ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)
Κωδ ΟΠΣ (MIS)
Πράξη
Υποέργο

Διάρκεια Διαβούλευσης
Φορέας (Αναθέτουσα
Αρχή)
Όνοματεπώνυμο
Υπεύθυνου
Επικοινωνίας για την
Πράξη (όπως
αναγράφεται στο
εγκεκριμένο ΤΔΠ)
Τηλέφωνο
e-mail
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
διαβούλευσης (φορέα)

304193
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους
αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό
Σύστημα Διαχείρισης Αποφοίτων (Alumni) και Ανάπτυξη και Πιλοτική
Εφαρμογή μιας Web 2.0 πλατφόρμας για την παροχή προηγμένων
εφαρμογών δικτύωσης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Από 23/09/2011
Έως 10/10/2011
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης

210 9549171
dimosthe@hua.gr
http://www.hua.gr
http://galaxy.hua.gr/~elke/DOCS/diagonismoi/2011/digital/21_1_c_hua.zip

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχαν τρεις (3) φορείς ή
εταιρείες.
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα
(Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

Συνημμένα.
1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή
κοινή ομάδα
παρατηρήσεων)

Απάντηση
Δικαιούχου –
Ενσωματώθηκε
στη Διακήρυξη :

Μέρος Β, Β2.6.2 Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα,
Παράγραφος 1.2. Ζητείται
να γίνει περιγραφή των
μέτρων και των
επαγγελματικών
πιστοποιήσεων ποιότητας
(όπως ISO 20000).
Παρακαλώ διευκρινίστε αν
είναι συμβατή η
προσκόμιση και άλλων ISO

ΝΑΙ

με παραπομπή στο σχέδιο της
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)
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x

Τεκμηρίωση
Απάντησης

Στο Β.2.6.2.,
Παράγραφος 1.2,
παραλείφθηκε η αναφορά
σε συγκεκριμένο ISO.

Υποβάλλων
(Φορέας,
Οργανισμός,
Εταιρεία )
DOTSOFT A.E.

2

3

π.χ. ISO 9001, ISO 27001.
Σε αυτή την περίπτωση
προτείνεται να μην υπάρχει
η αναφορά στο ISO 20000
γιατί είναι παραπλανητική.
Μέρος Α, Α.5.2. Σχήμα
Διοίκησης σχεδιασμού και
υλοποίησης του Έργου,
Σελίδα 54/60. Παρακαλώ
όπως διευκρινίσετε αν η
απαίτηση του Υπεύθυνου
Έργου σε εμπειρία στη
διοργάνωση και διαχείριση
συναφών έργων αφορά τα
έργα που περιγράφονται
στην Παράγραφο 2 του
Β2.6.2 Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα
(Μέρος Β)
Μέρος Α, Α.5.2. Σχήμα
Διοίκησης σχεδιασμού και
υλοποίησης του Έργου,
Σελίδα 55/60. Υπάρχει
απαίτηση για Ειδική

ΝΑΙ

x

Στο Α.5.2 προστέθηκε
αναφορά στην αντίστοιχη
παράγραφο Β2.6.2. του
μέρους Β της διακήρυξης.

DOTSOFT A.E.

ΝΑΙ

x

Στο Α.5.2 προστέθηκε
αναφορά στην αντίστοιχη
παράγραφο Β2.6.2. του
μέρους Β της διακήρυξης.

DOTSOFT A.E.

ΝΑΙ

x

Στο Α.5.2 προστέθηκε
αναφορά στην αντίστοιχη
παράγραφο Β2.6.2. του
μέρους Β της διακήρυξης.

DOTSOFT A.E.

επαγγελματική πείρα:
Αποδεδειγμένη πείρα στη
διαχείριση και το
συντονισμός σε δύο
τουλάχιστον προηγούμενα
έργα παρόμοιας
πολυπλοκότητας.
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Παρακαλώ προσδιορίστε τι
ακριβώς έργα νοούνται ως
αντίστοιχης
πολυπλοκότητας. Τα έργα
που ζητούνται θα πρέπει να
είναι όπως αυτά που
περιγράφονται στη
Παράγραφο 2 του Β2.6.2.
Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (Μέρος Β)
Μέρος Α, Α.5.2. Σχήμα
Διοίκησης σχεδιασμού και
υλοποίησης του Έργου,
Σελίδα 56/60. Για τη θέση
του Υπεύθυνου
εγκατάστασης και ελέγχου
της ορθής λειτουργίας του
συστήματος διαχείρισης
αποφοίτων, ζητείται Ειδική

επαγγελματική πείρα:
Αποδεδειγμένη πείρα
παροχής υπηρεσιών
εγκατάστασης από
τουλάχιστον 2
προηγούμενα έργα
παρόμοιας
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πολυπλοκότητας. Τα έργα
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που ζητούνται θα πρέπει να
είναι όπως αυτά που
περιγράφονται στη
Παράγραφο 2 του Β2.6.2.
Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (Μέρος Β).
Παρακαλώ προσδιορίστε τι
ακριβώς έργα νοούνται ως
αντίστοιχης
πολυπλοκότητας.
Στο σχήμα διοίκησης
σχεδιασμού και υλοποίησης
του έργου, συγκεκριμένα
στο Α.5.2., σελ. 55,
αναφέρεται στο προσχέδιο
προκήρυξης ότι θα
προσμετρήσει θετικά στη
βαθμολογία του αναδόχου,
η εμπλοκή Υπευθύνου
Έργου που να έχει στη
κατοχή του πιστοποιητικό
διοίκησης έργων (PMI,
Prince ή άλλο ισοδύναμο),
ή βεβαίωση συμμετοχής σε
ανάλογο σεμινάριο.
Θεωρούμε ότι η αναφορά
σε προσόντα που
σχετίζονται με σεμινάρια και
μαθήματα ιδιωτικών
σχολών είναι άνευ αξίας σε
σχέση με το επιστημονικό
προφίλ του Υεπυθύνου
Έργου. Μια τέτοια
προδιαγραφή μειώνει το
κύρος τόσο του έργου όσο
και του φορέα, καθώς
επίσης η ξαφνική εμφάνισή
της σε μία σειρά ομοειδών
προκηρύξεων (ΑΠΘ,
Χαροκόπειο, κ.α.),
περιορίζει σημαντικά τους
υποψήφιους ανάδοχους.
Πίνακας συμμόρφωσης
C3.1 Προδιαγραφή 1.10,
Σελ. 12 από 35
Να διευκρινιστεί το μέγεθος
του Rack (ύψος σε U και
πλάτος σε mm) που θα
τοποθετηθεί ο
ζητούμενος εξοπλισμός.
Πίνακας συμμόρφωσης
C3.1 Προδιαγραφή 1.20,
Σελ. 13 από 35
Να προστεθεί στην
προδιαγραφή και ο Τύπος
Δίσκου NL-SAS (ή Nearline

ΝΑΙ

x

Στο Α.5.2. παραλείφθηκε
ως συνεκτιμώμενο
προσόν η κατοχή
πιστοποιητικού διοίκησης
έργων.

AVMap
Ψηφιακών
Εφαρμογών
Α.Ε.

ΝΑΙ

x

Στον πίνακα
συμμόρφωσης C3.1
διευκρινίζεται το μέγεθος
του rack.

Έπαφος
Συστήματα
Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.

ΝΑΙ

x

Στον πίνακα
συμμόρφωσης C3.1
προστέθηκε ο Τύπος
Δίσκου Nearline SAS.

Έπαφος
Συστήματα
Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.
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Πίνακας συμμόρφωσης
C3.1 Προδιαγραφή 1.28,
Σελ. 13 από 35
Η συγκεκριμένη
προδιαγραφή παραπέμπει
σε μοντέλο συστοιχίας
σκληρών δίσκων το οποίο
ξεπερνά τον
προϋπολογισμό του Έργου.
Παρακαλούμε όπως
τροποποιήσετε την
προδιαγραφή σε
“Προσφερόμενη μνήμη
cache ανά controller ≥4
GB” ώστε το ζητούμενο
ΝAS να μην θέσει το έργο
εκτός προϋπολογισμού.
Πίνακας συμμόρφωσης
C3.1 Προδιαγραφή 1.30,
Σελ. 13 από 35
Η δυνατότητα mirrored
caching ανά controller να
αντικατασταθεί με την
δυνατότητα
redundant μεταξύ των
controllers, καθώς παρέχει
τις ίδιες δυνατότητες
redundancy.
Πίνακας συμμόρφωσης
C3.1 Προδιαγραφή 1.37,
Σελ. 14 από 35
Η δυνατότητα απόδοσης
του ίδιου LUN ταυτόχρονα
σε περισσότερους του ενός
server δεν
είναι προδιαγραφή για το
ζητούμενο SAN αλλά του
Λογισμικού που θα
χρησιμοποιείται οπότε
και δεν έχει θέση στις
προδιαγραφές του NAS.

ΝΑΙ

x

Στον πίνακα
συμμόρφωσης C3.1
τροποποιήθηκε η
αντίστοιχη προδιαγραφή
σε «≥4 GB».

Έπαφος
Συστήματα
Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.

ΝΑΙ

x

Στον πίνακα
συμμόρφωσης C3.1
τροποποιήθηκε η
αντίστοιχη προδιαγραφή
σε «Δυνατότητα mirrored
caching μεταξύ των
controllers ή ισοδύναμο».

Έπαφος
Συστήματα
Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.

ΝΑΙ

x

Στον πίνακα
συμμόρφωσης C3.1
διευκρινίστηκε στη
αντίστοιχη προδιαγραφή
σε ότι η συγκεκριμένη
λειτουργία θα επιτελείται
μέσω λογισμικού.
Επισημαίνεται ότι η
προδιαγραφή αυτή
περιέχεται στο τμήμα του
πίνακα που αναφέρεται
στα χαρακτηριστικά του
λογισμικού.

Έπαφος
Συστήματα
Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
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