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Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 680/27-10-2020 – ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ 

Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος 

ωρομέτρησης προσωπικού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 

 

 

 

Σχετικά με την υπ΄αριθμ. 680/27-10-2020 – ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ Προκήρυξη Πρόχειρου 

Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και σε ό,τι αφορά τα με υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. 

Κ.Ε.Θ.Ι.: 687/02-11-2020 υποβληθέντα ερωτήματα προς παροχή διευκρινίσεων, σας παραθέτουμε 

τις ακόλουθες απαντήσεις – διευκρινίσεις: 

 

1ο Ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων: 

«Μοντέλο τύπου client-server, επιθυμείτε web-based εφαρμογή ή για εγκατάσταση σε τοπικό Η/Υ 

με πρόσβαση σε βάση δεδομένων?» 

1η Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Αυτό που ζητείται στον διαγωνισμό είναι μοντέλο τύπου client-server. Ωστόσο εάν διατίθεται και 

web –based εφαρμογή είναι αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να προσφέρετε και τις δύο 

δυνατότητες. 

 

2ο Ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων: 

«Σύνδεση με το πρόγραμμα της epsilon net πως θα γίνει? Προσφέρεται η δυνατότητα εξαγωγής 

αρχείου excel από το πρόγραμμά μας ή το πρόγραμμα της epsilon net να διαβάζει τα δεδομένα 

ωρομέτρησης από τη βάση δεδομένων του προγράμματός μας». 

2η Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Σχετικά με τη σύνδεση με το πρόγραμμα της epsilon net, ενημερώνουμε ότι στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα μισθοδοσίας υπάρχει η επιλογή «κάρτες εισόδου» η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται 

απευθείας από το λογισμικό της ωρομέτρησης. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί  το χρήστη καθώς 

τον ενημερώνει άμεσα για αποκλίσεις και απουσίες. Η εξαγωγή του αρχείου excel είναι ένα άλλο 

προαπαιτούμενο του προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στην 

προσφορά του/της υποψηφίου/ας αναδόχου.  

 

3ο Ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων: 

«Καλύπτει τις απαιτήσεις σας η προσφορά συστημάτων με εξωτερικό τροφοδοτικό με μπαταρία 

για αυτονομία λειτουργίας και μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των συσκευών?» 

3η Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Ναι. 
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4ο Ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων: 

«Πόσες συσκευές στο σύνολο επιθυμείτε?» 

4η Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Μία (1). 

 

5ο Ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων: 

«Αναφορικά με τη δυνατότητα διπλής χρήσης, καλύπτει η επαγωγική κάρτα ή μπρελόκ ή/και 

κωδικός πρόσβασης? Η απαιτείται smart phone υποχρεωτικά?» 

5η Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Η διπλή χρήση αναφέρεται στην κάρτα τύπου proximity (ανέπαφη) και smartphone. 

 

6ο Ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων: 

«Για τη διαχείριση τηλε-εργασίας τι ακριβώς πληροφορίες απαιτούνται να καταχωρούνται στο 

λογισμικό και με ποιο τρόπο? Δύναται η δήλωση ως αιτιολόγηση απουσίας και την αντίστοιχη 

αιτιολόγηση.» 

6η Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Η τηλεργασία είναι ένα νέο καθεστώς και οι προδιαγραφές δεν είναι ακόμη γνωστές. Θα πρέπει 

όμως να υπάρχει πρόβλεψη και δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού  για τη διαχείριση 

της τηλεργασίας. 

 

 

 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Ασημίνα Γιολδάση 

Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης  

 


