ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ
ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ»

Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ. 19-23, τον Πίνακα των επεκτάςεων και αναβακμίςεων με βάςθ τθν
υφιςτάμενθ κατάςταςθ, δίνεται θ ακόλουκθ Περιγραφι: “5. Λογιςμικό δθμιουργίασ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ πλατφόρμασ e-learning”, ςελ. 20. Όπωσ αναφζρεται ςτον
ςυγκεκριμζνο Πίνακα, δεν υπάρχει καμία λειτουργικότθτα ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα.
Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιοσ Πίνακασ υμμόρφωςθσ περιγράφει τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του εν λόγω λογιςμικοφ.
Απάντηςη 1: Ο πίνακασ τθσ παραγράφου Α1.3 περιγράφει τα υφιςτάμενα λογιςμικά κακϊσ
και τα νζα λογιςμικά. Ειδικά για το Λογιςμικό δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
πλατφόρμασ e-learning, οι προδιαγραφζσ του ηθτοφμενου λογιςμικοφ περιγράφονται
αναλυτικά ςτθν παράγραφο Α3.3.10 Εφαρμογι θλεκτρονικϊν μακθμάτων e-Learning Λογιςμικό δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ πλατφόρμασ e-learning κακϊσ και ςτον
Πίνακα υμμόρφωςθσ C2.10 Εφαρμογι θλεκτρονικϊν μακθμάτων e-Learning

Ερώτηςη 2: A1.3, ςελ. 19-23, τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: “6. Λογιςμικό
αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ”, ςελ. 20. Ομοίωσ,
όπωσ αναφζρεται ςτον Πίνακα, δεν υπάρχει καμία λειτουργικότθτα ςτο υφιςτάμενο
ςφςτθμα. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιοσ Πίνακασ υμμόρφωςθσ περιγράφει τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εν λόγω λογιςμικοφ.
Απάντηςη 2: Ο πίνακασ τθσ παραγράφου Α1.3 περιγράφει τα υφιςτάμενα λογιςμικά κακϊσ
και τα νζα λογιςμικά. Ειδικά για το Λογιςμικό αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ
εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ οι προδιαγραφζσ του ηθτοφμενου λογιςμικοφ περιγράφονται
αναλυτικά ςτθν παράγραφο Α3.3.9 Πολυμεςικι Εφαρμογι αναπαραγωγισ και υποςτιριξθσ
εντόσ οχιματοσ – Infotainment (ςτισ οκόνεσ του οχιματοσ) - Άδεια χριςθσ λογιςμικοφ
αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ και ςτον Πίνακα
υμμόρφωςθσ C2.9 Πολυμεςικι Εφαρμογι αναπαραγωγισ και υποςτιριξθσ εντόσ
οχιματοσ - Infotainment (ςτισ οκόνεσ του οχιματοσ)

Ερώτηςη 3: A1.3, ςελ. 19-23, τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: “10. Μονάδεσ
ελζγχου ελεγκτών”, ςελ. 20. Όπωσ αναφζρεται ςτον Πίνακα, διατηρείται ο εξοπλιςμόσ
και προβλζπεται η προμήθεια 2 νζων (επιπλζον) ςυςκευών. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε
μασ ποιοσ Πίνακασ υμμόρφωςθσ περιγράφει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ εν λόγω
ςυςκευισ.
Απάντηςη 3: Οι υφιςτάμενεσ ςυςκευζσ/ μονάδεσ ελεγκτϊν είναι αυτζσ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο Α1.2 και είναι το μοντζλο Tt7000.

Ερώτηςη 4: A1.3, ςελ. 19-23, τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: “13. Τηλεματικζσ
ευφυείσ ςτάςεισ πληροφόρηςησ πολιτών & Ιςτόσ ςτήριξησ”, ςελ. 21. Όπωσ αναφζρεται
ςτον Πίνακα, προβλζπεται η αφξηςη με επιπλζον 7 στάσεις ςε ςημεία ςυγκζντρωςησ
επιβατών. τον Πίνακα υμμόρφωςθσ C2.24 όπου περιγράφονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των εν λόγω ςτάςεων, δίνεται θ προδιαγραφι Ποσότητα: 9.
Παρακαλοφμε διευκρινίςτε.
Απάντηςη 4: Ο ςωςτόσ αρικμόσ τθλεματικϊν ςτάςεων είναι εννζα (9)

Ερώτηςη 5: A1.3, ςελ. 19-23, τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: “30. Ανάπτυξθ
εφαρμογισ διαχείριςθσ δεδομζνων δρομολόγθςθσ οχθμάτων και διαχείριςθσ μεταφορικοφ
ζργου ”, ςελ. 22. Παρακαλοφμε να μασ παρζχετε τθν τεχνικι περιγραφι τθσ εν λόγω
εφαρμογισ, προκειμζνου να προτακεί θ διαςφνδεςι τθσ με τισ εφαρμογζσ:
- υπολογιςμοφ και διάχυςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων,
- διαχείριςθσ καταναλϊςεων καυςίμων και
- πλθροφόρθςθσ επιβατϊν για κινθτά τθλζφωνα.
Απάντηςη 5: Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι δεν απαιτεί καμίασ μορφισ ειδικισ διαςφνδεςθσ
μιασ και υποςτθρίηει τθν εξαγωγι των δεδομζνων ςε XML μορφι τθν οποία μπορεί να
αναγνϊςει οποιαδιποτε τρίτθ εφαρμογι. Σο Αςτικό ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ κα διαςφαλίςει τθν
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τθν εν λόγω εφαρμογι

Ερώτηςη 6: A1.3, ςελ. 19-23, τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: “38. Λογιςμικό
κζντρου παρακολοφκθςθσ ειςιτθρίων ”, ςελ. 22. Παρακαλοφμε να μασ παρζχετε τθν τεχνικι
περιγραφι του εν λόγω λογιςμικοφ, προκειμζνου να προτακεί θ διαςφνδεςι του με τισ
εφαρμογζσ:
- Mobile ticketing,
- Web ticketing (e-ticket),
κακϊσ και με το λογιςμικό 2D/QR code για τθν αναγνϊριςθ του νζου τφπου ειςιτθρίου.
Απάντηςη 6: Σο «Λογιςμικό κζντρου παρακολοφκθςθσ ειςιτθρίων», μζςω Web Services
Calls επικοινωνεί με όλων των ειδϊν τα πικανά εργαλεία ι εφαρμογζσ που χρειάηεται να
παίρνουν θ να δίνουν ςτοιχεία ςτον κεντρικό εξυπθρετθτι. Η Ανακζτουςα Αρχι
διαςφαλίηει τθν διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο λογιςμικό ζκδοςθσ ειςιτθρίων.

Ερώτηςη 5: A2.1, ςελ. 24-25, Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιεσ ακριβϊσ ςυςκευζσ κα
εγκαταςτακοφν εντόσ των οχθμάτων και ποιοι Πίνακεσ υμμόρφωςθσ καλφπτουν τισ
προδιαγραφζσ τουσ.

Απάντηςη 5: Οι ςυςκευζσ που κα εγκαταςτακοφν ςτο όχθμα είναι οι εξισ: Οκόνθ
πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ 20' με βάςθ (για κάκε όχθμα), υςκευι
αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ, φςτθμα οδθγοφ με
ενςωματωμζνθ οκόνθ για τθν ανάγνωςθ mobile ticket eTicket 2D/QR Code και καρτϊν
ειδικϊν ειςιτθρίων (Φοιτθτικά, ΑΜΕΑ κλπ), υςκευι παροχισ αςφρματου Internet (Wifi)
εντόσ του οχιματοσ, φςτθμα θχθτικισ αναγγελίασ επόμενθσ ςτάςθσ (για κάκε όχθμα
επζκταςθσ), φςτθμα Μζτρθςθσ ροισ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), φςτθμα Μζτρθςθσ
ςτάκμθσ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), Σθλεματικόσ υπολογιςτισ οχιματοσ με οκόνθ
οδθγοφ, χειριςτιριο οδθγοφ, GPS module και GPRS/3G router (compact – ενιαία ςυςκευι)
(για κάκε όχθμα επζκταςθσ). Οι προδιαγραφζσ των εν λόγω ςυςκευϊν περιγράφονται
αναλυτικά ςτο Μζροσ Α (Α3.5.3 Οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ 20',
Α3.5.4 υςκευι αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ
(media player), Α3.5.5 φςτθμα οδθγοφ με ενςωματωμζνθ οκόνθ για τθν ανάγνωςθ mobile
ticket eTicket 2D/QR Code και καρτϊν ειδικϊν ειςιτθρίων (Φοιτθτικά, ΑΜΕΑ κλπ), Α3.5.6
υςκευι παροχισ αςφρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχιματοσ, Α3.5.7 φςτθμα θχθτικισ
αναγγελίασ επόμενθσ ςτάςθσ (για κάκε όχθμα), Α3.5.8 φςτθμα Μζτρθςθσ ροισ καυςίμου
(για όλα τα οχιματα), Α3.5.9 φςτθμα Μζτρθςθσ ςτάκμθσ καυςίμου (για όλα τα οχιματα),
Α3.5.11 Σθλεματικόσ υπολογιςτισ οχιματοσ με οκόνθ οδθγοφ, χειριςτιριο οδθγοφ, GPS
module και GPRS/3G router (compact - ενιαία ςυςκευι)) και ςτο Μζροσ Γ (C2.17 Οκόνθ
πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ 20', C2.18 υςκευι αναπαραγωγισ
υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ (media player), C2.19 φςτθμα
οδθγοφ με ενςωματωμζνθ οκόνθ για τθν ανάγνωςθ mobile ticket eTicket 2D/QR Code και
καρτϊν ειδικϊν ειςιτθρίων (Φοιτθτικά, ΑΜΕΑ κλπ), C2.20 υςκευι παροχισ αςφρματου
Internet (Wifi) εντόσ του οχιματοσ, C2.23 φςτθμα θχθτικισ αναγγελίασ επόμενθσ ςτάςθσ
(για κάκε όχθμα) - για τα οχιματα επζκταςθσ, C2.21 φςτθμα Μζτρθςθσ ροισ καυςίμου
(για όλα τα οχιματα), C2.22 φςτθμα Μζτρθςθσ ςτάκμθσ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), ,
C2.26 Σθλεματικόσ υπολογιςτισ οχιματοσ με οκόνθ οδθγοφ, χειριςτιριο οδθγοφ, GPS
module και GPRS router (compact - ενιαία ςυςκευι) - για τα οχιματα επζκταςθσ)

Ερώτηςη 8: Α3.12, ςελ. 82-83, Παρακαλοφμε να υπάρξει δζςμευςθ τθσ εταιρείασ ςασ ότι
δεν κα παρατακεί θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου πζραν του χρονικοφ διαςτιματοσ των
10 μθνϊν που προδιαγράφονται.
Απάντηςη 8: Η διάρκεια του ζργου αποτελεί δζςμευςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι τθσ
αρχισ χρθματοδότθςθσ του ζργου. Η υλοποίθςθ του ζργου εντόσ του προβλεπόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ αποτελεί αποκλειςτικι δζςμευςθ των υποψθφίων αναδόχων και για
τον λόγο αυτό δεςμεφονται με τθν αποδοχι όλων των όρων τθσ προκιρυξθσ

Ερώτηςη 9: C2.17, ςελ. 46, Σο μζγεκοσ διαγωνίου τθσ οκόνθσ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν
προδιαγράφεται να είναι 20’’. Αυτό είναι το ελάχιςτο επιτρεπτό μζγεκοσ ι το ακριβϊσ
απαιτοφμενο; Τπάρχει θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οκόνεσ με μζγεκοσ διαγωνίου
μεγαλφτερο από το κακοριηόμενο;
Απάντηςη 9: Σο μζγεκοσ αυτό είναι το ελάχιςτο επιτρεπόμενο. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι
μποροφν να προςφζρουν οκόνεσ με μζγεκοσ διαγωνίου μεγαλφτερο από το κακοριηόμενο
εφόςον το επικυμοφν

Ερώτηςη 10: C2.17, ςελ. 46, τθν οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ,
προτείνεται HDMI interface, που δεν ςυςτινεται, κατά τθ γνϊμθ μασ, για χριςθ ςε
δφςκολεσ και απαιτθτικζσ ςυνκικεσ. Είναι εφικτό να χρθςιμοποιθκεί VGA interface αντί
HDMI interface, κακϊσ το πρϊτο ζχει ςτακερζσ υποδοχζσ;
Απάντηςη 10: Οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με τουσ πίνακεσ
ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ

Ερώτηςη 11: C2.19, ςελ. 47, Ωσ προδιαγραφι αναφζρεται το εξισ: «Επεξεργαςτισ
αρχιτεκτονικισ τουλάχιςτον 32 bit (x86), 1,4 GHz ι ιςοδφναμοσ». Θεωρείται ιςοδφναμοσ
ζνασ τετραπφρθνοσ επεξεργαςτισ 1,2 GHz;
Απάντηςη 11: Είναι αποδεκτι οποιαδιποτε λφςθ καλφπτει αποδεδειγμζνα τθν ελάχιςτθ
ηθτοφμενθ επεξεργαςτικι ιςχφ.

Ερώτηςη 12: C2.19, ςελ. 47, τον ίδιο Πίνακα υμμόρφωςθσ, αναφζρεται επιπλζον θ
προδιαγραφι: «Μνιμθ RAM DDR3 4GB τουλάχιςτον». Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι
πρόκειται για τεχνολογίεσ μνιμθσ RAM και όχι για τεχνολογίεσ αποκικευςθσ δεδομζνων
(π.χ. memory flash, κλπ).
Απάντηςη 12: Πρόκειται για τεχνολογίεσ μνιμθσ RAM και όχι για τεχνολογίεσ αποκικευςθσ
δεδομζνων.

Ερώτηςη 13: C2.19, ςελ. 47, Επόμενθ προδιαγραφι ςτον ίδιο Πίνακα υμμόρφωςθσ, είναι θ
ακόλουκθ: «Ενςωματωμζνοσ κερμικόσ εκτυπωτισ». Είναι επιτρεπτό να χρθςιμοποιθκεί θ
ςυςκευι και ο εκτυπωτισ ανεξάρτθτα;
Απάντηςη 13: Ο εκτυπωτισ ηθτείται να είναι ενςωματωμζνοσ ςτθ ςυςκευι, οι υποψιφιοι
ανάδοχοι οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ

Ερώτηςη 14: C2.19, ςελ. 48, Σζλοσ, ςτον ίδιο Πίνακα υμμόρφωςθσ, δίνεται θ
προδιαγραφι: «Λειτουργικό φςτθμα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows 8
ι ιςοδφναμο». Θεωρείται ιςοδφναμο με αυτό τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ το
Λειτουργικό φςτθμα Linux;
Απάντηςη 14: Ναι κεωρείται εφόςον όλθ θ τεχνικι προςφερόμενθ λφςθ καλφπτει
αποδεδειγμζνα τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ

Αναφορικά με το αίτθμα παράταςισ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι λόγω του περιοριςμοφ ςτον
χρόνο υλοποίθςθσ των ζργων (30/10/2015) δεν μπορεί να δοκεί παράταςθ
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