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Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών 
 

ΘΕΜΑ :Συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για 
την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο ‘’Υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και 
συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και την Υγεία»’’ 
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      ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Βλ. απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση α/α 1 (αναρτημένες 
διευκρινίσεις στο δικτυακό τόπο της ΗΔΙΚΑ με Α.Π. ΗΔΙΚΑ 
2137/25-02-2014). 

 

Όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. 
 

 



 
 



 

Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας παραδοτέων (ενότητα Α3.8) όσον 
αφορά στο παραδοτέο Π3.1 της Φάσης Γ, διαμορφώνεται ως 
εξής: 
 



Π3.1: 
Σχέδιο 
Μετάβασ
ης – 
Υλοποίησ
ης στο 
νέο 
Λειτουργι
κό 
Μοντέλο 

Το σχέδιο μετάβασης θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον την οριστικοποίηση των 
προδιαγραφών για τα ακόλουθα κρίσιμα 
ζητήματα: 

 Απαιτούμενες ενέργειες για τη 
μετάβαση στο νέο επιχειρησιακό 
μοντέλο λειτουργίας, ανά τομέα 
παρέμβασης 

 Ιεράρχηση των ενεργειών σε επίπεδο 
προτεραιότητας,  αναγκαιότητας και 
χρονικής υλοποίησης 

 Κρίσιµες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
ενεργειών  

 Αναλυτικό συνολικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των ενεργειών (πχ. 
διάγραμμα GANTT και προσδιορισμός 
κρίσιμης διαδρομής)  

 Αναμενόμενα αποτελέσματα  και 
δείκτες αποτελέσματος, σε επίπεδο 
στοχοθεσίας, ανά τομέα παρέμβασης 

 Ανάλυση των απαιτούμενων πόρων 

 Προσδιορισµός αντικειµένου, τρόπου 
σύστασης και χρονικής διάρκειας 
προσωρινών οργανωτικών σχημάτων 
(π.χ. οµάδες έργου) σε αντιστοιχία µε 
τρέχουσες ανάγκες.  

 Εκπαίδευση στελεχών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

 Μελέτη Διαλειτουργικότητας 

Σε έντεκα (11) 
μήνες από τη 
έναρξη του έργου 

 

 



 

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη. 

 

Διευκρινίζεται ότι αρκεί η προσκόμιση της βεβαίωσης του 
αντίστοιχου χρηματιστηρίου. 



 

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη. 

 

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη. 



 

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη. 

 

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη.  
Βλ. και απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση α/α 6 
(αναρτημένες διευκρινίσεις στο δικτυακό τόπο της ΗΔΙΚΑ με Α.Π. 
ΗΔΙΚΑ 2137/25-02-2014). 



 

Βλ. απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση α/α 9 (αναρτημένες 
διευκρινίσεις στο δικτυακό τόπο της ΗΔΙΚΑ με Α.Π. ΗΔΙΚΑ 
2137/25-02-2014).  



 

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη. 



 

Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η προσκόμιση του πίνακα 
προσωπικού θεωρημένου από την επιθεώρηση εργασίας. 

 

Όπως  προβλέπεται στη Διακήρυξη. 
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