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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (RFP) για τη 
σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE 
SOLUTIONS» 

 
Το ΤΜΕΔΕ θέτει υπόψη σας το δεύτερο μέρος των απαντήσεων στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι 
οποίες συμπληρώνουν την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.  
Παρακαλώ διευκρινίστε αν η διαδικασία onboarding των πελατών πραγματοποιείται ψηφιακά, 
μέσω video call ή/ και μέσω επικοινωνίας με εκπρόσωπο της τράπεζας. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς (RFP), η διαδικασία 
onboarding ξεκινά με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας από τον πελάτη ψηφιακά.   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2.  
Στην προσφερόμενη λύση είναι απαιτητό να περιλαμβάνεται μηχανισμός OCR για την αναγνώριση 
πληροφοριακών στοιχείων του πελάτη από τα έγγραφα που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία του 
onboarding; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι επιθυμητό στην προσφερόμενη λύση να περιλαμβάνεται μηχανισμός OCR. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 Απόσπασμα RFP: «δημιουργεί αυτόματα για κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη λίστα ενεργειών (daily 
user tasklist), για ενέργειες ή/και δικαιολογητικά που πρέπει να συλλέξει, για τις ανατεθειμένες σε 
εκείνον αιτήσεις χρηματοδότησης» (Παράρτημα 2 – σελ. 24). 
Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα των ενεργειών που αναφέρετε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δυνατότητα της προσφερόμενης λύσης να δημιουργεί αυτόματα λίστα ενεργειών 
(daily user tasklist) για κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη, για ενέργειες ή/και δικαιολογητικά που πρέπει 
να συλλέξει, για τις ανατεθειμένες σε εκείνον αιτήσεις χρηματοδότησης, αναφέρεται σε εκκρεμείς 
(pending) ενέργειες που είναι όμως απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
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χρηματοδότησης, όπως π.χ. η συμπλήρωση κάποιου απαραίτητου πεδίου ή η υποβολή κάποιου 
υποχρεωτικού εγγράφου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
Απόσπασμα RFP: «Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εποπτικών 
αναφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που αφορούν στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» (Παράρτημα 2 – σελ. 25).  
Μπορείτε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την πληροφορία που χρειάζεται; Θα θέλαμε 
αναλυτικά τις αναφορές που απαιτούνται. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εποπτικές αναφορές των ιδρυμάτων 
μικροχρηματοδότησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος παρακαλούμε 
ανατρέξτε στη Συνεδρίαση 193/27.09.2021, Θέμα 2 : Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και 
ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
Παρακαλούμε προσδιορίστε τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας διαχείρισης καθυστερήσεων 
(collections) που θα εφαρμόσει η εταιρεία. Θα υλοποιηθεί μέσω εξωανάθεσης εργασιών 
(outsourcing), και αν ναι ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το πλήθος των εξωτερικών συνεργατών που 
θα συμμετέχουν στη διαδικασία; Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτιμάται ότι υπάρχει ανάγκη 
διασύνδεσης με τηλεφωνικό κέντρο (CTI); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διαδικασία διαχείρισης καθυστερήσεων θα πραγματοποιείται εσωτερικά (in house) 
από το ίδρυμα ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions ή/ και σε συνεργασία με εξωτερικούς  συνεργάτες 
(outsourcing). Περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της 
διαδικασίας θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά την αρχική φάση υλοποίησης του έργου (φάση 
λεπτομερούς ανάλυσης). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
Απόσπασμα RFP: «Επιτρέπει τον ορισμό απεριόριστων επιπέδων καθυστέρησης» (Παράρτημα 2 -
σελ. 27). Παρακαλούμε δώστε διευκρινήσεις για την παραπάνω διατύπωση. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσδιορισμού των επιπέδων 
καθυστέρησης, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες κάθε φορά πολιτικές και διαδικασίες του 
ιδρύματος, χωρίς περιορισμούς και με δυνατότητα επικαιροποίησης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 7. 
Απόσπασμα RFP: «Ως μέρος των νομικών διαδικασιών, η λύση πρέπει να υποστηρίζει διαταγή και 
εκτέλεση έρευνας περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και την καταχώρηση των ευρημάτων» 
(Παράρτημα 2 – σελ. 28). Παρακαλώ διευκρινίστε. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει τη ροή της διαδικασίας από την ανάθεση της σχετικής 
έρευνας σε εσωτερικό χρήστη ή εξωτερικό συνεργάτη μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής, παρέχοντας 
τη δυνατότητα καταχώρησης τυχόν ευρημάτων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 8. 
Απόσπασμα RFP: «Ο έλεγχος ταυτοποίησης χρηστών (user authentication) στη διαδικτυακή πύλη 
θα γίνεται μέσω Taxisnet ή/και μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ»: Παρακαλούμε να 
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μας δώσετε λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτοποίησης που παρέχονται  από τον 
οργανισμό σας και από το Taxisnet. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο έλεγχος ταυτοποίησης χρηστών μέσω Taxisnet εξουσιοδοτεί τον εξυπηρετητή του 
φορέα να προσπελάσει τα στοιχεία του υποψήφιου δανειολήπτη (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, 
Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και ταχ. διεύθυνση) κλπ.) που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.  
Οι απαιτήσεις του διαγωνισμού περί πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης πως μπορούν να 
καλυφθούν για περιπτώσεις εταιρειών με έδρα το χώρες όπου δεν εκδίδονται αντίστοιχα 
πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον κατά δήλωση της εταιρείας που πρόκειται να καταθέσει την προσφορά, 
αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται στη χώρα της έδρας της και εφόσον η εταιρεία δεν έχει 
υποκατάστημα/θυγατρική κλπ. στην Ελλάδα, , προτείνεται να προσκομισθεί αντίστοιχη Υ.Δ. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς (RFP), το σχετικό πιστοποιητικό προσκομίζεται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. Ομοίως και η Υ.Δ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10. 
Απόσπασμα RFP: «Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας, πρέπει: 
Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:  
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
- δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 
3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  
- υπεξαίρεση (375 Π.Κ.),  
- απάτη (386-388 Π.Κ.),  
- εκβίαση (385 Π.Κ.),  
- πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  
- ψευδορκία (224 Π.Κ.),  
- δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  
- δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), Για τις ανώνυμες εταιρείες οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να 
συντρέχουν και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νόμιμους 
εκπροσώπους αυτής» (Παρ. 3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής – σελ. 7) 
Τα ανωτέρω καλύπτονται με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή με ποινικά μητρώα; 
Σε ποια χρονική στιγμή της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να προσκομιστούν; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης ζητείται η προσκόμιση Ποινικών Μητρώων, τα 
οποία θα κατατεθούν από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τα λοιπά 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Επιπλέον, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να δηλώσουν 
υπεύθυνα ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχονται 
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πλήρως και ανεπιφύλακτα προσκομίζοντας την Υ.Δ. του Ν. 1599/86, όπως προβλέπεται στην παρ. 
11.4.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 11. 
Τι προβλέπεται στην περίπτωση που θα συμπράττουμε  με δανειοπαρόχους/υπεργολάβους; Σε 
αυτή την περίπτωση η εταιρία μας φέρει πλήρως την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου. Παρόλα 
αυτά, θα πρέπει και οι υπεργολάβοι να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με τον 
συμμετέχοντα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι υπεργολάβοι δεν θα πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με τον 
συμμετέχοντα. Ωστόσο, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει συμφωνητικό 
υπεργολαβίας στο οποίο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα αναφέρεται το αντικείμενο του έργου 
στο οποίο θα συμμετέχει και τα στελέχη τα οποία θα διαθέσει για την υλοποίηση του έργου. 
Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πράξεις και παραλείψεις των 
υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και 
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη 
ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 12. 
Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής ολοκλήρωσης (integration)  με τρίτα 
συστήματα (π.χ. πιστωτικά γραφεία, εσωτερικά συστήματα κ.λπ.)  κατά τη διαδικασία των 
εγκρίσεων: Ποια είναι τα πρότυπα ολοκλήρωσης (integration patterns) που αναμένεται να 
υποστηριχθούν; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η λύση θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω μηχανισμών σύγχρονης ή ασύγχρονης 
επικοινωνίας με άλλες εξωτερικές εφαρμογές τρίτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται 
οι εφαρμογές MQ series, Application to Application calls, file transfers κ.λ.π. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 13. 
 Απόσπασμα RFP: «Η προτεινόμενη λύση μέσα από μία διαδικτυακή πύλη (user portal) θα πρέπει 
να: 
υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστον και τα ακόλουθα, που αφορούν στην εικόνα του πελάτη:  
-Εισαγωγή ενημερωμένων οικονομικών καταστάσεων  
-Εισαγωγή ενημερωμένης KYC τεκμηρίωσης 
-Εισαγωγή οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας τεκμηρίωσης»  
(Παράρτημα 2 – σελ. 22) 
Παρακαλούμε :  
Να δοθούν παραδείγματα. Θα είναι μορφή δεδομένων ή ψηφιακά αντίγραφα? 
Να καθοριστούν ποιες κατηγορίες εγγράφων μπορούν να ανήκουν στην κατηγορία «αναγκαία 
τεκμηρίωση»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι κατηγορίες των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για να  
τεκμηριώσουν την εικόνα του πελάτη καθώς και η μορφή αυτών θα προσδιοριστούν στην αρχική 
φάση υλοποίησης του έργου (φάση λεπτομερούς ανάλυσης). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14. 
Απόσπασμα RFP:  «Το σύστημα πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένη λειτουργία διαχείρισης δανείου, 
και να δημιουργεί πρόγραμμα αποπληρωμής βασισμένο σε: 
• Τύπο δανειακού προϊόντος  
• Ποσό κεφαλαίου δανείου 
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• Ονομαστικό επιτόκιο  
• Διάρκεια  
• Συχνότητα αποπληρωμής  
• Έξοδα δανείου» 
(Παράρτημα 2 – σελ. 22) 
Πόσα προϊόντα θα πρέπει να υποστηριχθούν; 

Παρακαλούμε να δοθούν λεπτομέρειες για τις παραπάνω παραμέτρους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το περίγραμμα των προϊόντων που δύνανται να υποστηριχθούν από τη λύση 
περιγράφονται στο άρθρο 14, του N. 4701/2020, ως εκάστοτε ισχύει.  

Οι μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη διαδικασία της 
διαχείρισης των δανείων θα προσδιοριστούν στην αρχική φάση υλοποίησης του έργου (φάση 
λεπτομερούς ανάλυσης). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15. 
Απόσπασμα RFP: «Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης ενημέρωσης 
του πελάτη τόσο για την έγκριση όσο και για την απόρριψη, με κατάλληλα μηνύματα και 
επιστολές». (Παράρτημα 2 – σελ. 24) 
Με ποια μορφή μηνυμάτων θα γίνεται η ενημέρωση του πελάτη; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα μηνύματα ενημέρωσης του πελάτη θα πρέπει να αποστέλλονται αυτοματοποιημένα 
με τρόπο που θα προταθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο (π.χ. email, sms, viber message, κτλ.)  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 16. 
Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής ολοκλήρωσης (integration) με τρίτα 
συστήματα κατά τη διαδικασία έγκρισης (π.χ credit bureaus, εσωτερικά συστήματα, κ.α.) 
Να διευκρινιστεί εάν θα προϋπολογιστεί χρόνος για την υλοποίηση της ολοκλήρωσης. Εάν ναι 
πρέπει να οριστούν τα συστήματα και να δοθεί το API τους; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διασύνδεση της λύσης με τρίτα συστήματα και οι σχετικές διαδικασίες θα 
προσδιοριστούν λεπτομερώς στην αρχική φάση υλοποίησης του έργου (φάση λεπτομερούς 
ανάλυσης ).  
Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά του 
υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς (RFP).  

ΕΡΩΤΗΣΗ 17. 
Απόσπασμα RFP: «Η λύση πρέπει να πραγματοποιεί τη λογιστική διαχείριση των ποσών εξόδων 
αυτόματα, ανάλογα με τις οδηγίες σχετικά με τον τύπο αποπληρωμής». (Παράρτημα 2 – σελ. 26) 
Να δοθούν αναλυτικές προδιαγραφές για τη λογιστική διαχείριση. Να διευκρινιστεί ότι στο έργο 
δεν περιλαμβάνεται λογιστικό σύστημα (ERP). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο έργο δεν περιλαμβάνεται λογιστικό σύστημα (ERP). Ωστόσο, απαιτείται διασύνδεση 
με το λογιστικό σύστημα ERP του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18. 
Απόσπασμα RFP: «Οι κατάλληλες επιστολές θα διαμορφώνονται σε επίπεδο στρατηγικής, ως 
πρότυπα (templates), και αυτόματα θα δημιουργούνται και θα αποστέλλονται στους παραλήπτες 
στις κατάλληλες χρονικές στιγμές». (Παράρτημα 2 – σελ. 28) 
Για την αυτόματη αποστολή θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με συγκεκριμένη υπηρεσία. Θα 
πρέπει να προϋπολογιστεί; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η λύση χρειάζεται να υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη δημιουργία των επιστολών 
βάσει προτύπων (templates) αλλά δεν απαιτείται να υποστηρίζει την διαδικασία αποστολής των 
επιστολών στους υποψήφιους δανειολήπτες. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 19. 
Απόσπασμα RFP: «Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επιβεβαιώνουν ότι όλα τα 
προσφερόμενα requests, τα οποία φέρουν πληροφορία που έχει δώσει ο χρήστης δεν είναι τρωτά, 
τουλάχιστον, σε επιθέσεις τύπου XSS και CSRF. 
• Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επικυρώνουν ότι δεν υπάρχουν τρωτότητες σε 
επίπεδο file traversal, remotefile inclusion, remote execution, που σχετίζονται με ανέβασμα 
αρχείων, κλπ.»  

(Παράρτημα 3 – σελ. 34) 

Απαιτείται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα για την επιβεβαίωση (penetration test); Αρκεί 
προηγούμενη πιστοποίηση του προϊόντος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά την ολοκλήρωση του έργου και παραλαβή της λύσης, απαιτείται να αποδεικνύεται 
τεκμηριωμένα, ότι καλύπτονται τυχόν κίνδυνοι και κενά ασφαλείας - τεχνικός έλεγχος ασφάλειας 
πληροφοριών/ penetration tests, με : 

 Βεβαίωση από πιστοποιημένο πάροχο εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας (penetration 
tests) ή  

 Υποβολή όλων των στοιχείων της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου από τον υποψήφιο 
ανάδοχο, που αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή έχει ελεγχθεί ως προς όλα τα θέματα 
ασφαλείας και τυχόν τρωτότητες που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν έχουν αποκατασταθεί. 

Η πιστοποίηση από τον εξωτερικό πάροχο ή η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου απαιτείται να έχει 
ληφθεί ή να έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχα σε χρόνο που να μην εκθέτει το ίδρυμα σε νέους 
κινδύνους και απειλές ασφάλειας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20. 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα είναι φυσικά πρόσωπα και 
νομικά πρόσωπα και εάν ναι, τι μορφές νομικών προσώπων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι μορφές νομικών προσώπων των υποψήφιων δανειοληπτών περιγράφονται στο 
άρθρο 15, του N. 4701/2020, ως εκάστοτε ισχύει. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21.  
Εκτός από το σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για άντληση πληροφοριών του πελάτη, ποια άλλα συστήματα 
χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην προσφορά για άντληση πληροφοριών (π.χ. Credit Bureaus, 
Debtor database της ΑΑΔΕ, κλπ.); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα συστήματα για την άντληση πληροφοριών του πελάτη, πέραν του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, θα 
προσδιοριστούν στην αρχική φάση υλοποίησης του έργου (φάση λεπτομερούς ανάλυσης). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22.  
Να διευκρινίσετε εάν η Digital Signature που θα πρέπει να συνεργάζεται το σύστημα θα είναι 
τύπου AES ή QES; 
Ποιος θα είναι ο πάροχος που θα παρέχει την υπηρεσία Digital Signature με την οποία θα πρέπει 
να συνεργάζεται το σύστημα; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την/τις πρόταση/εις του για την κάλυψη 
των αναγκών ψηφιακής υπογραφής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ενέργειες των χρηστών του 
συστήματος (π.χ. εγκρίσεις, αλλαγές παραμέτρων λειτουργίας, αλλαγές χαρακτηριστικών προϊόντων 
κ.λπ.) θα φέρουν την «ψηφιακή» σφραγίδα του χρήστη που τις πραγματοποίησε καθώς και τη 
χρονοσήμανση της κάθε ενέργειας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23.  
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτείται ο προσφέρων να παρέχει και τις τυχόν άδειες 
χρήσης Λογισμικού συστήματος (Λειτουργικού Συστήματος, Βάση δεδομένων, κλπ.). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υποψήφιος ανάδοχος χρειάζεται να προσδιορίσει το λογισμικό συστήματος που θα 
απαιτηθεί για τη λύση και το ενδεικτικό κόστος αδειών χρήσης του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24.  
Απόσπασμα RFP: « Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει τη σύνδεση του δανείου με Direct Debit 
Mandates, προς αυτοματοποίηση της διαδικασίας πληρωμής 
(Παράρτημα 2 – σελ. 26) 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται υποστήριξη SEPA Direct Debits εκτός από τις πάγιες 
εντολές με την Τράπεζα Αττικής. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πάγιες εντολές θα διαβιβάζονται στο σύστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας, το 
οποίο θα αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους. Συνεπώς, η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να «παράγει» 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας για τη δημιουργία 
των πάγιων εντολών (βλ. άρθρο 18, ν.4701/2020). Οι εν λόγω πληροφορίες θα προσδιοριστούν 
λεπτομερώς κατά την αρχική φάση υλοποίησης του έργου. 

 
 


