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

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.  
Πόσοι χρήστες απαιτούνται για τη διαδικασία δημιουργίας αναφορών (reporting); Υπάρχει κάποια 
διαβάθμιση της πληροφορίας που θα βλέπει ο κάθε ρόλος χρήστη; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ακριβής αριθμός των χρηστών για τη δημιουργία αναφορών θα προσδιοριστεί στην 
αρχική φάση υλοποίησης του έργου (φάση λεπτομερούς ανάλυσης), όπου επίσης θα καθοριστούν οι 
ρόλοι των χρηστών και τα αντίστοιχα επίπεδα διαβάθμισης της πληροφορίας . 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.  
Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει σύστημα Γενικής 
Λογιστικής (Module) ή αν πρέπει «να αναλαμβάνει την αυτόματη δημιουργία των λογιστικών 
εγγραφών» και να ενημερώνει κάποιο υπάρχον σύστημα Γ.Λ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: To ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions διαθέτει δικό του λογιστικό σύστημα (ERP). Στην 
προσφερόμενη λύση δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται η διάθεση λογιστικού συστήματος. Ωστόσο, 
απαιτείται διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα ERP. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.  
Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν τα δάνεια που θα δίνονται θα είναι εγγυημένα (Ταμείο 
Εγγυοδοσίας ΕΑΤ -ΤΜΕΔΕ) ή αν απαιτείται και σύστημα (module) Διαχείρισης Καλυμμάτων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δάνεια που θα χορηγούνται από το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions δεν είναι 
εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ -ΤΜΕΔΕ. Ως προς την ύπαρξη καλυμμάτων παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο άρθρο 17, του ν.4701/2020. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4.  



 

 

 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  Ν.Π.Ι.Δ. 

    Π.Π. Γερμανού 3-5, T.K.105 61 Αθήνα T:216 0041685 e-mail: pchrisikou@tmede.gr 

 
 

Σε περίπτωση που η τεχνική προσφορά έχει μεγάλο όγκο λόγω του μεγάλου αριθμού των 
εγγράφων που θα συμπεριληφθούν παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν υπάρχει η δυνατότητα να 
υποβληθεί το σύνολο της προσφοράς σε σφραγισμένο κουτί αλληλογραφίας σφραγισμένο με όλες 
τις ενδείξεις που απαιτούνται από την διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, αντί για έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί σε κουτί αλληλογραφίας σφραγισμένο και με όλες 
τις ενδείξεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10. της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
(RFP). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5.  
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι δυνατή η υποβολή των προσφορών μέσω email σε pdf 
αρχεία με ψηφιακή υπογραφή αντί της έντυπης υποβολής 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
10. της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (RFP).. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6.  
Παράρτημα 3 – Τεχνικές απαιτήσεις  
 
Απόσπασμα RFP : “Presentation tier  
Ο Ανάδοχος πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη, θα πρέπει να καταθέσει το User Interface των όψεων 
των εφαρμογών σε σχεδιαστικό εργαλείο AdobeXD ή ισοδύναμο. Η γραφιστική σχεδίαση πρέπει 
να είναι συνεπής, σαφής και παρόμοια σε όλη την έκταση της εφαρμογής χρησιμοποιώντας ευρέως 
κοινά, αποδεκτά και χρηστικά γραφιστικά στοιχεία με ταχεία απόκριση και διαθεσιμότητα. Η 
γραφιστική σχεδίαση θα εγκριθεί από το ΤΜΕΔΕ, πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη των εφαρμογών.” 
(Παράρτημα 3 – σελ. 33) 
Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά σε custom ανάπτυξη λογισμικού για το ΤΜΕΔΕ, και όχι στη χρήση 
έτοιμου προϊόντος λογισμικού.  
Α) Επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο στο κομμάτι της διαδικτυακής πύλης 
για τους δανειολήπτες, και όχι στους χρήστες του ΤΜΕΔΕ. 
 
“Τέλος, για τη διασφάλιση της χρηστικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης της εφαρμογής και 
από άτομα με αναπηρία, το σύνολο της εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες 
που περιγράφονται στο πρότυπο WCAG 2.1 επιπέδου ΑΑ.” 
(Παράρτημα 3 – σελ. 33) 
 
Β) Ομοίως με παραπάνω, επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά στο κομμάτι της 
διαδικτυακής πύλης για τους δανειολήπτες, και όχι στους χρήστες του ΤΜΕΔΕ. 
 
Όσον αφορά στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει 
μεταφόρτωση των mobile εφαρμογών στο AppStore και στο GooglePlay. 
Δεν προδιαγράφεται εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app), παρά μόνο μια διαδικτυακή 
πύλη.  
Γ) Είναι απαιτούμενο το mobile app; Αν ναι, πώς θα γίνει η διασύνδεση με την πύλη του ΤΜΕΔΕ; 
Αυτό θα καλύπτει τη λειτουργία της Πύλης που θα μπορούσε να γίνει και με responsive design ώστε 
να λειτουργεί και σε κινητές συσκευές ή και τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών του ΤΜΕΔΕ? 
Υπάρχει αντίστοιχο mobile app? Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η εφαρμογή για κινητές συσκευές 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. 
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“Application tier  
Παραμετροποίηση του συστήματος 
Ενημέρωση (της μορφής push notification) μέσω του web browser και της εφαρμογής για κινητές 
συσκευές.” 
(Παράρτημα 3 – σελ. 35) 
 
Δ) Ομοίως με παραπάνω, δεν προδιαγράφεται εφαρμογή για κινητές συσκευές, παρακαλώ 
επιβεβαιώστε την απαίτηση. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Α) Επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο στο κομμάτι της διαδικτυακής πύλης 
για τους δανειολήπτες, και όχι στους χρήστες του ΤΜΕΔΕ. 
Β) Επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο στο κομμάτι της διαδικτυακής πύλης 
για τους δανειολήπτες, και όχι στους χρήστες του ΤΜΕΔΕ. 
Γ) Σημειώνεται ότι η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογή κινητού τηλεφώνου 
(mobile app). Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η 
προσφερόμενη λύση ικανοποιεί την εν λόγω απαίτηση.  
Δ) Επιβεβαιώνεται η απαίτηση. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7.  
Παράρτημα 3 – Τεχνικές απαιτήσεις  
 
Απόσπασμα RFP : “Application tier  
Θα πρέπει να υλοποιηθεί με χρήση κάποιου γνωστού open source server environment (π.χ. ΝodeJS, 
Deno, NextJSκτλ) και η έκδοση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση 
(stable version) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή κάποια αντίστοιχη νεότερη κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης, εφόσον κριθεί ότι είναι συμβατή με τον κώδικα που θα έχει γραφτεί έως τότε.” 
(Παράρτημα 3 – σελ. 33) 
 
Η συγκεκριμένη απαίτηση προϋποθέτει custom development για το ΤΜΕΔΕ και όχι τη χρήση 
έτοιμου λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιεί ήδη non-open source, αλλά συμβατό με G-Cloud, 
application server. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι και σε αυτή την περίπτωση η τεχνική προσφορά 
θα είναι έγκυρη. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιβεβαιώνουμε την εγκυρότητα της προσφοράς στην παραπάνω περίπτωση. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8.  
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Συστάσεις 
 
Παρακαλώ επιβεβαιώσετε εάν οι συστάσεις που προέρχονται από οργανισμούς και ιδρύματα του 
εξωτερικού, δύναται να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση και επικύρωση 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Οι συστάσεις από οργανισμούς και ιδρύματα του εξωτερικού δύνανται να κατατεθούν 
στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη μετάφραση και επικύρωσή τους. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9.  
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Παρακαλώ επιβεβαιώσετε αν το ΤΜΕΔΕ θα χορηγήσει στον Ανάδοχο το απαιτούμενο για τη 
λειτουργία της λύσης του λογισμικό υποδομής ή αν αυτό θα προσφερθεί από τους υποψήφιους 
αναδόχους ως μέρος της λύσης τους? 
Στην 2η περίπτωση να επιβεβαιωθεί ότι το λογισμικό υποδομής περιλαμβάνει πλην των αδειών 
χρήσης ΒΔ και λοιπά λογισμικά όπως OS, Application Server, Web Server, κλπ, σε ποσότητες 
ανάλογα με την αρχιτεκτονική της λύσης των υποψηφίων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει τις απαιτήσεις σε λογισμικό 
συστήματος και επιμέρους άδειες (operating system, data base management, application server, web 
server κ.λπ) ανάλογα με την αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης και τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από αυτήν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10.  
Απόσπασμα RFP : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
“Οι εφαρμογές που θα προσφερθούν/αναπτυχθούν θα πρέπει να υποστηρίζουν ευρέως 
διαδεδομένες βάσεις δεδομένων (ενδεικτικά, MySQL, MS SQL, Oracle κ.λπ).” 
(Παράρτημα 3 – σελ. 32) 

Παρακαλώ επιβεβαιώσετε εάν πρέπει να υποστηρίζονται κάποια από τα αναφερόμενα RDBMS ή 

αν η λύση πρέπει να είναι RDBMS agnostic. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι επιθυμητό οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί η προτεινόμενη λύση να είναι 
σχεσιακού τύπου (relational data bases) και το αντίστοιχο λογισμικό τους να ανήκει στην κατηγορία 
των ευρέως διαδεδομένων λογισμικών RDBMS, όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς (RFP), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ωστόσο, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει το είδος των βάσεων δεδομένων της  προτεινόμενης λύσης και το αντίστοιχο λογισμικό 
διαχείρισής τους.   
 


