Το

συγκεκριµένο

έργο

απαιτεί

διεπιστηµονική

προσέγγιση

και

συνεργασία. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταρτίσει µια οµάδα ικανή
να ανταποκριθεί στο έργο µε βάση την οποία και θα αξιολογηθεί.

γ) Με ποιο σκεπτικό, στο συγκεκριµένο έργο πληροφορικής, µε σκοπό την
διαφηµιστική προβολή της ενδοχώρας µε ηλεκτρονικά µέσα, δεν απαιτείται
η ύπαρξη τουλάχιστον ενός πτυχιούχου εφαρµογών πληροφορικής και
πολυµέσων, τεχνικός εφαρµογών, προγραµµατιστής ή συναφούς κλάδου
και επαγγελµατικής κατάρτισης/εξειδίκευσης; Σηµειωτέο, δε, πως ακόµα και
ο Υπεύθυνος της Οµάδας Έργου, δεν απαιτείται να είναι γνώστης της
πληροφορικής, αλλά απλά «…να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) έτη

επαγγελµατικής εµπειρίας, σε διαχείριση έργων πολιτισµού µε τη χρήση
Πληροφοριακών και ∆ιαδικτυακών Συστηµάτων…» και
δ) Παρακαλούµε να µας αποσαφηνίσετε µε ποιο τρόπο και από ποια
ειδικότητα προβλέπεται να καλυφθεί η καταγραφή, ανάδειξη και προβολή
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ενδοχώρας, καθώς αποτελεί το
σηµαντικότερο παράγοντα επιτυχίας αυτού του έργου.

Απάντηση στα γ και δ: Παρακαλείσθε όπως ανταποκριθείτε στα ζητούµενα που
προκύπτουν από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Οτιδήποτε επιπλέον,
θεωρείτε ότι ενισχύει την πρότασή σας, µπορείτε να το συµπεριλάβετε στο φάκελό
σας.

Ερώτηση 4: Ποια ακριβώς είναι η περιοχή αναφοράς/παρέµβασης του έργου το
οποίο προκηρύσσετε; Παρακαλούµε όπως αναφέρετε τις περιοχές που καλύπτει,
ονοµαστικά και γεωγραφικά, µε πλήρη σαφήνεια και τις οποίες καλείται ο
οικονοµικός φορέας να καταγράψει και να διαφηµίσει ηλεκτρονικά µε την
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου.
Απάντηση: Η περιοχή παρέµβασης του LEADER
(http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemi
d=264)

Ερώτηση 5: Ποια ακριβώς είναι η λίστα µε τα συνηµµένα που απαιτείτε µε τη
φράση «…Η αίτηση συνοδεύεται µε κατάλογο συνηµµένων…» στη σελ. 14. Της
προκήρυξης, παρ. 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό;
Απάντηση: Σύµφωνα µε την Παράγραφο 7.3.1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ,
σηµείο

1:

Αίτηση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

-

υποβολής

προσφοράς

στο

διαγωνισµό, του Αναλυτικού Τεύχους ∆ιακήρυξης, η Αίτηση Συµµετοχής του
προσφέροντα θα πρέπει να συνοδεύεται µε κατάλογο συνηµµένων, δηλαδή µε τον
Κατάλογο των ∆ικαιολογητικών που περιέχει ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών που
αυτός καταθέτει.

Ερώτηση 6: ∆εδοµένου ότι πρόκειται για έργο πληροφορικής για την διαφήµιση
της ενδοχώρας, οι προδιαγραφές για την υλοποίησή του δεν είναι σαφείς.
Παρακαλούµε να περιγράφουν επακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις για:
•

την κάλυψη της διαλειτουργικότητας και µε τι είδους αρχιτεκτονική
και πρότυπα θέλετε να είναι συµβατό το φυσικό αντικείµενο,

•

ποια θα είναι η διαλειτουργικότητα και ποια η συµβατότητα µε τα
υφιστάµενα συστήµατα του ∆ήµου,

•

ποιο θα είναι το µοντέλο φιλοξενίας και ονοµατοδοσίας

•

ποια σχήµατα και ποιες οι προδιαγραφές της γεωδαιτικής αναφοράς
που απαιτούνται,

•

σε ποια µοντέλα και σε τι πλήθος αδειών χρήσης αναφέρεστε,

•

ποια είναι τα πρωτόκολλα διαµεταγωγής δεδοµένων,

•

ποια είναι η επιθυµητή αρχιτεκτονική του συστήµατος,

•

τον αριθµό των φωτογραφιών, την ύπαρξη βίντεο και σε τι πλήθος,

•

τους επιθυµητούς µορφότυπους αρχείων πολυµέσων

•

τις

προδιαγραφές

αναβαθµισιµότητας,

κλιµάκωσης

και

διαχειρισιµότητας
•

τις προδιαγραφές διαχείρισης και ανανέωσης περιεχοµένου στην
εφαρµογή για τις φορητές συσκευές και τέλος

•

ποιες οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα για την τήρηση των
κανόνων ανοιχτού λογισµικού και openness;

Απάντηση:

Παρακαλείσθε

προκύπτουν

από

τις

όπως

τεχνικές

ανταποκριθείτε
προδιαγραφές

στα

του

ζητούµενα

έργου.

που

Οτιδήποτε

επιπλέον, θεωρείτε ότι ενισχύει την πρότασή σας, µπορείτε να το
συµπεριλάβετε στην Τεχνική πρότασή σας.

Επίσης σας ενηµερώνουµε, σχετικά µε τα αιτήµατα που έχουν τεθεί από τους
ενδιαφερόµενους για τυχόν παράταση του ∆ιαγωνισµού, ότι τέτοια δυνατότητα
παράτασης δεν τίθεται και ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί κανονικά την ηµέρα και την
ώρα που έχει δηµοσιευθεί.

Εκ µέρους της Υπηρεσίας και
Υπεύθυνη του Έργου

Κάλλια Νικολιδάκη

