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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 πρώτο μέρος των απαντήσεων στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι 
οποίες συμπληρώνουν την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Στο Κεφάλαιο 1.1 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρεται: 

‘‘Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν με αποδεικτικά τεκμήρια οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία είναι: 

• να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης να 
συμμορφώνονται με: 

• το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, σχετικά με την 
ασφάλεια δεδομένων, καθώς και με το πρότυπο ISO 27701:2019 (επέκταση του ISO 27001:2013) ή 
ισοδύναμο, σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την 
κυβερνοασφάλεια.’’ 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτό ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την κάλυψη 
των εν λόγω απαιτήσεων, να διαθέτει τουλάχιστον, σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο 
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο να συμμορφώνεται με το πρότυπο διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013, σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων. 

Η διευκρίνιση αυτή ζητείται δεδομένου ότι το πρότυπο ISO 27701:2019 σχετικά με τη διαχείριση 
του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια είναι απλώς επέκταση του ISO 
27001:2013. 
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Επιπλέον εκτιμούμε ότι οι υποψήφιοι ανάδoχοι θα έπρεπε να διαθέτουν και πιστοποιητικό ISO 
22301:2012 Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθόσον αυτό θα διασφάλιζε περαιτέρω τον Φορέα σε 
επίπεδο επιχειρησιακής συνέχειας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών (RFP), οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση και για τα δυο πρότυπα ή ισοδύναμά τους.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Ποιος είναι ο αριθμός των χρηστών του συστήματος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι χρήστες του συστήματος ανήκουν σε δύο κατηγορίες, τους εσωτερικούς και τους 
εξωτερικούς. Σε ότι αφορά το πλήθος των εσωτερικών χρηστών προτείνονται οι ακόλουθες κλίμακες: 
α) 0 – 20 χρήστες, β) 21 – 50 χρήστες και γ) 50 + χρήστες. Οι εξωτερικοί χρήστες για τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions είναι τα μέλη του ΤΜΕΔΕ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Ποιο είναι το πλήθος των εργαζομένων  που θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εκπαίδευση αφορά στους εσωτερικούς χρήστες και μόνο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Παρακαλούμε προσδιορίστε τις υπάρχουσες KYC υπηρεσίες καθώς και αν απαιτείται 
υποσύστημα KYC (Know Your Customer) και με ποια συστήματα εσωτερικά ή εξωτερικά θα πρέπει 
να διαλειτουργεί. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εφαρμογή θα πρέπει να διαλειτουργεί με οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό 
σύστημα KYC. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει επίσημη ψηφιακή υπογραφή των εωτερικών 
χρηστών (digital signature & timestamping); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει digital signature και timestamp των 
εσωτερικών χρηστών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Παρακαλούμε διευκρινίστε τις απαιτήσεις σε επίπεδο λήψης αντιγράφων ασφαλείας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο πλαίσιο των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος, θα πρέπει να δοθούν οι 
προτεινόμενες από τον υποψήφιο ανάδοχο πολιτικές λήψης αντιγράφων ασφαλείας συνοδευόμενες 
από σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, με την ανάλογη τεκμηρίωση για το είδος και τη συχνότητα λήψης 
των αντιγράφων αυτών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτές λύσεις βασισμένες σε cloud ή θα 
πρέπει η προσφερόμενη λύση να βασίζεται σε υλικό/λογισμικό On premise. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς (RFP), η λύση θα πρέπει να 
υποστηρίζει εγκατάσταση σε περιβάλλον cloud και να είναι συμβατή με αυτό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν το κόστος φιλοξενίας σε υποδομές cloud ή ο αντίστοιχος 
εξοπλισμός υποδομής και λογισμικό συστήματος (όχι εφαρμογών) περιλαμβάνεται στον 
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προϋπολογισμό του έργου και θα πρέπει να προσφερθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα 
στην οικονομική του προσφορά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κόστος φιλοξενίας θα πρέπει να προσφερθεί διακριτά στην οικονομική προσφορά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9. Παρακαλούμε προσδιορίστε το μαθηματικό τύπο αξιολόγησης που αναφέρεται στη 
διακήρυξη, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και σταθμισμένης βαθμολογίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διαδικασία καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς περιγράφονται στην 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς (RFP). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μέρους της προσφοράς στα αγγλικά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σύνταξη και η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει στην ελληνική γλώσσα. 
Υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης υλικού στην αγγλική γλώσσα με τη μορφή παραρτήματος. 

 


