Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου «Άδειες χρήσης του συστήματος
Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017».

Σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. 111715/24.10.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού, εγκρίθηκε η Προκήρυξη για την ανάθεση του Έργου : «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος
Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017» (ΑΔΑ :
Ω9ΟΒ4653Ο7-Γ51) (ΑΔΑΜ : 16PROC005288348).

1. Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη, (παρ. Α.1) αντικείμενο του έργου είναι η ανανέωση αδειών
χρήσης (για τα έτη 2016-2017) του ήδη λειτουργούντος συστήματος Πάπυρος Millennium III, του οποίου
κάτοχος είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2. Σύμφωνα με την Προκήρυξη (παρ. Α.2.6.1), η προμήθεια των αδειών χρήσης λογισμικού θα γίνει, όπως
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Προμήθεια ανανέωσης εννιακοσίων (900) αδειών χρήσης λογισμικού του
συστήματος «Πάπυρος Millennium III», για τα έτη 2016-2017 (Παραδοτέο
Π.1)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

2

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 65 ανθρωποημερών
(Παραδοτέο Π.2)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Το Υπουργείο χρησιμοποιεί ήδη την πλατφόρμα λογισμικού «Πάπυρος Millennium III», η οποία εξυπηρετεί
όλες τις υπηρεσίες του και από πλευράς ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ροών εργασιών και ψηφιακών υπογραφών. (παρ. Α.2.1 της Προκήρυξης).
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αφορούν σε νέες απαιτήσεις χρηστών σχετικές με τις άδειες χρήσης
του λογισμικού.
3. Η Προκήρυξη αφορά σε άδειες χρήσης του υφιστάμενου συστήματος «Πάπυρος Millennium III». Δικαίωμα
υποβολής προσφοράς έχει κάθε οικονομικός φορέας της παρ. Β.1 που δραστηριοποιείται νόμιμα στο
σχετικό τομέα με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
4. Σύμφωνα με την προκήρυξη (παρ. Β.4 και ιδιαίτερα Β.4.3.2), ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί
και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
5. Σύμφωνα με προκήρυξη (παρ. Α.2.6, Α.4.2, Β.4.4), η «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 65
ανθρωποημερών» (Παραδοτέο Π.2), διαφέρει από την εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της
προμήθειας.
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