Αποτελέσματα διαβούλευσης
επί του Σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», παραθέτουμε τις απαντήσεις της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) επί των σχολίων που κατέθεσαν οι εταιρείες στο σχέδιο της
διακήρυξης που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με κωδικό ΑΔΑΜ: 21DIAB000019591, καθώς
και επιπλέον παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την εκ νέου ανάγνωση του σχεδίου της
διακήρυξης.
1o Σχόλιo εταιρείας “PwC Greece”
«
Άρθρο 2.2.6.
Όνομα Simaiopoul Email vasilis.simaiopoulos@pwc.c

os Vasilis

om

Τεχνική
και
επαγγελματικ Ημ/νία 22/09/202
ή ικανότητα 1
(Μέρος
IV
παρ. Γ ΕΕΕΣ)

Στο άρθρο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος IV παρ. Γ ΕΕΕΣ) της Διακήρυξης απαιτείται : Όσον
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) έργα με τουλάχιστον
π/υ ίσο ή άνω των 100.000 € το καθένα και αντικείμενο την υποστήριξη φορέων σε θέματα διαχείρισης ενταγμένων
πράξεων στο ΕΣΠΑ και σε θέματα υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί ένα εκ των πολλών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνετε η εξής λεκτική διαμόρφωση του κριτηρίου:
Στο άρθρο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος IV παρ. Γ ΕΕΕΣ) της Διακήρυξης απαιτείται : Όσον
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) έργα με τουλάχιστον
π/υ ίσο ή άνω των 100.000 € το καθένα και αντικείμενο την υποστήριξη φορέων σε θέματα διαχείρισης ενταγμένων
πράξεων στο ΕΣΠΑ ή σε οποιοδήποτε Διαρθρωτικό & Επενδυτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα
υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.»

Απάντηση ΚεΜΚΕ:
« Κατά την άποψή μας, προτείνεται η αναδιατύπωση της α’ παραγράφου στην ενότητα 2.2.6 ως
εξής:
«κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) έργα με
τουλάχιστον π/υ ίσο ή άνω των 100.000 € το καθένα και αντικείμενο την υποστήριξη φορέων
σε θέματα διαχείρισης ενταγμένων πράξεων στο ΕΣΠΑ ή σε οποιοδήποτε Διαρθρωτικό &
Επενδυτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα υποστήριξης ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων.»»
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2o Σχόλιo εταιρείας “PwC Greece”
«
Άρθρο 2.2.6.

Τεχνική
και
Όνομα Simaiopoul Email vasilis.simaiopoulos@pwc.c επαγγελματικ Ημ/νία 22/09/202
os Vasilis
om
ή ικανότητα 1
(Μέρος
IV
παρ. Γ ΕΕΕΣ)
Στο άρθρο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος IV παρ. Γ ΕΕΕΣ) της Διακήρυξης απαιτείται : Όσον
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται: β) να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες (επαγγελματικά προσόντα) για την ανάληψή του
έργου. Η προτεινόμενη ομάδα έργου να περιλαμβάνει τουλάχιστον στελέχη με τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα:
{………………………}
Ένα (1) στέλεχος με 3ετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων σε θέματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων
κρατικών ενισχύσεων
Δεδομένου ότι τα πληροφοριακά συστήματα κρατικών ενισχύσεων παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες για την
υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ως την εκταμίευση και τους ελέγχους και
συμπεριλαμβάνουν: • δια λειτουργικότητα με τρίτα συστήματα • σύστημα επιτελικής πληροφόρησης • υποστήριξη των
χρηστών για θέματα τεχνικής φύσεως μέσω ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού help desk προτείνετε η εξής λεκτική
διαμόρφωση του κριτηρίου:
Στο άρθρο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος IV παρ. Γ ΕΕΕΣ) της Διακήρυξης απαιτείται : Όσον
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται: β) να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες (επαγγελματικά προσόντα) για την ανάληψή του
έργου. Η προτεινόμενη ομάδα έργου να περιλαμβάνει τουλάχιστον στελέχη με τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα:
Ένα (1) στέλεχος με 3ετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων σε θέματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων κρατικών
ενισχύσεων ή ρύθμισης οφειλών που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον : • δια λειτουργικότητα με τρίτα συστήματα •
σύστημα επιτελικής πληροφόρησης • υποστήριξη των χρηστών για θέματα τεχνικής φύσεως μέσω ηλεκτρονικού και
τηλεφωνικού help desk

»

Απάντηση ΚεΜΚΕ:
«Κατά την άποψή μας, προτείνεται να παραμείνει η συγκεκριμένη απαίτηση όπως έχει
αποτυπωθεί στο αρχικό σχέδιο της διακήρυξης, καθώς η προτεινόμενη αλλαγή δεν είναι
σύμφωνη με τις ανάγκες της απαραίτητης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του
υποψήφιου αναδόχου.»
3o Σχόλιo εταιρείας “PwC Greece”
«
Άρθρο 2.2.7.

Πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας και
Όνομα Simaiopoul Email vasilis.simaiopoulos@pwc.c
Ημ/νία 22/09/20
πρότυπα
os Vasilis
om
21
περιβαλλοντικ
ής διαχείρισης
(Μέρος IV παρ.
Δ ΕΕΕΣ)
Στο άρθρο 2.2.7. - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Μέρος IV παρ. Δ
ΕΕΕΣ) της Διακήρυξης απαιτείται : Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
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σύμβασης απαιτείται να διαθέτει: • πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο,
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο του έργου και
συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων, υποστήριξης διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων.
Δεδομένου ότι ο όρος υποστήριξη διαδικασιών συμπεριλαμβάνεται στον ευρύτερο όρο διαχείριση έργων προτείνετε η
εξής λεκτική διαμόρφωση του κριτηρίου:
Στο άρθρο 2.2.7. - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Μέρος IV παρ. Δ
ΕΕΕΣ) της Διακήρυξης απαιτείται : Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να διαθέτει: • πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο,
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο του έργου και
συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων και πληροφοριακών συστημάτων. »

Απάντηση ΚεΜΚΕ:
«Κατά την άποψή μας, προτείνεται να παραμένει το κείμενο ως έχει στο αρχικό σχέδιο
διακήρυξης, καθώς η προτεινόμενη αλλαγή δεν είναι σύμφωνη με τις ανάγκες των
απαραίτητων χαρακτηριστικών του προτύπου διασφάλισης ποιότητας με βάση το φυσικό
αντικείμενο του έργου.»
4o Σχόλιo εταιρείας “PwC Greece”
«
Άρθρο Παράρτη

μα
I
–
Αναλυτική
Όνομα Simaiopoul Email vasilis.simaiopoulos@pwc. Περιγραφή
Ημ/νία 22/09/20
os Vasilis
com
Φυσικού
και 21
Οικονομικού
Αντικειμένου
της Σύμβασης
Στην ενότητα 5 του Μέρους Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του Παραρτήματος I –
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης απαιτείται :
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην αισθητική και λειτουργικότητα τους προτεινόμενου δικτυακού τόπου, για το λόγο
αυτό κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλει εικόνες ή/και σχετικό δείγμα (demo) για το υπό ανάθεση έργο στην
προσφορά του.
Δεδομένου ότι απαιτείται υλικό για αξιολόγηση παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το κριτήριο αξιολόγησης του
Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ή πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής»

Απάντηση ΚεΜΚΕ:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) σύμφωνα με την Διακήρυξη, ενότητα 2.3.1, το κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
και β) το σχόλιο, προτείνεται να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο της ενότητας 4 πριν από τα
παραδοτέα.
«Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην αισθητική και λειτουργικότητα τους προτεινόμενου δικτυακού
τόπου, για το λόγο αυτό κάθε υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλει εικόνες ή/και σχετικό
δείγμα (demo) για το υπό ανάθεση έργο στην προσφορά του.»
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5o Σχόλιo εταιρείας “PwC Greece”

«
Άρθρο Παράρτη

μα I –
Αναλυτική
Όνομα Simaiopou Email vasilis.simaiopoulos@pwc Περιγραφή
Ημ/νία 22/09/20
los Vasilis
.com
Φυσικού και
21
Οικονομικού
Αντικειμένου
της Σύμβασης
Στην ενότητα 6 του Μέρους Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του Παραρτήματος I –
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης απαιτείται :
Δημιουργία κειμένου κατάλληλου για υποστήριξη οδηγιών
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορά η εν λόγω απαίτηση, π.χ. Δημιουργία Υπότιτλων ή ξεχωριστού
κειμένου που θα συνοδεύει το video?

»
Απάντηση ΚεΜΚΕ:
«Προτείνεται όπως στην ενότητα 6 – Δημιουργία υποστηρικτικών βίντεο λειτουργίας της
εφαρμογής του Παραρτήματος Ι η λέξη «κείμενο» να αντικατασταθεί με τη λέξη «υπότιτλοι»
ως ακολούθως:
«………. θα πρέπει να συνδυάζουν εικόνα, υπότιτλους και φωνή αφήγησης που θα εξηγεί
αναλυτικά την κάθε λειτουργία στην οθόνη. Οι οθόνες θα πρέπει να επιλέγονται και να
παρουσιάζονται μια μια και το βίντεο να έχει σταθερή ροή αφήγησης.
Τα τρία (3) υποστηρικτικά βίντεο, θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Βίντεο κατ’ ελάχιστον υψηλής ευκρίνειας (FULL HD)
Χρήση επαγγελματικού μικροφώνου για την αφήγηση πληροφοριών
Δημιουργία κατάλληλων υπότιτλων για υποστήριξη οδηγιών
Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των υπότιτλων
Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ήχου……..»»

Επιπλέον παρατηρήσεις επί του σχεδίου της διακήρυξης από την ΚεΜΚΕ:
«
Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να προτείνουμε τις ακόλουθες βελτιώσεις επί του σχεδίου της
διακήρυξης που προέκυψαν κατά την ανάγνωση εκ νέου του κειμένου .
1. Παρ. 2.4.5 – Χρόνος ισχύος των προσφορών
Σχόλιο ΚεΜΚΕ:
Να αναδιατυπωθεί το σημείο 2.4.5 και να είναι διάστημα πολλαπλάσιο των 30 ημερών (π.χ.
240 ημέρες) που μπορεί να αναχθεί εύκολα σε μήνες, ούτως ώστε να συμβαδίζει με το
φραστικό που αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
2. Ενότητα 2 – Υποστήριξη σε εκπαίδευση φορέων
Σχόλιο ΚεΜΚΕ:
Να αναδιατυπωθεί η ενότητα 2 με τις αλλαγές που ακολουθούν στο χρονοδιάγραμμα της
εκπαίδευσης από 12 μήνες σε 18 μήνες, ούτως ώστε να υφίσταται διαθεσιμότητα εκπαίδευσης
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και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του υλοποίησης της
υποστήριξης. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί στα ακόλουθα σημεία της διακήρυξης:
(Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αποτυπωθεί αυτούσιο το κείμενο του
Παραρτήματος Ι και οι αλλαγές έχουν επισημανθεί με υπογράμμιση και bold χαρακτήρες, προς
διευκόλυνσή σας.)
α) Ενότητα 2 – Υποστήριξη σε εκπαίδευση φορέων
Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες θα παρασχεθούν, κατά την υποστήριξη στην εκπαίδευση
των στελεχών της ΚΕΜΚΕ και των ΑΜΚΕ και Χορηγουσών Αρχών, είναι οι ακόλουθες:
Συγγραφή και παράδοση οδηγού εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τη Μεθοδολογική
προσέγγιση,την οργάνωση και προετοιμασία εκπαίδευσης
Δημιουργία, συγγραφή και παράδοση εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού
εκπαίδευσης για την χρήση των εφαρμογών, με βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα
των στελεχών της ΚΕΜΚΕ και των ΑΜΚΕ και Χορηγουσών Αρχών ώστε να αξιοποιήσουν
στον μέγιστο βαθμό της εφαρμογές
Εκπαίδευση στελεχών της ΚΕΜΚΕ και των ΑΜΚΕ και Χορηγουσών Αρχών με βάση τον
ρόλο τους στα υποσυστήματα των εφαρμογών και στις διαδικασίες των κρατικών
ενισχύσεων
Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά
μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης των εφαρμογών
Η εκπαίδευση των στελεχών θα γίνει με φυσική παρουσία και θα γίνεται σε τμήματα
ανάλογα με την εφαρμογή καθώς και των ρόλων των χρηστών στο σύστημα. Ο μέγιστος
αριθμός εκπαιδευομένων θα είναι 150 άτομα ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά
τμήμα εκπαίδευσης ανέρχεται σε 15 στελέχη, ενώ, ο αριθμός προσφερόμενων ωρών
εκπαίδευσης ανέρχεται σε 8 ώρες για κάθε χρήστη. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η
εκάστοτε εκπαίδευση θα είναι ευθύνη της ΚΕΜΚΕ, η οποία θα υποδείξει στον ανάδοχο
την διαθεσιμότητα αυτού για συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
Η προτεινόμενη διάρκεια κάθε μαθήματος είναι οι 2 ώρες, ενώ ο συνολικός αριθμός
προσφερόμενων ωρών εκπαίδευσης ανά ημέρα και ανά τμήμα δεν μπορεί να ξεπερνάει
τις 4 ώρες.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν τόσο για την εκπαίδευση με φυσική παρουσία όσο και
για την τηλεκπαίδευση, αν κριθεί αυτή απαραίτητη να πραγματοποιηθεί για οποιαδήποτε
ανάγκη.
Παραδοτέα:
Π2.1: Οδηγός και περιεχόμενα εκπαίδευσης (Μ1)
Π2.2: Εκπαιδευτικό υλικό και πρότυπο βεβαίωσης παρακολούθησης προς
εκπαιδευόμενους (Μ2)
Π2.3: Αναφορά ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στελεχών της ΚΕΜΚΕ, των ΑΜΚΕ και
Χορηγουσών Αρχών (Μ10 Μ16)
Π2.4: Μελέτη αξιολόγησης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης (Μ12
Μ18)
β) Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης
Ακολούθως περιγράφονται οι ενότητες εργασίας
Ενότητα Εργασιών
Διάρκεια
Μήνας
Ολοκλήρωσης
Υποστήριξη σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής
18
18
12 18
12 18
Υποστήριξη σε εκπαίδευση φορέων
Υποστήριξη σε έλεγχο ορθής λειτουργίας εφαρμογής ΚΠΣΚΕ
12
12
Υλοποίηση εσωτερικής ιστοσελίδας για υποστήριξη χρηστών
5
6
5

Συγγραφή εγχειριδίων ορθής εφαρμογής ΚΠΣΚΕ και FAQ's για
16
18
ΑΜΚΕ
Δημιουργία υποστηρικτικών βίντεο λειτουργίας εφαρμογής
5
6
Διαλειτουργικότητα συστημάτων με ΚΠΣΚΕ
12
12
Υποστήριξη στην παραγωγή αναφορών και παρουσιάσεων
18
18
γ) Φάση 2 (7ος – 12ος)
Παραδοτέα
Π1.2: 2η εξαμηνιαία αναφορά αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας (Μ12)
Π2.3: Αναφορά ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στελεχών της ΚΕΜΚΕ, των ΑΜΚΕ και
Χορηγουσών Αρχών (Μ10)
Π2.4: Μελέτη αξιολόγησης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης (Μ12)
Π5.3: 2η λίστα με λίστα συχνών ερωτήσεων (Μ12)
Π7.1: Αναφορά αποτελεσμάτων υλοποίησης διαλειτουργικότητας με κατ’ ελάχιστον πέντε
(5) πληροφοριακά συστήματα των ΑΜΚΕ ή των χορηγουσών αρχών (Μ12)
Π8.2: 2η εξαμηνιαία αναφορά προόδου εργασιών σχετικά με την παραγωγή αναφορών
και παρουσιάσων (Μ12)
Φάση 3 (13ος – 18ος)
Παραδοτέα
Π1.3: 3η εξαμηνιαία αναφορά αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας (Μ18)
Π2.3: Αναφορά ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στελεχών της ΚΕΜΚΕ, των ΑΜΚΕ και
Χορηγουσών Αρχών (Μ16)
Π2.4: Μελέτη αξιολόγησης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης (Μ18)
Π5.4: 3η λίστα με λίστα συχνών ερωτήσεων (Μ18)
Π8.3: 3η εξαμηνιαία αναφορά προόδου εργασιών σχετικά με την παραγωγή αναφορών
και παρουσιάσων (Μ18)
Π8.4: Πρότυπο model report για δημιουργία αναφορών με βάσει τις ανάγκες των ΑΜΚΕ
(Μ18)
3. Ενότητα 7 – Διαλειτουργικότητα συστημάτων με ΚΠΣΚΕ του παραρτήματος Ι – Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
Σχόλιο ΚεΜΚΕ:
Προτείνεται η αναδιατύπωση των ακόλουθων σημείων:
α) του πρώτου εδαφίου της ενότητας 7 ως ακολούθως:
«Το ΚΠΣΚΕ θα κληθεί να διαλειτουργήσει με κατ’ ελάχιστον πέντε (5) πληροφοριακά
συστήματα που θα είναι τεχνολογικά ικανά να υποστηρίξουν μια τέτοια διασύνδεση. Στόχος
είναι η όσο το δυνατόν πιο ευρεία και άμεση μετάδοση των πληροφοριών για τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων που παρακολουθούνται από τους επιμέρους φορείς με την διασφάλιση
της εγκυρότητας των δεδομένων και την πληρότητα των στοιχείων των δράσεων.
Ο ανάδοχος, σε συνεργασία με τα στελέχη της ΚΕΜΚΕ, θα εξετάσει όλες τις περιπτώσεις των
υπηρεσιών που χρησιμοποιούν δικά τους πληροφοριακά συστήματα ή εφαρμογές για να
διαχειρίζονται τις εκάστοτε δράσεις κρατικών ενισχύσεων…..»
β) του παραδοτέου της ενότητας 7 ως ακολούθως:
«Π7.1: Αναφορά αποτελεσμάτων υλοποίησης διαλειτουργικότητας με κατ’ ελάχιστον
πέντε
(5) πληροφοριακά συστήματα (Μ12)»
γ) του παραδοτέου Π7.1 στην ενότητα «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνοι Παράδοσης» και
ειδικότερα στα παραδοτέα της Φάσης 2 (7ος – 12ος ):
«Π7.1: Αναφορά αποτελεσμάτων υλοποίησης διαλειτουργικότητας με κατ’ ελάχιστον
πέντε
(5) πληροφοριακά συστήματα (Μ12)» ».
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