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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 
∆ιαγωνισµού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο Εγκατάσταση 
συστήµατος τηλεµατικής διαχείρισης στο στόλο οχηµάτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, 
προϋπολογισµού 242.048,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (195.200,00€ άνευ 
ΦΠΑ)». 
Σχετ. - Η αριθµ. 455130(11813)/21-01-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC004356992) διακήρυξη της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως 
άνω διακήρυξης αναφορικά µε διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής: 
 
 
Ερώτηση 1: 

 
Απάντηση 1: 
Υπολογίζεται το άθροισµα των µέσων κύκλων εργασιών των τριών τελευταίων ετών, ώστε το 
ποσό που να προκύπτει να είναι διπλάσιο από τον προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ. 
Ειδικότερα, έστω Ψ ο Π/Υ του έργου, Χ1 µέσος κύκλος εργασιών 2015 Χ2 µέσος κύκλος 
εργασιών 2016 και Χ3 µέσος κύκλος εργασιών 2017 τότε: (Χ1+Χ2 +Χ3)≥2*Ψ 
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Ερώτηση 2: 

 

 
Απάντηση 2: 

Είναι ενδεικτικές αναφορές οι οποίες προσδιορίζουν εταιρία και όχι µοντέλο, αναφέρονται για 

διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων και σε καµία περίπτωση δε συνιστούν τεχνική 

προδιαγραφή ή συµµόρφωση και για αυτόν τον λόγο δεν αναφέρονται στο πίνακα τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Ερώτηση 3: 

 
Απάντηση 3: 

ΟΙ μαγνητικές κάρτες ή κλειδιά που θα πρέπει να παραδοθούν είναι 140. 

 

Ερώτηση 4: 
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Απάντηση 4: 
Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε έγχαρτη µορφή για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση. 

Θεωρείται δεδοµένο ότι η βλάβη αρχειοθετείται στο σύστηµα τηλεµατικής και µπορεί να 

εξαχθεί σε επεξεργάσιµη µορφή (excel, xml κλπ) αν αυτό ζητηθεί (ύπαρξη report). 

Ερώτηση 5: 
Στην σελ. 45 της διακήρυξης αναφέρεται «εκτύπωση αναφορών που περιλαµβάνουν [……….] 
(1) τρέχουσα δύναµη, 2) οχήµατα µε χρονική διαφορά στίγµατος, στίγµατα ανά ηµέρα, 3) 
µέσος όρος χρονικής διαφοράς, 4) απόστασης στίγµατος, 5) διαφοράς ανά ηµέρα, 
Παρακαλούµε να διευκρινιστούν οι όροι «τρέχουσα δύναµη», «χρονική διαφορά στίγµατος» 
(δηλ. σε αναφορά µε τι;), «απόστασης στίγµατος» και «διαφοράς ανά ηµέρα».  
Απάντηση 5: 
Με τον όρο τρέχουσα δύναµη προσδιορίζεται την αναφορά που περιέχει τα στοιχεία της 

καταµέτρησης των οχηµάτων που κινήθηκαν (δύναµη), όσον αφορά για τους όρους χρονική 

διαφορά, απόστασης στίγµατος και διαφορές ανά ηµέρα, αφορούν τα οχήµατα που 

παρουσίασαν αποκλίσεις – λάθη σε στίγµατα χρονικά η χωρικά, καθώς επίσης αριθµός λαθών 

ανά ηµέρα, διαφορές ανά ηµέρα κλπ. µε σκοπό να εντοπιστούν επαναλαµβανόµενες 

δυσλειτουργίες που χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης.  

Ερώτηση 6: 
Στην σελ. 44 της διακήρυξης αναφέρεται «Η τηλεµατική µονάδα θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργεί και ως wifi access point ή να είναι συνδεδεµένη µε wi-fi access 
point» & «Το σύστηµα αµφίδροµης επικοινωνίας θα απαρτίζεται από οθόνη αφής […..} Η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο θα γίνεται µε σύνδεση µε τη µονάδα GPS». Με δεδοµένο ότι το 
συνολικό κόστος δεν αφορά ξεχωριστά συστήµατα αλλά ένα ενιαίο προτεινόµενο σύστηµα, 
και µε γνώµονα την εξασφάλιση του βέλτιστου ανταγωνισµού προς όφελος της Αναθέτουσας 
Αρχής, αιτούµαστε την άρση της υποχρεωτικής σύνδεσης του συστήµατος οθόνης αφής µόνο 
διαµέσου της µονάδας GPS (αλλά να επιτρέπεται και η διασύνδεση απευθείας στον server της 
εφαρµογής). 

Απάντηση 6: 
Εάν η προτεινόµενη συνδεσµολογία δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση και λειτουργικότητα 
όλων των συστηµάτων όπως αυτά αναφέρονται στη προκήρυξη και για την εξασφάλιση 
µεγαλύτερης συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να επιτρέπεται και η διασύνδεση απευθείας 
στον server της εφαρµογής. 

Ερώτηση 7: 
Στην σελ. 51 της διακήρυξης (σηµείο 2.3.1 των τεχνικών προδιαγραφών) αναφέρεται πως η 
driver terminal συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει Ethernet – αυτό µπορεί να γίνεται µέσω 
wired ethernet adapter σε USB port; 

Απάντηση 7: 
Εάν η προτεινόµενη συνδεσµολογία δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση και λειτουργικότητα 
όλων των συστηµάτων όπως αυτά αναφέρονται στη προκήρυξη καθώς επίσης και το συνολικό 
αριθµό ενεργών usb ports, και για την εξασφάλιση µεγαλύτερης συµµετοχής στο διαγωνισµό 
η σύνδεση µπορεί να γίνεται µέσω usb to ethernet. 
 

Ερώτηση 8: 
Στην σελ. 50 της διακήρυξης (σηµείο 2.1.11 των τεχνικών προδιαγραφών) αναφέρεται «H 
συσκευή θα πρέπει να διενεργεί και ως διαµεταγωγέας µε τουλάχιστον τέσσερις (4) Ethernet 
Ports ή να παρασχεθεί αντίστοιχος διαµεταγωγέας διασυνδεδεµένος µε τη συσκευή». 
Παρακαλούµε να διευκρινίσετε τον σκοπό της παραπάνω προδιαγραφής, καθώς και αν 
προβλέπεται άλλη χρήση της διασύνδεσης πέρα από την fleet management λειτουργία (π.χ. 
περιήγηση στο διαδίκτυο µε εξωτερική συσκευή κ.α.); 
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Απάντηση 8: 
Η ύπαρξη πολλαπλών θυρών ethernet διευκολύνει τη λειτουργικότητα και τη µελλοντική 

επέκταση του συστήµατος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα περιήγησης µε εξωτερική 

συσκευή ή αλλαγή παραµετροποιήσεων µε λειτουργικό και εύκολο τρόπο. 

 

Ερώτηση 9: 
Αναφορικά µε την ασφάλεια διακίνησης των δεδοµένων, θα πρέπει να βγαίνει στο public 
Internet η κίνηση των καρτών ή όχι; Αν ναι, θα πρέπει να είναι encrypted τα δεδοµένα; 
Απαιτείται ιδιωτικό VPN; 
Απάντηση 9: 
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήµατος θα πρέπει να πληροί όλες τις σύγχρονες 

προδιαγραφές ασφαλείας και πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε την εφαρµογή των αρχών 

«Privacy by Design and by Default»  να είναι συµβατό , το σύστηµα, µε τον κανονισµό GDPR 

και γενικά να διασφαλίζει µε το καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια των πληροφοριών που 

θα παράγονται και θα διακινούνται µέσα από την εφαρµογή. 

 

Ερώτηση 10: 
Στην προκήρυξη αναφέρεται, και συγκεκριµένα, στην σελίδα 47, Παράρτηµα ΙΙ - Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Πίνακες Συµµόρφωσης, Παράγραφος 4.2 ότι «Τα δεδοµένα πρέπει να 
τηρούνται σε Κέντρο Φιλοξενίας ∆εδοµένων το οποίο θα είναι πιστοποιηµένο και επίσηµα 
αδειοδοτηµένο από την Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων για τη λειτουργία 
του». Γίνονται αποδεκτά από την αναθέτουσα αρχή Κέντρα Φιλοξενίας ∆εδοµένων που 
προσφέρουν οι µεγαλύτεροι διεθνώς πάροχοι, ενδεικτικά : Amazon, Google, Microsoft, Oracle 
τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό; 
Απάντηση 10: 
Η ασφάλεια του συστήµατος και ειδικά των Βάσεων ∆εδοµένων θα πρέπει να πληροί όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και να συµµορφώνεται µε όλο το νοµικό και θεσµικό 
πλαίσιο (NIS Directive 1148/2016, WP29 opinion 5/2012, 2/2015 κλπ) και πρέπει να είναι 
σχεδιασµένη µε την εφαρµογή των αρχών «Privacy by Design and by Default» να είναι 
συµβατό (το σύστηµα) µε τον κανονισµό GDPR  και γενικά να διασφαλίζει µε το καλύτερο 
δυνατό τρόπο την ασφάλεια των πληροφοριών που θα παράγονται, αποθηκεύονται και θα 
διακινούνται µέσα από την εφαρµογή.  

 
Αίτηµα Παράτασης: 
Βάσει των ειδικών προδιαγραφών του έργου και για την βελτιστοποίηση της αντίστοιχης 
οικονοµικής προσφοράς, αιτούµαστε:  
Σε ότι αφορά την παράγραφο 5.2 σελ. 52 («Επίδειξη Λύσης»), την επέκταση του χρονικού 
ορίου για την εγκατάσταση πιλοτικού σε όχηµα της επιλογής σας είτε σε 45 εργάσιµες ηµέρες 
από την τελική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ή, 
εναλλακτικά, τον ορισµό αντίστοιχου χρονικού ορίου (45 εργάσιµες) από την συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά» (ήτοι 19/02/2019, στην παρούσα διακήρυξη του έργου).  
Λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα καθώς και την απαιτήσεις του έργου αιτούµεθα 
παράτασης είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφορών για την 
καλύτερη προετοιµασία και σύνταξη της πρότασής µας ήτοι έως 05/03/2019 . 
Απάντηση σε Αίτηµα Παράτασης: 
Σε ότι αφορά την προετοιµασία για την Επίδειξη Λύσης (Παράρτηµα Ι, σηµείο 5.2.), ορίζεται 

ότι: «Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα έχουν στη διάθεσή τους, 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την 
ηµέρα ελέγχου και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, για τις απαιτούµενες ενέργειες.. Η 

Αναθέτουσα Αρχή µεταθέτει την ως άνω προθεσµία σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Σε ότι 

αφορά τη µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, αυτή τελεί υπό 

την έγκριση του αποφασίζοντος οργάνου της ΠΚΜ, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή. Σε 

περίπτωση που τυχόν αίτηµα µετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
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προσφορών του διαγωνισµού γίνει αποδεκτό, η ενηµέρωση θα γίνει µέσω του συστήµατος 

ΕΣΗ∆ΗΣ και της ιστοσελίδας της ΠΚΜ www.pkm.gov.gr. 
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