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ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την Υλοποίηση του Υποέργου 3 Σχεδιασμός και
ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων της Γ.Γ.
Πρόνοιας», της Πράξης με τίτλο «Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για
την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5001985.
ΣΧΕΤ: Ερωτήματα που ελήφθησαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ πρ ΗΔΙΚΑ.ΑΕ 11491.30.12.2021).
Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την Υλοποίηση του Υποέργου 3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη
πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας», της
Πράξης με τίτλο «Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5001985. διευκρινίζονται τα εξής :
Α/Α
1.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ EΤΑΙΡΕΙΩΝ
Στο κεφάλαιο 4.
Περιορισμοί - Υποθέσεις
Απαιτείται διαλειτουργικότητα με το
ΜΑΠ. Το ΜΑΠ δεν φαίνεται να παρέχει
διαλειτουργικότητα
αυτή
τη
συγκεκριμένη στιγμή. Ποια είναι η
απαιτούμενη διαλειτουργικότητα που θα
πρέπει να παρέχει το προς υλοποίηση
ΠΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα με το
σύστημα ΜΑΠ, ο ανάδοχος οφείλει
Α) να διαμορφώσει το πληροφοριακό σύστημα αξιοποιώντας
τεχνολογίες όπως APIs και web services για τις λειτουργικότητες
και τα δεδομένα που θα οριστικοποιηθούν στη φάση ανάλυσης
απαιτήσεων προκειμένου να είναι σε θέση να διασυνδεθεί με το
ΜΑΠ και
Β) να προσφέρει υπηρεσίες για να επιτευχθεί η
διαλειτουργικότητα αυτή με βάση τις προδιαγραφές που θα
δοθούν από την αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση που
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα του ΜΑΠ.
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