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υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου
Σκοπόσ του Ζργου είναι θ παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ για τθν αξιόπιςτθ, ζγκυρθ και
με απλό και εφχρθςτο τρόπο ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των λιανικϊν τιμολογίων υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (ςτακερισ τθλεφωνίασ, κινθτισ τθλεφωνίασ, διαδικτφου κτλ.), κακϊσ και
των λιανικϊν τιμολογίων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (επιςτολζσ, μικροδζματα, δζματα κτλ.) μζςα από
τθν αυτοματοποιθμζνθ θλεκτρονικι ςυλλογι και διάκεςι τουσ ςτο κοινό με ενοποιθμζνο και ενιαίο
τρόπο. Δευτερευόντωσ, ςκοπόσ του Ζργου είναι θ ενδυνάμωςθ του επιχειρθματικοφ υποβάκρου
ςτθν Ελλάδα μζςα από τθν αξιοποίθςθ των ανωτζρω παρεχομζνων ελεφκερων ροϊν δεδομζνων.
Συγκεκριμζνα το Ζργο ςτοχεφει:
1.

2.

3.

Στθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςε κάκε χριςτθ του
Συςτιματοσ να εντοπίηει κάκε φορά τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
και ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ με βάςθ τισ εξατομικευμζνεσ προτιμιςεισ του.
Στθν περαιτζρω ενδυνάμωςθ των ενεργειϊν διαφάνειασ ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και τθν ταχυδρομικι αγορά και ςτθν αποτελεςματικι αρωγι ςτον πολίτθ,
προκειμζνου να λάβει ορκολογικζσ αγοραςτικζσ αποφάςεισ με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ
ανάγκεσ του.
Στθν ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ μίασ νζασ αγοράσ για ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςφγκριςθσ
τιμϊν με τθν οργάνωςθ μίασ αξιόπιςτθσ, ςυνεποφσ και ζγκαιρθσ διαδικαςίασ παροχισ ροϊν
τιμολογιακϊν δεδομζνων.

Οι ομάδεσ υπθρεςιϊν του Ζργου είναι οι ακόλουκεσ:
1.
2.
3.

Ομάδα υπθρεςιϊν ςυλλογισ και διάκεςθσ ςτοιχείων τιμϊν (πακζτων) υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Ομάδα υπθρεςιϊν ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων και ςτατιςτικϊν αναλφςεων επί των
(πακζτων) υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Ομάδα υπθρεςιϊν δθμιουργίασ προφίλ χρθςτϊν και ταιριάςματοσ ηιτθςθσ με προςφορά
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.

Τα αναμενόμενα αποτελζςματα είναι:
1.

Θ αποδεκτι μοντελοποίθςθ των δεδομζνων τιμολογίου.

2.

Θ αναλυτικι μζκοδοσ ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων και θ διαδικαςία επικοινωνίασ τθσ με
όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.

3.

Θ διενζργεια ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων
χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνα κριτιρια.

4.

Θ δυναμικι διαδραςτικι απεικόνιςθ και ανακεϊρθςθ των ειςροϊν και των εκροϊν του
Συςτιματοσ ςτθ βάςθ πραγματικϊν ι ιδανικϊν ςυνκθκϊν αξιοποίθςθσ των υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.

5.

Το ςχετικό υλικό εκπαίδευςθσ και τεκμθρίωςθσ κακϊσ και θ κατάρτιςθ οριςμζνου αρικμοφ
ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν αξιοποίθςθ του Συςτιματοσ.

6.

Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.

7.

Θ κανονικι λειτουργία του Συςτιματοσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και θ διενζργεια του
πρϊτου ςετ ςυλλογισ και διάκεςθσ δεδομζνων.

8.

Θ υλοποίθςθ των αυτοματιςμϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά ροϊν δεδομζνων ςε τακτι βάςθ
κακϊσ και του πθγαίου κϊδικα (source code) του Συςτιματοσ.
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Τα κρίςιμα ςθμεία υλοποίθςθσ είναι:
1.

Θ ικανοποίθςθ των επιταγϊν του εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου και ιδιαίτερα των όςων
αναφζρονται ςτα άρκρα 66 του Ν. 4070/2012, κακϊσ και 1 και 5 παρ. 1δ του Ν. 4053/2012.

2.

Θ διαςφάλιςθ ότι οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Συςτιματοσ χαρακτθρίηονται από
προςβαςιμότθτα, ακρίβεια, ανεξαρτθςία, διαφάνεια και πλθρότθτα.

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κεωριςει το Ζργο επιτυχθμζνο εφόςον θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςθμείων
οδθγιςει ςε ζνα Σφςτθμα:
Εφχρθςτο για όλεσ τισ ομάδεσ πολιτϊν,
Τεχνολογικά άρτιο,
Ρολιτο-κεντρικά ςχεδιαςμζνο,
Αςφαλζσ και
Το οποίο προςφζρει ςτον πολίτθ πολυκαναλικζσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ.
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ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ
υντομογραφίεσ
ΒΔ Βάςθ Δεδομζνων
ΘΕ Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ
ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ανακζτουςα Αρχι Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων
ΕΡ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
ΕΣΡΑ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ
ΘΕ Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ
ΟΔΕ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου
ΟΟΣΑ Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ
ΟΡΡΕ Ομάδα Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
ΡΣ Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
ΨΣ Ψθφιακι Σφγκλιςθ
ΤΡΕ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΤΥ Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ
BPMN Business Process Management Notation
ISO International Organization for Standardization
WS Web Services
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Οριςμοί
Ρακζτο υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν: Σφνολο (ομάδα) υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που
παρζχεται ωσ ζνα προϊόν.
Ράροχοσ: Εταιρεία που παρζχει υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ.
Σχιμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου: Θ απεικόνιςθ των δεδομζνων του τιμολογίου προϊόντοσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν λιανικισ με ζνα ςυγκεκριμζνο ςυντακτικό και μορφολογικό πρότυπο.
Μορφότυποσ Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου: Θ ςθμαςιολογικι περιγραφι του Σχιματοσ Αρχείου Στοιχείων
Τιμολογίου.
Δθμόςια Δεδομζνα: Τα ςτοιχεία, τα οποία είναι κοινοποιιςιμα ςε τρίτουσ και δεν καλφπτονται από το
επιχειρθματικό απόρρθτο.
Λδιωτικά Δεδομζνα: Τα εμπιςτευτικά ςτοιχεία ςτουσ τιμοκαταλόγουσ προϊόντων ςτακερισ τθλεφωνίασ,
κινθτισ τθλεφωνίασ και ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ που αφοροφν ςτο πλικοσ των τελικϊν
χρθςτϊν/καταναλωτϊν ανά προϊόν.
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Α1.Περιβάλλον του Ζργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου
Στθν Ελλάδα, όπωσ και ςτθν υπόλοιπθ ΕΕ, παρατθρείται αφξθςθ τόςο ςτθν προςφορά (εκ μζρουσ των
παρόχων) όςο και ςτθν ηιτθςθ (εκ μζρουσ των πελατϊν) ςυνδυαςτικϊν προςφορϊν / πακζτων υπθρεςιϊν,
αυξθμζνθσ καινοτομίασ και διαφοροποιθμζνων λιανικϊν χρεϊςεων. Ο οικιακόσ κακϊσ και ο εταιρικόσ
πολίτθσ ςτο ςφγχρονο περιβάλλον ςφγκλιςθσ ζχει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ενθμζρωςθσ και προςταςίασ ςτισ
φάςεισ αξιολόγθςθσ, επιλογισ αλλά και χριςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ωσ αρμόδια (τομεακι) ρυκμιςτικι αρχι, επιφορτιςμζνθ και με τισ ςχετικζσ
αρμοδιότθτεσ ςε κζματα ανταγωνιςμοφ, μεριμνά για τθν ανάπτυξθ και αποτελεςματικι λειτουργία του
ανταγωνιςμοφ ςτον τομζα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων αποςκοπϊντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ
των υφιςτάμενων αλλά και διαφαινόμενων / αναμενόμενων αναγκϊν των καταναλωτϊν για παροχι
ςφγχρονων υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ και ελκυςτικϊν τιμϊν.
Ρλζον, το ηιτθμα τθσ παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αξιολόγθςθσ τιμϊν ζχει αναχκεί ςε υποχρζωςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Με βάςθ το άρ. 66 παρ. 2 του Ν. 4070/2012 «υκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν,
Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) «Θ ΕΕΤΤ, λαμβάνοντασ
κατάλλθλα μζτρα, διαςφαλίηει ότι διατίκενται ευκολίεσ με τισ οποίεσ οι τελικοί χριςτεσ και οι καταναλωτζσ
προβαίνουν ςε ανεξάρτθτθ αξιολόγθςθ του κόςτουσ εναλλακτικϊν πακζτων χριςθσ υπθρεςιϊν μζςω, ιδίωσ,
διαδραςτικϊν εφαρμογϊν ι άλλων ςχετικϊν τεχνικϊν. Στθν περίπτωςθ όπου θ Ανακζτουςα Αρχι
διαπιςτϊνει ότι αυτζσ οι ευκολίεσ δεν είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό δωρεάν ι ςε εφλογθ τιμι, μεριμνά ϊςτε
είτε θ ίδια είτε μζςω τρίτων φορζων είτε διαπιςτευμζνοι από τθν ίδια φορείσ, να τισ διακζτουν ςτο κοινό».
Αντίςτοιχα και ο νζοσ Νόμοσ των ταχυδρομείων 4053/2012 (άρκρο 5 παρ.1δ) «φκμιςθ λειτουργίασ τθσ
ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012) ορίηει
ότι αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ γνωςτοποίθςθ προσ το κοινό, με κάκε πρόςφορο μζςο
δθμοςιότθτασ, των απόψεϊν τθσ για κάκε ηιτθμα που προάγει το Ζργο και τθν αποςτολι τθσ, κακϊσ και τθν
ανάπτυξθ, εν γζνει, του τομζα ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα. Επιπλζον και βάςει του άρκρου 5 του
Κανονιςμοφ Γενικϊν Αδειϊν για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (ΦΕΚ 46/Β/19-01-2009), οι
ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ περιλαμβάνουν ςτον Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ του Καταναλωτζσ (Χ.Υ.Κ.) μεταξφ
άλλων και «ενθμζρωςθ των χρθςτϊν για τισ τιμζσ με βάςθ τα ςτοιχεία που τισ διαμορφϊνουν».
Επιπροςκζτωσ, ο ίδιοσ ωσ άνω Κανονιςμόσ ορίηει ότι οι ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ οφείλουν να ανανεϊνουν
τον τιμοκατάλογό τουσ ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα, ζτςι ϊςτε να αποτυπϊνει, ςτο μζτρο που αυτό είναι
εφικτό, τθν ιςχφουςα τιμολογιακι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ (Ραράρτθμα ΛΛ, παρ. 2.1.3).
Μάλιςτα, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει ιδθ διαβουλευτεί με τουσ βαςικοφσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ φορείσ,
δθλαδι τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τουσ παρόχουσ ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, για τισ αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ζχει εκδοκεί θ ΑΡ.664/11Β/10.09.2012
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ «Σφςταςθ και ζναρξθ λειτουργίασ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν
Ρροϊόντων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά» (ΦΕΚ 2973/Β/8-11-2012) όπου ορίηεται:
Το βαςικό πλαίςιο υποχρεϊςεων των παρόχων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν για τθν
υποβολι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε τακτικι και ζκτακτθ βάςθ των ςτοιχείων τιμολογίων λιανικϊν
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
Οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Επίςθσ, θ Απόφαςθ περιλαμβάνει διατάξεισ ςχετικά με τθν επζκταςθ του Συςτιματοσ ςε Σφςτθμα
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.
Σθμειϊνεται, λοιπόν, ότι ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για τισ
αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι κα προχωριςει είτε ςε τροποποίθςθ τθσ
προαναφερκείςασ Απόφαςθσ είτε ςτθν ζκδοςθσ νζασ προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν ςτο Σφςτθμα, μεταξφ
άλλων:
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Θ διαδικαςία τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ των ςτοιχείων τιμολογίων,
Ο τρόποσ παράκεςθσ των αποτελεςμάτων και
Θ δθμιουργία δυναμικϊν ιδεατϊν ι και πραγματικϊν προφίλ χριςθσ από τουσ πολίτεσ.

Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ
υνοπτική Περιγραφή Δικαιοφχου
Θ Ανακζτουςα Αρχι (Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων) είναι θ Ανεξάρτθτθ Αρχι, θ
οποία αποτελεί τον Εκνικό υκμιςτι που ελζγχει, ρυκμίηει και εποπτεφει: (α) Τθν αγορά Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, αςφρματων
επικοινωνιϊν και διαδικτφου και (β) Τθν ταχυδρομικι αγορά, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ
παροχισ Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν και Υπθρεςιϊν Ταχυμεταφοράσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι αςκεί τισ
αρμοδιότθτεσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ςτισ εν λόγω αγορζσ.
Λδρφκθκε με το Ν.2075/1992 με τθν επωνυμία Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν (ΕΕΤ) και οι αρμοδιότθτζσ
τθσ επικεντρϊνονταν ςτθν εποπτεία τθσ απελευκερωμζνθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιϊν. Θ λειτουργία τθσ,
όμωσ, ξεκίνθςε το καλοκαίρι του 1995. Με τθν ψιφιςθ του Ν.2668/1998, ο οποίοσ κακόριηε τον τρόπο
οργάνωςθσ και λειτουργίασ του τομζα των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν, ανατζκθκε ςτθν ΕΕΤ και θ ευκφνθ για
τθν εποπτεία και ρφκμιςθ τθσ αγοράσ των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν και θ Αρχι μετονομάςτθκε ςε Εκνικι
Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Με το Ν.2867/2000 ενιςχφκθκε ο εποπτικόσ, ελεγκτικόσ και ρυκμιςτικόσ ρόλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Με
τον Ν.3431/2006 και τον ιςχφοντα Ν.4070/2012 περί Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που ενςωματϊνουν τισ
νεότερεσ ευρωπαϊκζσ ρυκμίςεισ, κακορίηεται το πλαίςιο παροχισ δικτφων και υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν και ςυναφϊν ευκολιϊν εντόσ τθσ ελλθνικισ Επικράτειασ και διευρφνονται οι αρμοδιότθτζσ τθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διοικείται από τθν Ολομζλεια, που αποτελείται από εννζα μζλθ: τον Ρρόεδρο, δφο
Αντιπροζδρουσ αρμόδιουσ για τουσ τομείσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν,
αντίςτοιχα, και ζξι Μζλθ. Τα μζλθ τθσ Ολομζλειασ απολαμβάνουν πλιρουσ προςωπικισ και λειτουργικισ
ανεξαρτθςίασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Ακολουκεί το οργανόγραμμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Εικόνα 1. Οργανόγραμμα Αναθζτουςασ Αρχήσ
Το κφριο Ζργο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επιτελείται από τρεισ Διευκφνςεισ (Φάςματοσ, Τθλεπικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων) και αφορά ςτθν διαχείριςθ και ςτθν εποπτεία του Φάςματοσ αδιοςυχνοτιτων, ςτθν
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ρφκμιςθ, εποπτεία και παρακολοφκθςθ τθσ Αγοράσ των Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και ςτθν ρφκμιςθ,
ζλεγχο και εποπτεία τθσ Ταχυδρομικισ Αγοράσ.
Δομζσ τήριξησ Λειτουργίασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων Δικαιοφχου
Στθν Ανακζτουςα Αρχι θ υποςτιριξθ κεμάτων ΤΡΕ γίνεται από το Τμιμα Ρλθροφορικισ. Το τμιμα
Ρλθροφορικισ είναι ζνα από τα ανεξάρτθτα τμιματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στισ αρμοδιότθτεσ του
τμιματοσ περιλαμβάνονται: (α) Θ μελζτθ των εξελίξεων, τάςεων και προοπτικϊν ςτο χϊρο τθσ
πλθροφορικισ, (β) Θ μζριμνα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν πλθροφορικι, θ αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτάσ τουσ και θ επαναδιαμόρφωςθ
αυτϊν, ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ απαιτιςεισ και δυνατότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, (γ) Θ ειςιγθςθ και
θ παρακολοφκθςθ των προμθκειϊν υλικϊν και υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθ χριςθ, επζκταςθ και βελτίωςθ
των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, (δ) Θ ειςιγθςθ ςχετικά με τθν επιλογι και
εποπτεία των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, λειτουργίασ και
τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, (ε) Θ ευκφνθ τθσ απρόςκοπτθσ
λειτουργίασ των κεντρικϊν ςυςτθμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, (ςτ) Θ ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ ςε
ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ρλθροφόρθςθσ ςτο Διαδίκτυο, (η) Θ
μζριμνα για τθ διαχείριςθ τθσ λειτουργίασ μικροχπολογιςτϊν και περιφερειακϊν και θ ειςιγθςθ προτάςεων
αναβάκμιςθσ ι επζκταςθσ του εξοπλιςμοφ, (θ) Θ παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων ςυντιρθςθσ του
εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, (κ) Θ διαχείριςθ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ των χρθςτϊν και θ μζριμνα για
τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ, (ι) Θ ανάπτυξθ αναγκαίων λογιςμικϊν εφαρμογϊν και (ια) Θ παροχι
υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε κζματα
χειριςμοφ και αξιοποίθςθσ ςυςτθμάτων.

Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ
Ο Φορζασ Υλοποίθςθσ ςυμπίπτει με τον Φορζα Λειτουργίασ

Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου
Συμμζτοχοι ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου με βάςθ το ιςχφον νομικό, ρυκμιςτικό και κανονιςτικό πλαίςιο
είναι:
1.
2.

Για τισ αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, οι επιχειριςεισ-πάροχοι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν.
Για τθν αγορά ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, οι επιχειριςεισ-πάροχοι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.

Επιςθμαίνεται ότι θ ζννοια και οι όροι ςυμμετοχισ κακορίηονται για τισ αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
ςτθν ΑΡ. 664/11Β/10-09-2012 απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ «Σφςταςθ και ζναρξθ λειτουργίασ
Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Ρροϊόντων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά».

Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ
Τθν διακυβζρνθςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τθν διαχειριςτικι επάρκεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχουν οι
ακόλουκεσ ομάδεσ:
Η Διοίκηςη τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ,: Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/31-122002), όπωσ ιςχφει, θ Διοίκθςθ φζρει τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςε ςυνεργαςία με τουσ
Ρροϊςτάμενουσ των Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και των εμπλεκομζνων
Ομάδων Σχεδιαςμοφ και Ωρίμανςθσ Ζργου, Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου και τθ Μονάδα
Διαχείριςθσ Ζργων.
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Η Μονάδα Διαχείριςησ Ζργων (ΜΔΕ) Με βάςθ το Σφςτθμα Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ο Φορζασ τθρεί Μονάδα (Μονάδα Διαχείριςθσ Ζργων – Μ.Δ.Ε.), θ οποία ζχει τθν ευκφνθ τθσ
διεπαφισ με τθν Διαχειριςτικι Αρχι, τθσ ςυνεργαςίασ με τθν Διοίκθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τισ
Ομάδεσ Σχεδιαςμοφ, Ωρίμανςθσ, Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου. Συνεδριάηει ςε τακτικι βάςθ,
ϊςτε να αξιολογεί τθν πρόοδο των εργαςιϊν πριν τθν λιξθ των ορόςθμων των ζργων, όπωσ ζχουν
περιγραφεί ςτα ςυμβατικά Τεφχθ, αλλά και ζκτακτα όταν κάτι τζτοιο κρικεί απαραίτθτο για τθν λιψθ
διορκωτικϊν αποφάςεων.
Η Ομάδα χεδιαςμοφ και Ωρίμανςησ των Ζργων (Ο..Ω.Ε): Με βάςθ το Σφςτθμα Διαχειριςτικισ Επάρκειασ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Φορζασ τθρεί Ομάδα υπεφκυνθ για τισ κατάλλθλεσ προπαραςκευαςτικζσ
ενζργειεσ, τον ςχεδιαςμό και τθν Ωρίμανςθ των Ζργων, τθν διαςφάλιςθ των απαιτοφμενων πόρων, τθν
υποβολι του Τεχνικοφ Δελτίου και του Τεφχουσ Ρροκιρυξθσ, τθν τιρθςθ του φακζλου Ωρίμανςθσ του Ζργου,
τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Ρροχπολογιςμοφ και τθσ Διαχείριςθσ του Ζργου που περιλαμβάνει:
Ενζργειεσ διαχείριςθσ διοίκθςθσ του Ζργου,
Ενζργειεσ υλοποίθςθσ του Ζργου,
Εργαςίεσ αναδόχων,
Εργαςίεσ ελζγχου, πιςτοποίθςθσ παραλαβισ.
Η Ομάδα Παρακολοφθηςησ και Παραλαβήσ του Ζργου (ΟΠΠΕ): Θ Ομάδα Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
του Ζργου είναι υπεφκυνθ ςφμφωνα με το Σφςτθμα Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τθν παρακολοφκθςθ του Ζργου,
Τον Ζλεγχο Ροιότθτασ του Ζργου,
Τθν Ριςτοποίθςθ του Φυςικοφ Αντικείμενου του Ζργου,
Τθν διαχείριςθ αποκλίςεων και Αλλαγϊν του Ζργου,
Τθν Επικοινωνία και Αναφορζσ του Ζργου,
Τθν Ραραλαβι του Ζργου,
Τθν τιρθςθ των λογιςτικϊν υποχρεϊςεων του ςχετικοφ ςυςτιματοσ και τθν διεκπεραίωςθ
των πλθρωμϊν,
Τον Διαχειριςτικό Κλείςιμο και Απολογιςμό του Ζργου.

Θ ςυγκεκριμζνθ Ομάδα ζχει ωσ πεδίο αρμοδιοτιτων τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ
υλοποίθςθσ του Ζργου με βάςθ τα οριηόμενα ςτα κείμενα τθσ Σφμβαςθσ. Θ Ομάδα καλεί τον Ανάδοχο ςε
τακτικζσ και ζκτακτεσ ςυναντιςεισ όπου και ςυηθτοφνται θ πορεία του Ζργου, καίρια ηθτιματα τθσ
υλοποίθςθσ κακϊσ και παρατθριςεισ επί των παραδοτζων του Ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ Ομάδα οφείλει να
εξετάηει τθν ποιότθτα και τθν αρτιότθτα των παραδοτζων ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τον πίνακα
Οροςιμων και να ειςθγείται εγγράφωσ διορκωτικζσ παρατθριςεισ προσ τον Ανάδοχο, πρακτικά παραλαβισ
αλλά και ειςθγιςεισ προσ τισ άλλεσ ομάδεσ είτε προσ τθ Διοίκθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για επόμενεσ
ενζργειεσ. Μζλθ τθσ Ομάδασ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου είναι ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ ι και εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ, εφόςον κάτι τζτοιο κρικεί απαραίτθτο.
Οι Δοκιμαςτικοί Χρήςτεσ υςτήματοσ: Ρροϊοφςθσ τθσ υλοποίθςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ςυςτιςει με
γνϊμονα τα ςενάρια ελζγχου Ομάδεσ δοκιμαςτικϊν χρθςτϊν, οι οποίοι και κα προχωριςουν ςε αναλυτικό
ζλεγχο του Συςτιματοσ. Οι εν λόγω Ομάδεσ κα προςφζρουν εγγράφωσ ςτθν ΟΡΡΕ και ςτον Ανάδοχο τα
αποτελζςματα των ελζγχων τουσ. Θ ΟΡΡΕ, ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο, κα οριςτικοποιεί τθ λίςτα
διορκϊςεων και επικαιροποιιςεων που πρζπει να πραγματοποιθκοφν. Μζλθ των Δοκιμαςτικϊν Χρθςτϊν
Συςτιματοσ είναι ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι και εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ, εφόςον κάτι τζτοιο
κρικεί απαραίτθτο.
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Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ
Α1.2.1
Η Υθιζηάμενη Καηάζηαζη ζηιρ Αγοπέρ Ηλεκηπονικών
Επικοινωνιών και Τασςδπομικών Υπηπεζιών
Σφμφωνα με ζκκεςθ του Σϊματοσ Ευρωπαϊκϊν υκμιςτικϊν Αρχϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (BEREC), οι
ρυκμιςτικζσ αρχζσ εξετάηουν το ηιτθμα τθσ ελλιποφσ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν ςτισ διάφορεσ μορφζσ
του: ζλλειψθ πλθροφορίασ, αδιαφανισ ι παραπλανθτικι πλθροφορία ι πλθροφορία που δφςκολα
εντοπίηεται. Γενικότερα, είναι αποδεκτό ότι θ πραγματικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν μπορεί ςε
αρκετζσ περιπτϊςεισ να είναι διαφορετικι από τθν ςυμπεριφορά που κα αναμενόταν ςφμφωνα με τθν
οικονομικι ςκζψθ.
Ρράγματι, για μια ςειρά λόγων οι πολίτεσ δεν είναι πάντα ςε κζςθ να κατανοιςουν και να χρθςιμοποιιςουν
τθν πλθροφορία θ οποία είναι διακζςιμθ ςτθν αγορά προκειμζνου να λάβουν βζλτιςτεσ αποφάςεισ που κα
ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ. Ανάμεςα ςτουσ λόγουσ αυτοφσ περιλαμβάνονται θ ποικιλία και θ
πολυπλοκότθτα των προςφορϊν που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο οι
υπεφκυνοι ςτρατθγικισ μάρκετινγκ επιλζγουν να προωκοφν ςυγκεκριμζνεσ προςφορζσ.
Το ηιτθμα τθσ ελλιποφσ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν μπορεί να ςθμαίνει ότι οι καταναλωτζσ δεν μποροφν
εφκολα να ςυγκρίνουν υπθρεςίεσ και να λάβουν ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι
αναγκαίεσ πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ, είναι αδιαφανείσ ι παρουςιάηονται ςε διαφορετικά ςθμεία με
αποτζλεςμα να είναι δφςκολο να γίνουν αντιλθπτζσ και να ςυγκρικοφν. Ακόμα, το ηιτθμα τθσ ελλιποφσ
ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν μπορεί να προκφψει όταν οι καταναλωτζσ δεν ενθμερϊνονται κατάλλθλα για
τισ αλλαγζσ που γίνονται ςτα ςχετικά τιμολόγια μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ εντείνεται από μια ςειρά παραγόντων που
περιλαμβάνουν:
Το αυξανόμενο πλικοσ και τθν ποικιλία των προςφορϊν
Τθν πολυπλοκότθτα των τιμολογίων
Τα πακζτα υπθρεςιϊν
Τθν ανεπαρκι παρουςίαςθ πλθροφοριϊν
Ραρόμοια εικόνα ελλιποφσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν υπάρχει και ςτον τομζα των Ταχυδρομείων και
ειδικότερα ςτθν κατθγορία των Ταχυμεταφορϊν (courier), όπου θ ςυγκεκριμζνθ αγορά είναι πλιρωσ
απελευκερωμζνθ. Θ ςφγκριςθ των τιμϊν, που προςφζρουν οι επιχειριςεισ ταχυμεταφορϊν, γίνεται
δφςκολα, δεδομζνου ότι δραςτθριοποιοφνται εκατοντάδεσ επιχειριςεισ (τουλάχιςτον 460 επιχειριςεισ
ταχυμεταφορϊν είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο μθτρϊο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ), οι οποίεσ ζχουν όχι μόνο
διαφορετικι τιμολογιακι πολιτικι, αλλά και διαφορετικό τρόπο παρουςίαςθσ και επικοινωνίασ των τιμϊν
τουσ προσ το καταναλωτικό κοινό. Επιπλζον, ο πολίτθσ ζχει ουςιαςτικά εφκολθ πρόςβαςθ μόνο ςτον
τιμοκατάλογο των μεγάλων επιχειριςεων του κλάδου που διακζτουν εταιρικό ιςτότοπο, όπου εκεί
αναρτϊνται οι τιμζσ τουσ. Κάποιεσ επιχειριςεισ του κλάδου, κατά καιροφσ, και κυρίωσ ςε περιόδουσ αιχμισ
(όπωσ ςε γιορτζσ ι κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ) προςφζρουν εκπτϊςεισ, που όμωσ δε γίνονται γνωςτζσ
ςτο καταναλωτικό κοινό, κυρίωσ λόγω τθσ απουςίασ ικανοποιθτικισ διαφθμιςτικισ προβολισ (κυρίωσ
ζντυπθ διαφιμιςθ και προβολι εντόσ του ιςτότοπου τθσ επιχείρθςθσ). Ωσ εκ τοφτου, ο πολίτθσ ενδζχεται να
επιλζξει μθ ςυμφζρουςα για αυτόν επιχείρθςθ ταχυμεταφοράσ για να ςτείλει το ταχυδρομικό αντικείμενο
(επιςτολι ι δζμα). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ για τουσ ιδιϊτεσ πελάτεσ
χαρακτθρίηονται από:
Επαναλαμβανόμενθ «αγορά» (αποςτολι δζματοσ ι επιςτολισ ακόμα και ςε κακθμερινι βάςθ)
Μθ δζςμευςθ (τφπου «ςυμβολαίου») χριςθσ κάποιασ εταιρείασ
Μεγάλεσ διακυμάνςεισ τιμϊν μεταξφ των επιχειριςεων (ειδικά όταν υπάρχουν εποχικζσ εκπτϊςεισ)
Διαφοροποίθςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ προσ τον πολίτθ (πχ θλεκτρονικι
ιχνθλαςιμότθτα αντικειμζνου από τον πολίτθ (track and trace), θλεκτρονικόσ υπολογιςμόσ τιμισ για
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αποςτολι δεμάτων βάςει ςυνδυαςτικϊν δεδομζνων: όγκου, βάρουσ, προοριςμοφ κακϊσ και
επικυμθτϊν ιδιαιτεροτιτων κατά τθν παράδοςθ (π.χ. παράδοςθ μθ εργάςιμθ θμζρα ι παράδοςθ
ςυγκεκριμζνθ ϊρα)
Αποχι των ταχυδρομικϊν επιχειριςεων από τθν τθλεοπτικι διαφθμιςτικι αγορά (tv spots), με
αποτζλεςμα ο πολίτθσ να μθ γνωρίηει τισ πιο ςυμφζρουςεσ τιμζσ που μπορεί να προςφζρονται ςτθν
αγορά.
Επιπλζον των παραπάνω ιδιαιτεροτιτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ επικείμενθ
πλιρθσ απελευκζρωςθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ από τθν 1-1-2013 (όπου θ απελευκζρωςθ κα αφορά ςτθν
αποςτολι επιςτολισ εςωτερικοφ ζωσ 50 γρ, όπου ςιμερα μονοπωλείται από τα ΕΛ.ΤΑ και αντιπροςωπεφει
περίπου το 90% των διακινοφμενων επιςτολϊν) ενιςχφει τθν ανάγκθ φπαρξθσ εργαλείου ςφγκριςθσ τιμϊν
τόςο για τουσ καταναλωτζσ όςο και για τισ επιχειριςεισ που πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν ςε αυτι τθν
κατθγορία.
Συνοψίηοντασ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τισ δφο αγορζσ (θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, ταχυδρομεία) θ
κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και θ πλθροφόρθςθ των καταναλωτϊν είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ που μποροφν να
διευρφνουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ παραπάνω αγορζσ και να προωκιςουν τον ανταγωνιςμό προσ όφελοσ
τόςο των καταναλωτϊν όςο και των παρόχων.
Συνεπϊσ, το ςθμαντικό ηιτθμα είναι να διαςφαλιςτεί ότι οι καταναλωτζσ ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςε
πλθροφορίεσ για τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και τουσ παρόχουσ κακϊσ και ςτα ςχετικά τιμολόγια ζτςι ϊςτε να
μποροφν να κάνουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ επιλογζσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αντίςτοιχεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ προσ όφελοσ των καταναλωτϊν (ςφγκριςθ
τιμϊν βάςει κριτθρίων που κζτει ο χριςτθσ/πολίτθσ) προςφζρονται ιδθ ςτο εξωτερικό τόςο για υπθρεςίεσ
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όςο και για ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ. Ζτςι, τζτοιεσ υπθρεςίεσ ςφγκριςθσ τιμϊν
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αποτελοφν μια πραγματικότθτα εδϊ και αρκετό καιρό ςτθν Ευρϊπθ
και ςτα περιςςότερα κράτθ μζλθ του ΟΟΣΑ. Θ αναγκαιότθτά τουσ πθγάηει από τθ διαπίςτωςθ ότι υπάρχει
εγγενισ δυςκολία ςτθν επίτευξθ ορκολογικισ επιλογισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από τον
χριςτθ-πολίτθ εξαιτίασ του πολυποίκιλου χαρακτιρα ο οποίοσ χαρακτθρίηει τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν. Συγκεκριμζνα, οι τελευταίεσ προςφζρονται αυτόνομα ι ςυνδυαςτικά, με ι χωρίσ
περιοριςμοφσ όγκου, χρόνου, γεωγραφικισ κζςθσ, επιλογϊν τερματιςμοφ κ.α. Επιπρόςκετα, οι ςυνεχείσ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ αλλά και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον ςυντελοφν ςτθν ταχεία αναδόμθςθ και
αναπροςαρμογι των διακζςιμων προϊοντικϊν επιλογϊν, γεγονόσ το οποίο κακιςτά απαξιωμζνο το όποιο
αποτζλεςμα ζρευνασ αγοράσ του δυνθτικοφ πελάτθ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα από τθν περίοδο αρχικισ
διενζργειασ. Οι υφιςτάμενεσ προςπάκειεσ απάντθςθσ ςτισ ανωτζρω προκλιςεισ είναι θ ανάπτυξθ των
υπθρεςιϊν ςφγκριςθσ τιμϊν, όπου με αυτοματοποιθμζνο και παραμετροποιθμζνο τρόπο ο ενδιαφερόμενοσ
μπορεί άμεςα να ενθμερωκεί για τθν καταλλθλότθτα κάκε εναλλακτικισ επιλογισ ςτο αγοραςτικό πρόβλθμά
του.
Σιμερα, θ Ανακζτουςα Αρχι διακζτει θλεκτρονικό μθτρϊο των παρόχων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Θ Διεφκυνςθ Τθλεπικοινωνιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςυλλζγει ςε τακτι βάςθ ςυνολικά ςτοιχεία για τα
τιμολογιακά ςτοιχεία λιανικισ των εταιρειϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Θ διαδικαςία αυτι ζχει ενταχκεί
ςτο ετιςιο πρόγραμμα ςυλλογισ ςτοιχείων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και αποτελεί, πλζον, ευκφνθ των
παρόχων θ ορκι και χωρίσ ςφάλματα αποςτολι των ηθτοφμενων ςτοιχείων μζςω τυποποιθμζνων
θλεκτρονικϊν φορμϊν. Ο χρονιςμόσ τθσ αποςτολισ είναι διαφορετικόσ μεταξφ εταιρειϊν ςτακερισ και
κινθτισ, με αποτζλεςμα, θ ςχετικι παρουςίαςθ των πακζτων να ζχει διαφορετικι θμερομθνία ενθμζρωςθσ.
Επίςθσ, πζρα από τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία των πακζτων, οι εταιρείεσ αποςτζλλουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
πλθροφόρθςθ που αφορά ςτισ προςφορζσ και το πλικοσ ςυνδρομθτϊν ανά πακζτο. Επομζνωσ, οι εταιρείεσ
αποςτζλλουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και μθ δθμοςιοποιιςιμθ πλθροφόρθςθ. Τζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί
ότι όλεσ οι εταιρείεσ αποςτζλλουν ςτοιχεία για όλα τα πακζτα υπθρεςιϊν τουσ ςε ςχετικά αυςτθρι και
ενιαία μορφι, με ςτόχο να εξυπθρετθκεί θ διαδικαςία ανάλυςθσ από πλευράσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι
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φόρμεσ διαφοροποιοφνται ςτο επίπεδο αγοράσ, ςτακερισ και κινθτισ, κακϊσ και ςτισ άτυπεσ υπο-αγορζσ
αυτϊν. Σε ό,τι αφορά ςτον τομζα των ταχυδρομείων, θ Διεφκυνςθ Ταχυδρομείων λαμβάνει τουσ
ανακεωρθμζνουσ τιμοκαταλόγουσ των επιχειριςεων, χωρίσ όμωσ να είναι ςε μία ενιαία μορφι. Θ
πλθροφόρθςθ αυτι υπάρχει μόνο για λόγουσ πλθρότθτασ των ςτοιχείων τθσ κάκε επιχείρθςθσ (φάκελοσ
επιχείρθςθσ ςτο Μθτρϊο Ταχυδρομικϊν Εταιρειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ) και ζλεγχο τιρθςθσ των
αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.
Θ ανωτζρω διαδικαςία τροποποιικθκε πρόςφατα με βάςθ τα όςα ορίηονται ςτθν ΑΡ. 664/11Β/10.09.2012
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ «Σφςταςθ και ζναρξθ λειτουργίασ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν
Ρροϊόντων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά». Ειδικότερα, θ Ανακζτουςα Αρχι προχϊρθςε
ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι μορφότυπων και ςχθμάτων δεδομζνων, προκειμζνου να διευκολυνκεί και
να αυτοματοποιθκεί θ διαδικαςία επικοινωνίασ των ςτοιχείων τιμολογίων με τουσ παρόχουσ. Τα εν λόγω
τεχνικά ςτοιχεία αποτζλεςαν ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ με τισ επιχειριςεισ των αγορϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, οι οποίεσ και προχϊρθςαν ςε πολλζσ και γόνιμεσ προτάςεισ. Με βάςθ και τισ
προτάςεισ αυτζσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προχϊρθςε ςτθν ανακεϊρθςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν ςτοιχείων. Τα
ςχετικά τεχνικά ςτοιχεία είναι δθμοςιευμζνα ςτον ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ ενθμζρωςθ κάκε
ενδιαφερομζνου. Κατϋ επζκταςθ, οι υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ και χρονιςμοί επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ με τουσ παρόχουσ για τα τιμολογιακά ςτοιχεία λιανικισ των εταιρειϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
καταγράφονται ςτθν προαναφερκείςα Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα
Διεφθυνςη Σηλεπικοινωνιϊν
Αρμόδια για τισ αγορζσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν Ελλάδα είναι θ Διεφκυνςθ Τθλεπικοινωνιϊν, ο
ρόλοσ και θ διάκρωςθ τθσ οποίασ καταγράφονται ςτο ΡΔ 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/31-12-2002). Συγκεκριμζνα
ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ΡΔ,
«1. Θ Διεφκυνςθ Τθλεπικοινωνιϊν είναι αρμόδια για το ςχεδιαςμό και τθν αντιμετϊπιςθ κάκε ηθτιματοσ
ςχετικοφ με τθ ρφκμιςθ, τον ζλεγχο και τθ ςυμμόρφωςθ των τθλεπικοινωνιακϊν επιχειριςεων προσ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ.
2. Θ Διεφκυνςθ Τθλεπικοινωνιϊν ςυγκροτείται από τα εξισ τμιματα:
Α. Τμιμα φκμιςθσ Τθλεπικοινωνιακϊν Κεμάτων
Β. Τμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου Τθλεπικοινωνιακοφ Τομζα
Γ. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Αγοράσ και Ανταγωνιςμοφ.
….»
Στο ΡΔ 387/2002 αναφζρεται ρθτά ότι μια εκ των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Τθλεπικοινωνιϊν είναι και
«Ο ςχεδιαςμόσ, θ ειςιγθςθ και θ οργάνωςθ Συςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των αγορϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ταχυδρομείων και θ ανάπτυξθ μεκόδων
ςυγκζντρωςθσ και ανάλυςθσ ςτοιχείων για τον ανταγωνιςμό ςτισ αγορζσ αυτζσ»

Διεφθυνςη Σαχυδρομείων
Αρμόδια για τθν Ταχυδρομικι Αγορά ςτθν Ελλάδα είναι θ Διεφκυνςθ Ταχυδρομείων, ο ρόλοσ και θ
διάρκρωςθ τθσ οποίασ καταγράφονται ςτο ΡΔ 387/2002. Συγκεκριμζνα ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ΡΔ:
«Θ Διεφκυνςθ Ταχυδρομείων είναι αρμόδια για το ςχεδιαςμό και τθν αντιμετϊπιςθ κάκε ηθτιματοσ ςχετικοφ
με τθ ρφκμιςθ, τον ζλεγχο και τθ ςυμμόρφωςθ των ταχυδρομικϊν επιχειριςεων προσ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
Θ Διεφκυνςθ Ταχυδρομείων ςυγκροτείται από τα εξισ τμιματα:
Α. Τμιμα φκμιςθσ Ταχυδρομικϊν Κεμάτων
Β. Τμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου Ταχυδρομικοφ Τομζα»
Σμήμα Πληροφορικήσ
Σφμφωνα με το άρκρο 8 του ΡΔ 387/2002, ςτισ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ περιλαμβάνονται
μεταξφ άλλων:
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α. Θ ειςιγθςθ για τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε κζματα πλθροφορικισ, θ
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ, θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ και θ ειςιγθςθ για
τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ.
β. Θ ειςιγθςθ για τθν προμικεια υλικϊν και υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθ χριςθ, επζκταςθ, βελτίωςθ των
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.
γ. Θ μζριμνα για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των κεντρικϊν ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ Ανακετουςασ
Αρχισ ςε ςχζςθ με τον εξοπλιςμό, το λειτουργικό ςφςτθμα, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ των Βάςεων
Δεδομζνων και τα δίκτυα.
δ. Θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ
τιρθςθ των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν, θ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν αςφάλειασ των ςυςτθμάτων
πλθροφορικισ, θ μζριμνα για το λογικό ςχεδιαςμό των εφαρμογϊν λογιςμικοφ και των Βάςεων
Δεδομζνων, κακϊσ και για τισ αναγκαίεσ επεκτάςεισ και βελτιϊςεισ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν
Στθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι ςιμερα δεν προςφζρει αναλυτικι
πλθροφόρθςθ ςτουσ πολίτεσ για τισ διακζςιμεσ αγοραςτικζσ επιλογζσ λιανικισ, αλλά γενικότερθ για τισ
κατθγορίεσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Ραρόλα αυτά, θ Ανακζτουςα Αρχι ςυλλζγει ςε τακτι
βάςθ αναλυτικι και πλιρθ πλθροφόρθςθ για όλα τα πακζτα λιανικϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν, προκειμζνου να επιτελζςει το ρυκμιςτικό και εποπτικό ρόλο τθσ.
Θ κζςθ ςε λειτουργία του Συςτιματοσ που προτείνεται να υλοποιθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο κα ζχει ωσ
αποτελζςματα:
1. Να οδθγιςει ςτον εμπλουτιςμό και τθν κανονικοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που λαμβάνει ο πολίτθσ
για τισ τιμζσ των πακζτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν,
2. Να αυτοματοποιθκοφν μια ςειρά από επίςθμεσ διαδικαςίεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
με τισ εταιρείεσ τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τουσ πολίτεσ,
3. Να είναι διακζςιμθ ςε κάκε πολίτθ από πολλαπλά ψθφιακά κανάλια διανομισ επικαιροποιθμζνθ
πλθροφορία αναφορικά με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν,
4. Να δίνεται ςτον πολίτθ θ δυνατότθτα να χειρίηεται με βάςθ τισ δικζσ του ανάγκεσ τθ διακζςιμθ
πλθροφορία με εφκολο, άμεςο και εφχρθςτο τρόπο, προκειμζνου να καταλιγει ςε ςυμπεράςματα
ικανά να τον βοθκιςουν να λάβει τισ κατάλλθλεσ αγοραςτικζσ αποφάςεισ,
5. Να δίνεται ςε τρίτεσ επιχειριςεισ, διαπιςτευμζνεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ δυνατότθτα να
αναπτφξουν περιςςότερο εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ςφγκριςθσ τιμϊν με αποτζλεςμα να
δθμιουργθκεί μια νζα αγορά ψθφιακισ μεςιτείασ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων.
Με βάςθ το ιςχφον νομικό (άρ. 66 του Ν. 4070/2012, ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και κανονιςτικό πλαίςιο
(ΦΕΚ 2973/Β/8-11-2012), επζρχονται ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτα ςτοιχεία τιμολογίων για
υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που ςυλλζγει θ Ανακζτουςα Αρχι. Ειδικότερα:
1. Τα ςτοιχεία και οι τιμζσ των τιμολογίων των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν λιανικισ τουσ
προβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνθ τυπολογία Σχθμάτων Αρχείων
Στοιχείων Τιμολογίων, κανονιςτικά οριςμζνθ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αυτοματοποίθςθ τόςο τθσ
διαδικαςίασ διάκεςθσ των δεδομζνων από τουσ παρόχουσ, όςο και τθσ άντλθςθσ των δεδομζνων
αυτϊν από κάκε ενδιαφερόμενο πολίτθ ι επιχείρθςθ.
2. Τα ςτοιχεία και οι τιμζσ των τιμολογίων των προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, τα ςχιματα
αρχείων και οι μορφότυποι δεδομζνων διατίκενται ελεφκερα από τον ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ προσ κάκε ενδιαφερόμενο και βαςίηονται ςε ανοικτά πρότυπα.
3. Θ διαδικαςία επικοινωνίασ ςτοιχείων μεταξφ παρόχων και Ανακζτουςασ Αρχισ με ςτόχο τθ διάκεςθ
τθσ πλζον επικαροποιθμζνθσ πλθροφορίασ είναι οριςμζνθ κανονιςτικά.
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί ιςτορικό αρχείο των ανωτζρω ςτοιχείων, προκειμζνου να διευκολφνει
οποιαδιποτε ανάλυςθ και χριςθ από τρίτα μζρθ.
Επομζνωσ, ςτο πεδίο αρμοδιότθτασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, το Ζργο
εξαςφαλίηει τθν αυτοματοποίθςθ των εξισ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν:
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i. Συλλογι και ζλεγχοσ αναλυτικισ και ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ για τθν αγορά ςτακερισ
τθλεφωνίασ και ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ.

ii. Συλλογι και ζλεγχοσ αναλυτικισ και ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ για τθν αγορά κινθτισ
iii.
iv.

τθλεφωνίασ.
Ανάλυςθ των δφο ανωτζρω αγορϊν και παρουςίαςθ ςτο χρόνο τθσ εξζλιξθσ τουσ.
Δθμιουργία ςτατιςτικϊν αναφορϊν προσ εμπιςτευτικι παρουςίαςθ και δθμοςίευςθ.

Σε ό,τι αφορά ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, παρατθροφνται ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν ταχυδρομικι αγορά
αναφορικά με τθ γνϊςθ και τθν εφκολθ ανάκτθςθ των ιςχυουςϊν τιμϊν για αποςτολι επιςτολισ ι δζματοσ
εντόσ ι εκτόσ Ελλάδασ. Οι ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ υποχρεοφνται βάςει νόμου (Ν. 4053/2012, άρκρ. 13,
ςτοιχ. 1.ια) να διαςφαλίηουν ότι τα τιμολόγιά τουσ δθμοςιεφονται καταλλιλωσ και ότι κοινοποιοφνται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι. Ωςτόςο, ςτθν παροφςα χρονικι ςτιγμι δεν επιτυγχάνεται θ επικαιροποιθμζνθ και άμεςα
ςυγκρίςιμθ εικόνα των προςφερομζνων τιμϊν και υπθρεςιϊν του κλάδου. Δεν υπάρχουν ςυςτθματικοί
τρόποι παρουςίαςθσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν με ςφγκριςθ τιμϊν ανά εταιρεία, που να επιτρζπουν ςτον
πολίτθ τθν εξεφρεςθ τθσ καταλλθλότερθσ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ ςτθν καλφτερθ προςφερόμενθ λιανικι
τιμι. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί ιςτορικό αρχείο των ςτοιχείων τιμολογίων των ταχυδρομικϊν
επιχειριςεων ςε ζντυπθ μορφι, γεγονόσ που δυςχεραίνει τυχόν ανάγκθ ανάλυςθσ αυτϊν.

Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ ΤΡΕ (βλ. Εικόνα 2), που ςχετίηονται με το Ζργο,
λαμβάνοντασ υπόψθ ζναν ενδεικτικό διαχωριςμό του υπό υλοποίθςθ Συςτιματοσ ςε δφο τμιματα (Το
Εςωτερικό Εικονικό Ρεριβάλλον και Εξωτερικό Εικονικό Ρεριβάλλον).

Εικόνα 2. Τποδομή ΣΠΕ τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ
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Το Εςωτερικό Εικονικό Ρεριβάλλον, όπου κα αποκθκεφεται το ςφνολο των δεδομζνων, επικοινωνεί με το
δίκτυο τθσ ΕΕΤΤ μζςω του Εςωτερικοφ Μεταγωγζα ΕΕΤΤ (SWITCH 1) CISCO 2960G.
Το Εξωτερικό Εικονικό Ρεριβάλλον, όπου κα αποκθκεφονται μόνο τα δθμόςια δεδομζνα, επικοινωνεί με το
δίκτυο τθσ ΕΕΤΤ μζςω του Εξωτερικοφ Μεταγωγζα ΕΕΤΤ (SWITCH 2) CISCO 2960G. Ο Εξωτερικόσ Μεταγωγζασ
ΕΕΤΤ (SWITCH 2) CISCO 2960G ςυνδζεται μζςω Firewall, δθμιουργϊντασ τθ DMZ, με το δίκτυο τθσ ΕΕΤΤ μζςω
του Κεντρικοφ Μεταγωγζα ΕΕΤΤ (SWITCH 3) CISCO 4500.
Θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται μζςω του Δρομολογθτι ΕΕΤΤ (ROUTER). Ο Δρομολογθτισ ΕΕΤΤ (ROUTER)
δρομολογεί τθν κίνθςθ των χρθςτϊν τθσ ΕΕΤΤ μζςω μίασ μιςκωμζνθσ γραμμισ 10 Mbps και τθν κίνθςθ που
προζρχεται από και προσ τθ, αποςτρατικοποιθμζνθ ηϊνθ (demilitarized zone - DMZ) μζςω μίασ μιςκωμζνθσ
γραμμισ 2 Mbps.
Θ εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων προσ τθν ΕΕΤΤ (https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do)
είναι εγκατεςτθμζνθ ςε διαδικτυακό εξυπθρετθτι τθσ ΕΕΤΤ.

Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςιμερα ςυλλζγει ςε τακτι βάςθ ςυνολικά ςτοιχεία για τα τιμολογιακά δεδομζνα
λιανικισ των εταιρειϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Θ διαδικαςία αυτι ζχει ενταχκεί ςτο ετιςιο πρόγραμμα
ςυλλογισ ςτοιχείων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και αποτελεί, πλζον, ευκφνθ των παρόχων θ ορκι και χωρίσ
ςφάλματα αποςτολι των ηθτοφμενων ςτοιχείων μζςω τυποποιθμζνων φορμϊν (ςε μορφι Microsoft Excel).
Ο χρόνοσ αποςτολισ των ςχετικϊν ςτοιχείων είναι διαφορετικόσ μεταξφ εταιρειϊν ςτακερισ και κινθτισ
τθλεφωνίασ, με αποτζλεςμα θ παρουςίαςθ των πακζτων να ζχει διαφορετικι θμερομθνία ενθμζρωςθσ.
Επίςθσ, πζρα από τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία των πακζτων, οι εταιρείεσ αποςτζλλουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
πλθροφόρθςθ που αφορά ςτισ προςφορζσ και το πλικοσ ςυνδρομθτϊν ανά πακζτο. Επομζνωσ, οι εταιρείεσ
αποςτζλλουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και μθ δθμοςιοποιιςιμθ πλθροφόρθςθ. Τζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί
ότι όλεσ οι εταιρείεσ αποςτζλλουν ςτοιχεία για όλεσ τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε ςχετικά αυςτθρι και ενιαία
μορφι, με ςτόχο να εξυπθρετθκεί θ διαδικαςία ανάλυςθσ από πλευράσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι φόρμεσ
διαφοροποιοφνται ςτο επίπεδο αγοράσ, ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, κακϊσ και ςτισ άτυπεσ υποαγορζσ αυτϊν. Σε ό,τι αφορά ςτον τομζα των ταχυδρομείων, θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τουσ
ανακεωρθμζνουσ τιμοκαταλόγουσ των επιχειριςεων, χωρίσ όμωσ να είναι ςε μία ενιαία μορφι. Θ
πλθροφόρθςθ αυτι υπάρχει μόνο για λόγουσ πλθρότθτασ των ςτοιχείων τθσ κάκε επιχείρθςθσ (φάκελοσ
επιχείρθςθσ ςτο μθτρϊο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ) και ζλεγχο τιρθςθσ των αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων του
φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.
Αναφορικά με τθν ταχυδρομικι αγορά, θ Ανακζτουςα Αρχι ςυλλζγει ςτοιχεία τιμοκαταλόγων μόνο ad-hoc,
δθλαδι χωρίσ καμία κανονικότθτα, θ οποία ςχετίηεται με τθν αποςτολι του επίςθμου τιμοκαταλόγου από
τθν κάκε επιχείρθςθ και εφόςον υπάρχει κάποια αλλαγι ςε αυτόν. Θ αποςτολι του τιμοκαταλόγου ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ των ταχυδρομικϊν παρόχων, όπωσ επίςθσ και ότι τα
τιμολόγια τουσ διζπονται από κανόνεσ διαφάνειασ (Ν. 4053/2012, άρκρο 13 παρ. 1, ςτοιχ. ια’).
Βαςικόσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου ζργου, ςε ό,τι αφορά τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, είναι θ δθμιουργία
μθχανιςμοφ ςυλλογισ ςτοιχείων και θ ορκι, ςυςτθματικι και αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι όλων αυτϊν των
δεδομζνων / ςτοιχείων που διαμορφϊνουν τθν τελικι τιμι προσ τον πολίτθ.
Με γνϊμονα τισ παραπάνω επιςθμάνςεισ προτείνεται θ Ανακζτουςα Αρχι να προχωριςει ςτο ςχεδιαςμό και
ςτθν ανάπτυξθ ενόσ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Ρροϊόντων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και
Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν που κα αποτελζςει, ςτθν εξωςτρεφι διάςταςι του, το Ραρατθρθτιριο ςχετικϊν
τιμϊν.
Στο επίπεδο τθσ Ευρϊπθσ καταγράφονται ςειρά προςπακειϊν δθμιουργίασ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ με πεδίο διαφοροποίθςθσ τον τρόπο εμπλοκισ τθσ κατά περίπτωςθ ρυκμιςτικισ
αρχισ. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει προχωριςει ςε καταγραφι των ςχετικϊν διεκνϊν πρωτοβουλιϊν
ςυηθτϊντασ με τισ αντίςτοιχεσ Αρχζσ και μζςα από τθν εκπόνθςθ διεκνοφσ αιτιματοσ πλθροφόρθςθσ, με
γνϊμονα τα εναλλακτικά ςενάρια εμπλοκισ τθσ ρυκμιςτικισ αρχισ ςε τζτοιεσ υπθρεςίεσ.
Τα κεντρικά εναλλακτικά ςενάρια είναι τα επόμενα:
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1.

Θ εταιρεία που επικυμεί να προςφζρει υπθρεςίεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, ειςάγει απευκείασ τθν
υπθρεςία ςτθν αγορά, επιηθτϊντασ κάποια μορφι διαπίςτευςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ και
εγκυρότθτασ των αποτελεςμάτων τθσ.
2. Θ εταιρεία προμθκεφει τα αναγκαία ςυςτιματα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία με τθ ςειρά τθσ
ειςάγει τθν υπθρεςία ςτθν αγορά.
3. Θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία υλοποιεί και παρζχει τθν υπθρεςία για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν ειςαγωγι τθσ υπθρεςία ςτθν αγορά.
Αφοφ αναλφκθκαν οι κίνδυνοι και ςυνεκτιμικθκε το κόςτοσ και θ ωφζλεια από κάκε εναλλακτικό ςενάριο, θ
Ανακζτουςα Αρχι αποφάςιςε να ακολουκιςει τθ δεφτερθ ανωτζρω εναλλακτικι και να προχωριςει ςτο
παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ.
Επικουρικά ςτθν παραπάνω απόφαςθ λειτοφργθςαν τα εξισ ςτοιχεία.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ιδθ εδϊ και 3 χρόνια ςυλλζγει για τισ ανάγκεσ τθσ τα ςτοιχεία τιμολογίων των
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιανικό ςκζλοσ τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.
Θ ςυλλογι των ςτοιχείων γίνεται με δομθμζνο και οργανωμζνο τρόπο ςε ψθφιακι μορφι και
ςυγκεκριμζνθ περιοδικότθτα οριηόμενθ ςε κάκε αγορά. Κατά επζκταςθ, το είδοσ και θ ζκταςθ των
ηθτοφμενων ςτοιχείων είναι καλά οριςμζνα.
Τα αποτελζςματα του Ζργου περιγράφονται ωσ απαιτιςεισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τισ
διατάξεισ του Ν. 4070/2012 «υκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ιδίωσ τα άρκρα 12 ςτοιχ. ιβ και μγ, 17, 66, κακϊσ
και το Ραράρτθμα IV αυτοφ.
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν διαμόρφωςθ και τθ κζςθ ςε λειτουργία Συςτιματοσ
Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Ρροϊόντων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά (ΦΕΚ
2973/Β/8-11-2012 ) ορίηει το πλαίςιο για τθ διαμόρφωςθ και τθ κζςθ ςε λειτουργία ενόσ ενιαίου
ςχιματοσ θλεκτρονικισ παρουςίαςθσ, ςυλλογισ, και διάκεςθσ ςτο κοινό των ςτοιχείων και των
αντιςτοίχων τιμϊν και τιμολογίων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν λιανικισ. Θ απόφαςθ
αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τεχνικά ςτοιχεία που αφοροφν μορφότυπουσ δεδομζνων και αρχεία
ςχθμάτων δεδομζνων, αποτζλεςαν προϊόν ανοικτισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ.
Τζλοσ, το ςυγκεκριμζνο Ζργο και το Σφςτθμα ζχουν εγκρικεί ωσ ςτοιχεία του επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Α2.Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου
Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου
Το Ζργο ζχει ωσ αντικείμενο τθν ανάπτυξθ ενόσ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν
Ρροϊόντων που κα αποτελζςει ςτθν εξωςτρεφι διάςταςι του το Ραρατθρθτθρίου τιμϊν. Το Σφςτθμα
Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων αποτελείται από δυο βαςικά
υποςυςτιματα, το Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το Θλεκτρονικό Αποκετιριο
Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων. Τα υποςυςτιματα αυτά αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:
Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Συποποιημζνων Σιμολογιακϊν τοιχείων
Το Θλεκτρονικό Αποκετιριο κα ενθμερϊνεται από τουσ παρόχουσ μζςω αςφαλοφσ web υπθρεςίασ
ενθμζρωςθσ πρωτογενϊν τιμολογιακϊν δεδομζνων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Τα δεδομζνα κα αναπαρίςτανται ςφμφωνα με ζνα πρότυπο τρόπο μορφοποίθςθσ
και ςθμειολογίασ.
Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ
Το Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αποςκοπεί:
α) ςτθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν παρουςίαςθσ με ςυνδυαςτικό, ενιαίο και ενοποιθμζνο τρόπο όλων
των δθμοςιοποιιςιμων ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Με
τον τρόπο αυτό, οι πολίτεσ/επιχειριςεισ που επιςκζπτονται το δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα
μποροφν να δουν αναλυτικά και παράλλθλα και ςυνδυαςτικά υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που επικυμοφν να αξιολογιςουν.
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β) ςτθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ με αξιόπιςτο, ζγκυρο και απλό τρόπο των
λιανικϊν τιμολογιακϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (ςτακερισ, κινθτισ και διαδικτφου) κακϊσ
και των λιανικϊν τιμϊν των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (επιςτολζσ, μικροδζματα, δζματα).
γ) ςτθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν άντλθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων και διαδραςτικισ δθμιουργίασ
πινάκων και γραφικϊν αποτελεςμάτων εξατομικευμζνων ςχετικϊν ςτατιςτικϊν αναλφςεων. Επιπλζον, και
ςτθ βάςθ ςυνακροιςμζνων ςτοιχείων ηιτθςθσ και τιμολόγθςθσ, κα αποτυπϊνονται πραγματικά ςτοιχεία
τιμϊν ανά εμπορικι κατθγορία προϊόντων.
δ) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ιςτοφ (web services) ϊςτε να είναι αυτοματοποιθμζνα αξιοποιιςιμθ, από
τρίτουσ, θ διακζςιμθ πλθροφορία του Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου.
Συνολικά, το Ζργο αφορά ςε:
1. Ανάπτυξθ των:
• Υποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων
• Υποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
2. Ρρομικεια των:
• Συςτθμάτων Υπολογιςτϊν (Hardware & System Software). Στο Ζργο ςυμπεριλαμβάνεται και θ
προμικεια και εγκατάςταςθ κεντρικϊν ςυςτθμάτων (servers και εξωτερικοί δίςκοι) των οποίων θ
ςκοπιμότθτα περιγράφεται ςτθν ςυνυποβαλλόμενθ τεκμθρίωςθ. Σε αυτά, το οποία κα ςυνδεκοφν
ςτο δίκτυο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ενταχκοφν ςτο ενιαίο ςφςτθμα διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ,
κα εγκαταςτακοφν οι παραπάνω εφαρμογζσ και εργαλεία.
• Υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν: Εκπαίδευςθσ, Υποςτιριξθσ λειτουργίασ και εφαρμογισ, Δθμοςιότθτασ
(Διοργάνωςθ Θμερίδασ).

Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ
Δυο είναι τα κρίςιμα προβλιματα που αντιμετωπίηονται από τθν επιτυχι υλοποίθςθ του προτεινομζνου
Συςτιματοσ:
1.

Θ Ελλάδα εφαρμόηει τισ ςχετικζσ υρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, όπωσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εκνικι ζννομθ
τάξθ (άρκρα 66 του Ν. 4070/2012, κακϊσ και άρ.1 και5 παρ. 1δ του Ν. 4053/2012). Υπό τθν ζννοια αυτι,
θ χϊρα ολοκλθρϊνει τθν εναρμόνιςθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου προςφζροντασ και τισ
προβλεπόμενεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, αυτζσ οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ιδθ
προςφζρονται ςτα μιςά τουλάχιςτον κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ με εμπλοκι τθσ τοπικισ ρυκμιςτικισ αρχισ
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.

2.

Βελτιϊνονται οι όροι διαφάνειασ και ςυγκριςιμότθτασ των τιμοκαταλόγων των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Ο χριςτθσ/πολίτθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
ι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν αποκτά ουςιαςτικά εργαλείο ορκολογικισ αξιολόγθςθσ και ςυγκριτικισ
παρουςίαςθσ των εναλλακτικϊν επιλογϊν που διακζτει θ αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να
επιλζξει τισ πλζον κατάλλθλεσ λφςεισ για τισ προςωπικζσ και εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του. Θ αξία των
προςφερομζνων υπθρεςιϊν αυξάνεται, κακϊσ τροποποιοφνται με ταχφ ρυκμό οι διακζςιμεσ υπθρεςίεσ
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων, κακιςτϊντασ ευκολότερθ τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςι τουσ
με τθν αξιοπιςτία που επιβάλλει θ λειτουργία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ πλθροφοριο-ενδιαμζςου.

Τζλοσ, το γεγονόσ ότι κα δθμιουργθκεί ζνασ αμερόλθπτοσ και αντικειμενικόσ τρόποσ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν αποτελεί ζνα
ουςιαςτικό εργαλείο ϊκθςθσ προσ τθν ανάπτυξθ προθγμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτο ςυγκεκριμζνο
πεδίο από τον επιχειρθματικό κόςμο. Επίςθσ, αποτελεί ζνα (ζμμεςο ι άμεςο μζςω τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ),
μοχλό πίεςθσ τόςο προσ τουσ παρόχουσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όςο και προσ τισ ταχυδρομικζσ
επιχειριςεισ να μετατοπίςουν το ανταγωνιςτικό πεδίο από τισ τιμζσ ςτθν ποιότθτα των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν αντίςτοιχα.
Το κεντρικό όφελοσ που αντλεί ο πολίτθσ είναι θ απόκτθςθ ουςιαςτικϊν εργαλείων λιψθσ ορκολογικϊν
αγοραςτικϊν αποφάςεων για υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ με βάςθ
τισ ιδιαίτερεσ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του ίδιου, του νοικοκυριοφ ι και τθσ επιχείρθςισ του. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί ο πολίτθσ αποκτά τθν ευκαιρία διενζργειασ με απλό τρόπο αξιόπιςτων ςυγκριτικϊν
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αξιολογιςεων τόςο των λιανικϊν τιμολογιακϊν πακζτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όςο και των
λιανικϊν τιμϊν των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Αναφζρεται, ενδεικτικά, το παράδειγμα του Θν. Βαςιλείου,
όπου υπολογίηεται ότι το 75% των ςυνδρομθτϊν δεν ζχει το καταλλθλότερο πακζτο με βάςθ τισ
εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του, οι δε απϊλειεσ από τθ μθ χριςθ του καταλλθλότερου πακζτου αποτιμϊνται
ςε 6 δισ λίρεσ ςε ετιςια βάςθ.
Ακόμθ, θ Ανακζτουςα Αρχι και οι υπόλοιποι κεςμικοί φορείσ ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ με πεδίο
ενδιαφζροντοσ είτε ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν είτε ςτθν ταχυδρομικι αγορά (ιδιαίτερα ενόψει
τθσ πλιρουσ απελευκζρωςθσ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ από 1-1-2013) αποκτοφν πλθρζςτερεσ δυνατότθτεσ
παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου, ενϊ ςθμαντικι είναι και θ βοικεια ςε περιπτϊςεισ ρφκμιςθσ υποαγορϊν, εφόςον κάτι τζτοιο απαιτθκεί. Επιπλζον, κα υπάρχει όφελοσ ςτθν περαιτζρω ενδυνάμωςθ των
προςπακειϊν διαφάνειασ ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για τθν
αποτελεςματικι αρωγι προσ τον πολίτθ, προκειμζνου να λάβει ορκολογικζσ αγοραςτικζσ αποφάςεισ με
βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ του.
Τζλοσ, για τον επιχειρθματικό κόςμο δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ ανάπτυξθσ μιασ νζασ αγοράσ για ψθφιακζσ
υπθρεςίεσ ςφγκριςθσ τιμϊν με τθν οργάνωςθ μίασ αξιόπιςτθσ και ζγκαιρθσ διαδικαςίασ παροχισ δεδομζνων
για τα τιμολόγια των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Ωφελοφμενοι από το Ζργο είναι:
Οι πολίτεσ για τουσ οποίουσ κα μειωκεί το κόςτοσ και ο χρόνοσ αναηιτθςθσ πλθροφόρθςθσ,
δεδομζνου ότι κα μποροφν να τθν αντλοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι για όλεσ τισ ανταγωνιςτικζσ
προςφορζσ χωρίσ εμπορικζσ ι άλλεσ προχποκζςεισ.
Ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ, κακϊσ μζςα από τθ μθχανικι που κα ςχεδιαςτεί αυξάνονται οι
προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ νζων, προθγμζνων και περιςςότερο αξιόπιςτων υπθρεςιϊν
ςφγκριςθσ τιμϊν.
Το ανταγωνιςτικό περιβάλλον των παρόχων, κακϊσ όλα τα παραπάνω δφνανται να μετακινιςουν το
ανταγωνιςτικό τοπίο προσ καλφτερα, πιο ποιοτικά ι και πιο οικονομικά προϊόντα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μζςα από τθ βελτίωςθ του τρόπου λιψθσ δεδομζνων από τουσ παρόχουσ και
τθν ταχφτερθ, αξιόπιςτθ και ςυνεχι ενθμζρωςθ για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.

Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου
Οι ςτόχοι του παρόντοσ Ζργου είναι:
1. Θ ενιαία, ζγκυρθ και ζγκαιρθ παρουςίαςθ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ όλων των διακζςιμων λιανικϊν
πακζτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Στα τζλθ
Σεπτεμβρίου 2012, το ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ ξεπερνοφςε τα 950 διακριτά πακζτα υπθρεςιϊν ςτθν
αγορά.
2. Θ αξιοποίθςθ του Συςτιματοσ από τουλάχιςτον 3.500 διαφορετικοφσ χριςτεσ ςτθν πρϊτθ ετιςια
περίοδο λειτουργίασ του και μετά από 2 ζτθ λειτουργίασ, τουλάχιςτον, από 15.000 χιλιάδεσ
χριςτεσ, δθλαδι 330% αφξθςθ.
3. Θ διάκεςθ των υπθρεςιϊν του Συςτιματοσ μζςα από 2 κανάλια (προςωπικό υπολογιςτι, κινθτό
τθλζφωνο)
4. Ραράλλθλα, ςτόχοσ είναι θ πλιρθσ αυτοματοποίθςθ τεςςάρων (4) επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ που ςχετίηονται με τθ ςυλλογι των ςτοιχείων τιμολογίων και τθν εξαγωγι
ςτατιςτικοφ δελτίου για τισ αγορζσ κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ και ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ.
5. Ενιαία, ζγκυρθ και ζγκαιρθ παρουςίαςθ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ςχετικά με το είδοσ των
προςφερομζνων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και των τιμϊν τουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, για το ζτοσ
2011 ςτθν Ελλθνικι αγορά, ο διακινοφμενοσ όγκοσ των ταχυδρομικϊν αποςτολϊν ιδιωτϊν πελατϊν
(και όχι εταιρικϊν πελατϊν) ιταν περίπου 6 εκατομμφρια αντικείμενα (επιςτολζσ ι δζματα).
Σχετικά με τθ δυνθτικι ζκταςθ χριςθσ του Συςτιματοσ ςθμειϊνεται ότι περιςςότεροι από 80.000
ςυνδρομθτζσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ αλλάηουν πάροχο ςτακερισ ι κινθτισ τθλεφωνίασ κάκε μινα
(ςτοιχεία ζτουσ 2011). Κα είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τουσ ςυνδρομθτζσ αυτοφσ να ανατρζχουν ςτο Σφςτθμα
παρακολοφκθςθσ τιμολογίων προκειμζνου να το χρθςιμοποιιςουν ςτθ λιψθ απόφαςθσ επιλογισ νζου
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παρόχου. Ο Ρίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει το πλικοσ των μεταφερκζντων αρικμϊν ςτακερισ και
κινθτισ τθλεφωνίασ ανά μινα για το ζτοσ 2011.
Μεταφερθζντεσ
Αριθμοί Κινητήσ
Σηλεφωνίασ

Μεταφερθζντεσ
Αριθμοί ταθερήσ
Σηλεφωνίασ

Μεταφερθζντεσ
Αριθμοί υνολικά

Λανουάριοσ

40.667

44.470

85.137

Φεβρουάριοσ

39.571

45.813

85.384

Μάρτιοσ

42.160

45.331

87.491

Απρίλιοσ

38.137

44.541

82.678

Μάιοσ

41.371

63.310

104.681

Λοφνιοσ

40.006

52.879

92.885

Λοφλιοσ

40.162

52.526

92.688

Αφγουςτοσ

39.976

42.232

82.208

Σεπτζμβριοσ

46.797

48.511

95.308

Οκτϊβριοσ

42.675

57.341

100.016

Νοζμβριοσ

44.998

59.301

104.299

Δεκζμβριοσ

49.893

66.579

116.472

υνολικά

506.413

622.834

1.129.247

Μήνασ
2011

Ζτουσ

Δείκτεσ Εκροϊν
Κωδικόσ
11
4202

7164

Ονομαςία Δείκτη (ή Περιγραφή)
Αρικμόσ Ζργων Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ
Δθμιουργοφμενεσ Υπθρεςίεσ για Ρολίτεσ που είναι
Ρλιρωσ Διακζςιμεσ Θλεκτρονικά (εκτόσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ)
Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου για Επιχειριςεισ που είναι
Ρλιρωσ Διακζςιμεσ Θλεκτρονικά (εκτόσ των βαςικϊν)

Μονάδα Μζτρηςησ
Αρικμόσ

Σιμή τόχοσ
1.00
2.00

Αρικμόσ
Αρικμόσ

2.00

Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου
Στο πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ςυνοπτικά οι κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και
επίτευξθ των αποτελεςμάτων του Ζργου κακϊσ και τα μζτρα που κα αναλθφκοφν από τον Φορζα
Υλοποίθςθσ / τον Φορζα Λειτουργίασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων που ελζγχονται άμεςα ι ζμμεςα
από τουσ ίδιουσ και ςυντελοφν ςτθν εφρυκμθ υλοποίθςθ του Ζργου.
Α/Α
1

Κρίςιμοσ Παράγοντασ Επιτυχίασ
Ζγκαιρθ

ολοκλιρωςθ

των

Σφποσ
επιμζρουσ

1

Τ, Ο

1

Προληπτικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςησ και
Μζτρα Παρακολοφθηςησ
1. Ριςτι τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. Το

Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ
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Φάςεων του Ζργου, και τθν αποφυγι
κακυςτεριςεων

χρονοδιάγραμμα του Ζργου προβλζπει
επαρκι χρόνο για τθν υλοποίθςθ και τον
ζλεγχο ποιότθτασ όλων των παραδοτζων και
φάςεων του Ζργου.

2

3

Ρλιρθσ παρουςίαςθ των απαιτοφμενων
δεδομζνων για τθ δθμιουργία των
ςχθμάτων XML

T

Εναρμόνιςθ
και
Διαλειτουργικότθτα
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων παρόχων με
το Σφςτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
επιτυχι αποςτολι δεδομζνων

Τ

4
Διαςφάλιςθ αμερολθψίασ αποτελεςμάτων

5
6

7
8
9

Τ/Κ

Εξαςφάλιςθ τακτικισ ςυλλογισ Στοιχείων
από παρόχουσ
Εξαςφάλιςθ
ζγκυρων
ςυγκριτικϊν
αποτελεςμάτων μζςω ζγκαιρων υποβολϊν
επικαιροποιιςεων από παρόχουσ
Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο: Απλό ςτθ
χριςθ για τον τελικό πολίτθ (user friendly)

2. Τακτικζσ ςυνάντθςεσ και αναφορζσ
Ρροόδου.
Άμεςθ δραςτθριοποίθςθ και ενεργόσ
εμπλοκι τθσ Διεφκυνςθσ Τθλ/νιων και τθσ
Διεφκυνςθσ Ταχυδρομείων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ
διαβοφλευςθσ και των ενδιαφερόμενων
ςτελεχϊν
τθσ
αγοράσ
θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων
Συνεργαςία με τουσ παρόχουσ Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων και παροχι
δυνατότθτασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ
Εντατικι διαδικαςία προλθπτικϊν/
δειγματολθπτικϊν ελζγχων και ςεναρίων
ςφγκριςθσ

Κ

Ρρόβλεψθ ςτθν απόφαςθ για μειωμζνθ
απόκριςθ παρόχων

Κ

Ρρόβλεψθ ςτθν Απόφαςθ για ελλιπι
απόκριςθ παρόχων

Τ

Δικλείδεσ αςφαλείασ δεδομζνων

Τ

Ζγκαιρθ ενςωμάτωςθ τεχνικϊν αποκλίςεων
και τεχνικϊν αλλαγϊν

Τ

Ζλεγχοσ πιλοτικοφ Συςτιματοσ (rapid
prototype) νωρίσ κατά τθν φάςθ ανάπτυξθσ
Τακτικοί ζλεγχοι ςυμβατότθτασ με πρότυπο
αρχείο-ςχιμα δεδομζνων
Τακτικοί ζλεγχοι ςυμβατότθτασ

Πίνακασ 1: Κρίςιμοι Παράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου

Α3.Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου
Α3.1 Θλεκτρονικζσ (Ψθφιακζσ) Υπθρεςίεσ

Περιγραφή
Τπηρεςίασ

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία
(δεδομζνα ειςόδου)

Υπθρεςία
ςυλλογισ
ςτοιχείων
τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

οι δεδομζνων ςτοιχείων
τιμολογίων Υπθρεςιϊν ΘΕ
με βάςθ ςυγκεκριμζνα
ςχιματα
δεδομζνων(δθμόςιων
και
ιδιωτικϊν)
οι δεδομζνων ςτοιχείων
τιμολογίων ΤΥ με βάςθ

Υπθρεςία
ςυλλογισ

τοιχεία
αποτελζςματοσ
(δεδομζνα εξόδου)

Παρατηρήςεισ (π.χ.
επίπεδο
«ηλεκτρονικοποίηςη
σ»,
επίπεδο
Τπηρεςίασ κλπ.)

Επεξεργαςμζνθ και Λογικά
Ταξινομθμζνθ οι Δεδομζνων
Υπθρεςιϊν ΘΕ (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)

3(χριςτεσ: πάροχοι)

Επεξεργαςμζνθ και Λογικά
Ταξινομθμζνθ οι Δεδομζνων

3(χριςτεσ: πάροχοι)
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ςτοιχείων
τιμολογίων ΤΥ

ςυγκεκριμζνα
ςχιματα
δεδομζνων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)

ΤΥ (δθμόςιων και ιδιωτικϊν)

Υπθρεςία
άντλθςθσ
ςτοιχείων
τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

Επεξεργαςμζνθ και Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων Υπθρεςιϊν ΘΕ
(δθμόςιων)

οι δεδομζνων ςτοιχείων
τιμολογίων Υπθρεςιϊν ΘΕ με
βάςθ ςυγκεκριμζνα ςχιματα
δεδομζνων (δθμόςιων)

3(χριςτεσ:
πολίτεσ,
τρίτεσ εταιρείεσ)

Υπθρεςία
άντλθςθσ
ςτοιχείων
τιμολογίων ΤΥ

Επεξεργαςμζνθ και Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων ΤΥ (δθμόςιων)

οι δεδομζνων ςτοιχείων
τιμολογίων ΤΥ με βάςθ
ςυγκεκριμζνα
ςχιματα
δεδομζνων (δθμόςιων)

3(χριςτεσ:
πολίτεσ,
τρίτεσ εταιρείεσ)

Δυναμικζσ
και
Ραραμετροποιθμζνεσ Λίςτεσ
Διακζςιμων Υπθρεςιϊν ΘΕ

3(χριςτεσ:
πολίτεσ,
τρίτεσ εταιρείεσ)

Δυναμικζσ
και
Ραραμετροποιθμζνεσ Λίςτεσ
Διακζςιμων πρόςκετων ΤΥ ανά
πάροχο

3(χριςτεσ:
πολίτεσ,
τρίτεσ εταιρείεσ)

Υπθρεςία
παρουςίαςθσ
ςτοιχείων
τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ
Υπθρεςία
παρουςίαςθσ
πρόςκετων ΤΥ

Υπθρεςία
παραγωγισ
ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων,
εκκζςεων,
αναφορϊν ΘΕ
Υπθρεςία
παραγωγισ
ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων,
εκκζςεων,
αναφορϊν ΤΥ
Υπθρεςία
ςυγκριτικϊν
αξιολογιςεων
τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

Υπθρεςία
ςυγκριτικϊν
αξιολογιςεων
τιμολογίων ΤΥ

Α) Επεξεργαςμζνθ / Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων Υπθρεςιϊν ΘΕ
(δθμόςιων)
β) Κριτιρια Αναηιτθςθσ
Α) Επεξεργαςμζνθ / Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων ΤΥ (δθμόςιων)
β) Κριτιρια Αναηιτθςθσ
Α) Επεξεργαςμζνθ / Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων Υπθρεςιϊν ΘΕ
(δθμόςιων και ιδιωτικϊν)

Α) Εκκζςεισ
Β)Στατιςτικά Δελτία

3(χριςτεσ:
πολίτεσ,
τρίτεσ
εταιρείεσ,
ςτελζχθ Ανακζτουςασ
Αρχισ)

Β) Ραράμετροι Φίλτρων
Α) Επεξεργαςμζνθ / Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων ΤΥ (δθμόςιων
και ιδιωτικϊν)

Α) Εκκζςεισ
Β)Στατιςτικά Δελτία

3(χριςτεσ:
πολίτεσ,
τρίτεσ
εταιρείεσ,
ςτελζχθ Ανακζτουςασ
Αρχισ)

Β) Ραράμετροι Φίλτρων
Α) Επεξεργαςμζνθ / Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων Υπθρεςιϊν ΘΕ
(δθμόςιων και ιδιωτικϊν)
Β) Στοιχεία Ρροφίλ Χριςτθ
(Ρραγματικά ι Σεναρίου
Χριςθσ)
Γ)
πρόςκετα
κριτιρια
επιλογισ/φίλτρα
Α) Επεξεργαςμζνθ / Λογικά
Ταξινομθμζνθ
οι
Δεδομζνων ΤΥ (δθμόςιων
και ιδιωτικϊν)

Λεραρχθμζνθ Λίςτα Δυνθτικϊν
Επιλογϊν
Διακζςιμων
Υπθρεςιϊν ΘΕ

4(χριςτεσ: πολίτεσ)

Λεραρχθμζνθ Λίςτα Δυνθτικϊν
Επιλογϊν Διακζςιμων ΤΥ

4(χριςτεσ: πολίτεσ)

Β) Στοιχεία Ρροφίλ Χριςτθ
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(Ρραγματικά
Χριςθσ)

ι

Σεναρίου

Γ)
πρόςκετα
επιλογισ/φίλτρα

κριτιρια

Αςφαλισ
υπθρεςία
δθμιουργίασ
προφίλ χριςτθ

οι δεδομζνων από τον
Ρολίτθ

Επεξεργαςμζνθ και Λογικά
Ταξινομθμζνθ οι Δεδομζνων
Στοιχείων Ρροφίλ

4(χριςτεσ: πολίτεσ)

Υπθρεςία
εξαγωγισ
ςτοιχείων
προφίλ

Εμπλουτιςμζνθ και
Επικαιροποιθμζνθ οι
Δεδομζνων Στοιχείων
Ρροφίλ

Αρχεία XML, PDF ι XL ι εντολι
προσ εκτφπωςθ

3

Εμπλουτιςμζνθ και
Επικαιροποιθμζνθ οι
Δεδομζνων Στοιχείων Ρροφίλ

4(χριςτεσ: πολίτεσ)

Εμπλουτιςμζνθ και
Επικαιροποιθμζνθ οι
Δεδομζνων Στοιχείων Ρροφίλ

4(χριςτεσ: πολίτεσ)

Υπθρεςία
αρχειοκζτθςθσ
ςεναρίων
παλαιότερων
ςυγκριτικϊν
αξιολογιςεων
τιμολογίων ΘΕ
Υπθρεςία
αρχειοκζτθςθσ
ςεναρίων
παλαιότερων
ςυγκριτικϊν
αξιολογιςεων
τιμολογίων ΤΥ

Α) Επεξεργαςμζνθ και
Λογικά Ταξινομθμζνθ οι
Δεδομζνων Στοιχείων
Ρροφίλ
Β) Ζωσ 3 Λεραρχθμζνεσ
Λίςτεσ Δυνθτικϊν Επιλογϊν
Διακζςιμων Υπθρεςιϊν ΘΕ
Α) Επεξεργαςμζνθ και
Λογικά Ταξινομθμζνθ οι
Δεδομζνων Στοιχείων
ΡροφίλΒ) Ζωσ 3
Λεραρχθμζνεσ Λίςτεσ
Δυνθτικϊν Επιλογϊν
Διακζςιμων Υπθρεςιϊν ΤΥ

Πίνακασ 2: Περιγραφή Τπηρεςιϊν Ζργου που αφοροφν τον πολίτη
Περιγραφή Τπηρεςίασ

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία
(δεδομζνα ειςόδου)

τοιχεία
αποτελζςματοσ
(δεδομζνα εξόδου)

Α) Επεξεργαςμζνθ / λογικά
ταξινομθμζνθ
ροι
δεδομζνων υπθρεςιϊν ΘΕ
(δθμόςιων και ιδιωτικϊν)

Α) Εκκζςεισ

Διαχείριςθ χρθςτϊν του Συςτιματοσ
Διαχείριςθ ςχιματοσ τιμολογιακϊν
δεδομζνων
Διαχείριςθ βάςθσ δεδομζνων

Υπθρεςία
εξαγωγισ
ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων για ομάδεσ χρθςτϊν

Υπθρεςία δθμιουργίασ δεικτϊν

Β) Ραράμετροι φίλτρων
Α) Επεξεργαςμζνθ / λογικά
ταξινομθμζνθ
ροι
δεδομζνων υπθρεςιϊν ΘΕ
(δθμόςιων και ιδιωτικϊν)

Β)Στατιςτικά Δελτία

Α) Εκκζςεισ
Β)Στατιςτικά Δελτία

Β) Ραράμετροι φίλτρων
Πίνακασ 3: Περιγραφή Τπηρεςιϊν Ζργου που αφοροφν τον Διαχειριςτή του υςτήματοσ
Σελίδα 24 από 68

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ
Συνολικά, θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ του Συςτιματοσ κα πρζπει να ακολουκεί κανόνεσ κοινά αποδεκτοφσ
όπωσ θ γλϊςςα μοντελοποίθςθσ UML (Unified modeling language), ϊςτε το τελικό ςχζδιο του Συςτιματοσ κα
περιλαμβάνει αναλυτικά διαγράμματα για τθν περιγραφι τθσ δομισ (structure diagrams) και τθσ
ςυμπεριφοράσ (behavioral diagrams) του.
Θ Αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ κα περιλαμβάνει όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο και όςα
εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.1 τθσ παροφςασ (Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ).
Το Σφςτθμα κα ζχει 3 είδθ χρθςτϊν, ςτουσ οποίουσ κα παρζχει λειτουργίεσ ςφμφωνα με τθν Εικόνα 3.
1. Ράροχοι: Φορτϊνουν ςτθ Βάςθ Δεδομζνων (ΒΔ) τα δεδομζνα (δθμόςια και ιδιωτικά) τιμολογίων των
πακζτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι/και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Τα δεδομζνα κα
ακολουκοφν μια πρότυπθ μορφι (xml). Θ διεπαφι του Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου με του παρόχουσ
κα είναι web based μζςω τθσ οποίασ, οι χριςτεσ κα ζχουν ιδιωτικι πρόςβαςθ (ταυτοποιθμζνοι χριςτεσ)
και κα φορτϊνουν το αρχείο με τα τιμολογιακά δεδομζνα.
2. Ρολίτθσ: Αναηθτά και παρουςιάηει τα ςτοιχεία τιμολογίων των διακζςιμων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν με βάςθ κριτιρια αναηιτθςθσ. Τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ζχει τθ δυνατότθτα να τισ αντλιςει και
ςε μορφι xml μζςω μιασ υπθρεςίασ web. Ακόμα, εμφανίηει διακζςιμεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν ι διακζςιμεσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ μζςω μιασ web εφαρμογισ με βάςθ το ςενάριο του
εκάςτοτε χριςτθ (π.χ. ϊρεσ ομιλίασ/μινα, αρικμόσ SMS/μινα, μζγεκοσ πακζτου προσ ταχυδρομικι
αποςτολι κ.λ.π.). Θ web εφαρμογι κα υπολογίηει με βάςθ τα τιμολογιακά δεδομζνα παρόχων το κόςτοσ
των διακζςιμων πακζτων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν αντίςτοιχα και κα
παρουςιάηει τα αποτελζςματα με τζτοιο τρόπο, ϊςτε οι χριςτεσ να αξιολογιςουν τισ διαφορετικζσ
διακζςιμεσ υπθρεςίεσ. Τζλοσ, ζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ προφίλ χριςτθ, όπου μπορεί να
αρχειοκετιςει ζωσ τζςςερα (4) ςενάρια ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.
3. Εςωτερικοί χριςτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: επεξεργάηονται τα τιμολογιακά δεδομζνα των παρόχων
που είναι διακζςιμα ςτθ ΒΔ, εφαρμόηουν ςτατιςτικζσ λειτουργίεσ και παράγουν δείκτεσ και αναφορζσ
που παρουςιάηονται ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επίςθσ, ζνα μζροσ των εςωτερικϊν
χρθςτϊν με δικαιϊματα διαχείριςθσ κα είναι super users και κα ζχουν τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ τόςο
τθσ ΒΔ, όςο και το Σφςτθμα και των χρθςτϊν ςυνολικά.
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Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο τιμών της ΕΕΤΤ
Αναζήηηζη / Παποςζίαζη
Πακέηων Υπηπεζιών ΗΔ

Παποςζίαζη
ππόζθεηων ΤΥ

Σςγκπιηική Αξιολόγηζη
Τιμολογιακών Σηοισείων
Πακέηων Υπηπεζιών ΗΔ /
Απσειοθέηηζη ζεναπίων

Πολίηηρ

Σςγκπιηική Αξιολόγηζη
Τιμολογιακών Σηοισείων ΤΥ /
Απσειοθέηηζη ζεναπίων

Γιασείπιζη Πποθίλ

Άνηληζη Τιμολογιακών
Γεδομένων Παπόσων ΗΔ
ζε ππόηςπη μοπθή XML

Σςλλογή ζηοισείων
ηιμολογίων ςπηπεζιών ΗΔ
& ΤΥ ζε ππόηςπη μοπθή

Πάποσορ
Σηαηιζηική Δπεξεπγαζία /
Γιασείπιζη Τιμολογιακών
Γεδομένων Παπόσων
Γιασείπιζη Σςζηήμαηορ /
Φπηζηών

Εικόνα 3. Διάγραμμα Περιπτϊςεων Χρήςησ του υςτήματοσ
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Το Σφςτθμα, όπωσ απεικονίηεται λογικά ςτθν Εικόνα 4, αποτελείται από δφο υποςυςτιματα:

Σύζηημα
παπόσος ΗΔ1

Ηλεκηπονικό Αποθεηήπιο

Απσείο
Τιμολογιακών
Γεδομένων
(XML)

Ηλεκηπονικό Παπαηηπηηήπιο
Σςγκπιηική Αξιολόγηζη ΗΔ

Σύζηημα
παπόσος ΤΥ1

Σύζηημα
παπόσος ΤΥ2

Σύζηημα
παπόσος ….

Απσείο
Τιμολογιακών
Γεδομένων
(XML)

Απσείο
Τιμολογιακών
Γεδομένων
(XML)

Αναζήηηζη/Παποςζίαζη
ςπηπεζιών ΗΔ
Παποςζίαζη ππόζθηων ΤΥ
Απσειοθέηηζη Σεναπίων
Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ ΗΔ

Ανάλςζη Απσείων
Τιμολογιακών Γεδομένων
& Δνημέπωζη ΒΓ

ΒΓ

We
b

Δθ

απ
μο

γή

Απσειοθέηηζη Σεναπίων
Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ ΤΥ

Γιεπαθή ΒΓ

Σύζηημα
παπόσος ΗΔ2

Απσείο
Τιμολογιακών
Γεδομένων
(XML)

Γιεπαθή για Σςλλογή Σηοισείων Τιμολογίων

Σςγκπιηική Αξιολόγηζη ΤΥ

Άνηληζη XML Απσείων
Τιμολογιακών Γεδομένων ΗΔ

bΥ
We

εζία
πηπ

Πολίηηρ /
Δπισείπηζη

Λειηοςπγίερ Σηαηιζηικήρ
Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων ΗΔ

Απσείο
Τιμολογιακών
Γεδομένων
(XML)

Λειηοςπγίερ Σηαηιζηικήρ
Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων ΤΥ

Λειηοςπγίερ Δπεξεπγαζίαρ &
Γιασ/ζηρ Γεδομένων
Λειηοςπγίερ Γιασείπιζηρ
Σςζηήμαηορ/Φπηζηών

Γιεπαθή
Δζωηεπικόρ Φπήζηηρ
ΔΔΤΤ

Εικόνα 4. Λογική απεικόνιςη του υςτήματοσ

Α3.2.1 Υποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν
Στοιχείων
Το Θλεκτρονικό Αποκετιριο κα ενθμερϊνεται από τουσ παρόχουσ με τα πρωτογενι τιμολογιακά δεδομζνα
λιανικισ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, μζςω αςφαλοφσ web
υπθρεςίασ. Τα τιμολογιακά ςτοιχεία κα είναι διακζςιμα τόςο ςτθν ελλθνικι, όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Τόςο τα ςτοιχεία των τιμολογίων όςο και θ μορφι επικοινωνίασ των δεδομζνων ακολουκοφν ζνα πρότυπο
διεπαφισ. Με το πρότυπο αυτό επιτυγχάνεται θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ εναπόκεςθσ των
δεδομζνων από τισ επιχειριςεισ. Κατά το φόρτωμα των τιμολογιακϊν ςτοιχείων (ςε πρότυπθ μορφι), το
Σφςτθμα κα ελζγχει αυτόματα τθ ςυμβατότθτα με τουσ τφπουσ δεδομζνων του προτφπου πριν ολοκλθρωκεί
επιτυχϊσ θ διαδικαςία. Εφόςον το αρχείο των τιμολογιακϊν ςτοιχείων περάςει επιτυχϊσ τθ διαδικαςία
ελζγχου, τα δεδομζνα αποκθκεφονται ςτθ ΒΔ και είναι διακζςιμα για τισ υπθρεςίεσ προσ τουσ άλλουσ
χριςτεσ του Συςτιματοσ.
Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει τόςο ο οριςμόσ του προτφπου ςχιματοσ δεδομζνων όςο και θ διαδικαςία
επικοινωνίασ των ςυγκεκριμζνων αρχείων τιμολογίων. Για τον προςδιοριςμό των προτφπων ςχθμάτων
απαιτείται εξειδικευμζνθ ανάλυςθ όλων των παραμζτρων που προςδιορίηουν τα τιμολόγια των παρόχων
(υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν), ϊςτε να κακοριςτεί το ςφνολο των
δεδομζνων που απαιτείται για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικοφ
Ραρατθρθτθρίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα πρότυπα ςχιματα που κα προκφψουν από τθ μελζτθ και ανάλυςθ
των τιμολογιακϊν παραμζτρων κα πρζπει να καλφπτουν τθν περιγραφι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ προσ
τον πολίτθ και να παρζχουν τα απαραίτθτα δεδομζνα που απαιτοφνται από τουσ αλγορίκμουσ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ που κα εφαρμόηει το υποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου.
Πςον αφορά ςτθν διαδικαςία επικοινωνίασ των αρχείων τιμολογίων, οι πάροχοι κα πρζπει να φορτϊνουν ςε
Βάςθ Δεδομζνων (ΒΔ) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα δεδομζνα τιμολογίων των πακζτων θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν και οι ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ αντίςτοιχα τα δεδομζνα των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν
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χρθςιμοποιϊντασ τθν πρότυπθ μορφι των ςχθμάτων. Θ διεπαφι με τουσ παρόχουσ κα είναι μια υπθρεςία
web μζςω τθσ οποίασ εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ των παρόχων κα ζχουν ιδιωτικι πρόςβαςθ και κα
φορτϊνουν τα τιμολογιακά δεδομζνα λιανικισ των διακζςιμων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, αντίςτοιχα.
Το Αποκετιριο κα παρζχει τθ δυνατότθτα άντλθςθσ των διακζςιμων τιμολογιακϊν δεδομζνων υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν μζςω υπθρεςίασ web που κα διακζτει τα δεδομζνα ςε μορφι XML.
Ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ που κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ κατά τθ ςχεδίαςθ του Συςτιματοσ είναι θ
ςυμβατότθτα του ςχιματοσ τθσ βάςθσ δεδομζνων με τα πρότυπα ςχιματα δεδομζνων των τιμολογίων
προκειμζνου να επιτευχκεί θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ φόρτωςθσ με τθν ελάχιςτθ πικανότθτα
ςφάλματοσ. Επίςθσ, το Αποκετιριο κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ (update) του πρότυπου
ςχιματοσ δεδομζνων, αλλά να εξαςφαλίηεται θ προσ-τα-πίςω ςυμβατότθτα (backward compatibility), ϊςτε
τα υπάρχοντα δεδομζνα να μποροφν να αναπαραςτακοφν με το νζο ςχιμα. Μια άλλθ ςθμαντικι
παράμετροσ ςε αυτό το βιμα τθσ ςχεδίαςθσ είναι ο οριςμόσ τθσ διαδικαςίασ αυκεντικοποίθςθσ των
εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν-παρόχων. Επιςθμαίνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι χρθςιμοποιεί διαδικαςία
αυκεντικοποίθςθσ εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν-παρόχων ςτθν εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων
(https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do).

Α3.2.2 Υποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν
Στοιχείων
Το υποςφςτθμα Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων (Ραρατθρθτιριο)
προςφζρει υπθρεςίεσ ςφγκριςθσ (λιανικϊν) τιμολογίων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτθν Ελλάδα. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειςτικά, αναφζρονται
υπθρεςίεσ όπωσ θ ςτακερι τθλεφωνία, θ κινθτι τθλεφωνία, θ ςτακερι ευρυηωνικι ςφνδεςθ, θ ευρυηωνικι
ςφνδεςθ μζςω κινθτοφ (mobile broadband), θ ψθφιακι τθλεόραςθ κακϊσ και οι ςυνδυαςμοί των υπθρεςιϊν
αυτϊν, θ διακίνθςθ επιςτολϊν, θ διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ κλπ. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
πλιρουσ ενθμζρωςθσ, ο πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα μεταξφ παρόμοιων τιμϊν/υπθρεςιϊν να δει και τισ
πρόςκετεσ παροχζσ που προςφζρονται ανά πάροχο, ζτςι ϊςτε να ζχει ςυνολικι εικόνα τθσ εξυπθρζτθςθσ
που πρόκειται να λάβει ςτθ ςυγκεκριμζνθ τιμι (π.χ. ειδοποίθςθ με sms για τθν παράδοςθ του αντικειμζνου).
Το Ραρατθρθτιριο κα διακζτει υπθρεςίεσ τόςο ςτθν ελλθνικι, όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Το υποςφςτθμα Ραρατθρθτιριο κα αντλεί δεδομζνα από το υποςφςτθμα Αποκετιριο και κα παρζχει
υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ ωσ εξισ:
α) Υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ και παρουςίαςθσ όλων των δθμοςιεφςιμων ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν με ςυνδυαςτικό, ενιαίο και ενοποιθμζνο τρόπο. Πλοι οι χριςτεσ που επιςκζπτονται το
δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα μποροφν να βλζπουν αναλυτικά και παράλλθλα υπθρεςίεσ ι
πακζτα υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που επικυμοφν να αξιολογιςουν.
β) Υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ και παρουςίαςθσ όλων των πρόςκετων υπθρεςιϊν ανά ταχυδρομικι αποςτολι
ανά πάροχο με ςυνδυαςτικό, ενιαίο και ενοποιθμζνο τρόπο. Πλοι οι χριςτεσ που επιςκζπτονται το δικτυακό
τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα μποροφν να βλζπουν αναλυτικά και παράλλθλα τισ πρόςκετεσ
ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από κάκε πάροχο ΤΥ.
γ) Υπθρεςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τιμολογίων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, θ οποία κα
βαςίηεται ςτθ χριςθ διαδραςτικϊν διαδικτυακϊν οδθγϊν τιμολογίων (interactive web-based price guides).
Οι διαδραςτικοί διαδικτυακοί οδθγοί τιμολογίων είναι από τα πιο αποτελεςματικά και δθμοφιλι εργαλεία
ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν τα οποία χρθςιμοποιοφνται ιδθ ςε αρκετζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(εφεξισ ΕΕ). Οι οδθγοί χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ: (α) Οδθγοφσ που αξιοποιοφν πραγματικά ςτοιχεία
χριςθσ από τουσ λογαριαςμοφσ του πολίτθ μετά από δικι του εξουςιοδότθςθ και (β) Οδθγοφσ όπου ο
πολίτθσ ειςάγει τισ παροχζσ που αναμζνει από τθν υπθρεςία θλεκτρονικισ επικοινωνίασ που επικυμεί.
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δ) Υπθρεςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τιμολογίων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Για τθ ςυγκριτικι παρουςίαςθ
των διακζςιμων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν λιανικισ και τθσ αντίςτοιχθσ τιμισ τουσ για ζνα δεδομζνο ςενάριο
αποςτολισ, κα λαμβάνονται υπόψθ τα τιμολογιακά ςτοιχεία των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν όπωσ ζχουν
καταχωρθκεί ςτο Αποκετιριο. Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κα είναι απλι, αντικειμενικι, με όλθ τθν
πλθροφορία των διακζςιμων υπθρεςιϊν που ταιριάηουν ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ του ςεναρίου που
ειςιγαγε ο χριςτθσ και ταξινομθμζνθ ςε δφο επίπεδα: α) Σε πρϊτο επίπεδο, με βάςθ τον χρόνο παράδοςθσ
του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου, και β) Σε δεφτερο επίπεδο, με βάςθ το κόςτοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.
ε) Υπθρεςίεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των τιμολογιακϊν ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν. Οι εςωτερικοί χριςτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα ζχουν τθ δυνατότθτα μζςω αυτισ τθσ
υπθρεςίασ να επεξεργάηονται τα δεδομζνα (δθμόςια και ιδιωτικά) που αντλοφνται από το Αποκετιριο και να
εξάγουν αναφορζσ και αναλφςεισ ςφμφωνα με δείκτεσ που κα μποροφν να ορίςουν οι χριςτεσ..
ςτ) Υπθρεςίεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των τιμολογιακϊν ςτοιχείων ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν. Οι εςωτερικοί χριςτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα ζχουν τθ δυνατότθτα μζςω αυτισ τθσ
υπθρεςίασ να επεξεργάηονται τα δθμόςια δεδομζνα που αντλοφνται από το Αποκετιριο και να εξάγουν
αναφορζσ και αναλφςεισ ςφμφωνα με δείκτεσ που κα μποροφν να ορίςουν οι χριςτεσ..
η) Υπθρεςίεσ δθμιουργίασ και διαχείριςθσ προφίλ χριςτθ. Ο κάκε πολίτθσ μπορεί να δθμιουργιςει προφίλ
όπου κα καταχωρεί τθν ομάδα τιμϊν ειςόδου που διαμορφϊνουν το ςενάριο ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που
επικυμεί να «τρζξει». Το ςενάριο αυτό κα αφορά τόςο ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν, όςο και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Οι δφο (2) υπθρεςίεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (α και β) χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνουσ αλγορίκμουσ
αξιολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ με βάςθ το προφίλ που ειςάγει ο πολίτθσ, ϊςτε να υποςτθριχκεί
αποτελεςματικά θ υπθρεςία των διαδραςτικϊν διαδικτυακϊν οδθγϊν τιμολογίων. Θ οικογζνεια αυτϊν των
αλγορίκμων ζχει ςτόχο τον υπολογιςμό του βζλτιςτου ςυνδυαςμοφ ανάμεςα ςτο προφίλ του χριςτθ και των
τιμολογιακϊν εναλλακτικϊν που προκφπτουν από τα δεδομζνα των παρόχων (υποςφςτθμα Αποκετιριο). Το
χαρακτθριςτικό των αλγορίκμων αυτϊν είναι θ υψθλι υπολογιςτικι πολυπλοκότθτα υπό τθν απαίτθςθ τθσ
βζλτιςτθσ δυνατισ επίλυςθσ του παραπάνω προβλιματοσ και τθν παροχι πολλαπλϊν παραμετρικϊν
επιλογϊν ςτο πολίτθ. Ραρόλα αυτά, απαιτείται βελτιςτοποίθςθ κατά τθν υλοποίθςθ των αλγορίκμων για
χριςθ από το υποςφςτθμα Ραρατθρθτιριο, υπό τθν απαίτθςθ τθσ γριγορθσ εξυπθρζτθςθσ του χριςτθ του
Συςτιματοσ. Επομζνωσ, θ πολυπλοκότθτα τθσ υλοποίθςθσ του αλγορίκμου αυξάνεται από τον περιοριςμό
τθσ καλφτερθσ χριςθσ των υπολογιςτικϊν πόρων του τελικοφ Συςτιματοσ.
Ο υποψιφιοσ, ςτο πλαίςιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ του, καλείται να υποβάλλει ςχζδιο τθσ αλγορικμικισ
προςζγγιςθσ που ςκοπεφει να ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Θ
τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει και αναλυτικά παραδείγματα εν είδθ επεξθγιςεων των όςων
αναφζρονται ςτθν αλγορικμικι προςζγγιςθ. Για τισ αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, πλθροφορίεσ για τον
τρόπο που θ Ανακζτουςα Αρχι κεωρεί ότι αναλφονται τα τιμολόγια μπορεί να αντλιςει από τθ διεφκυνςθ:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/PublicCons/cons_0264.html. Σθμειϊνεται ότι επιδιϊκεται θ
υποβολι αλγορικμικϊν προςεγγίςεων που ζχουν ιδθ τεκμθριωμζνα εφαρμοςτεί ςε άλλεσ αγορζσ διεκνϊσ.

Α3.2.3 Φυςικι αρχιτεκτονικι και λειτουργικζσ απαιτιςεισ
Ζνα ενδεικτικό ςχιμα τθσ φυςικισ αρχιτεκτονικισ του Συςτιματοσ, με τα βαςικά δομικά ςτοιχεία λογιςμικοφ
απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 5. Μία ενδεικτικι προτεινόμενθ φυςικι αρχιτεκτονικι είναι θ υλοποίθςθ ςε 2
ηϊνεσ για τθν επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ αςφάλειασ.
Α) Εξωτερικι Ηϊνθ (DMZ). Σε αυτιν βρίςκονται όλοι οι εξυπθρετθτζσ, που δθμιουργοφν τθν εξωςτρεφι
διεπαφι των υπθρεςιϊν του Συςτιματοσ:
Επίπεδο Application και Web (HTTP): Συςτοιχία εξυπθρετϊν που μοιράηονται τα αιτιματα των
χρθςτϊν με χριςθ τεχνολογίασ ςυμμετρικισ πολυεπεξεργαςίασ και εξιςορρόπθςθσ φόρτου (Load
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Balancers και SSL Accelerators). Θ αποςτρατικοποιθμζνθ ηϊνθ ςυνδζεται με τθν εςωτερικι ηϊνθ μζςω
firewall.
Επίπεδο Database: Οι εξυπθρετθτζσ δεδομζνων, υπεφκυνοι για τθν πρωτογενι αλλά και
δευτερογενι (back-up) αποκικευςθ δθμοςίων δεδομζνων.
Β) Εςωτερικι Ηϊνθ. Σε αυτιν βρίςκονται:
Επίπεδο Application: Συςτοιχία εξυπθρετθτϊν που μοιράηονται τισ εργαςίεσ και τα αιτιματα των
εςωτερικϊν χρθςτϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν ςτθ λογικι επεξεργαςία από μζρουσ
των εφαρμογϊν.
Επίπεδο Database: Οι εξυπθρετθτζσ δεδομζνων, υπεφκυνοι για τθν πρωτογενι αλλά και τθν
δευτερογενι (backup) αποκικευςθ του ςυνόλου των δεδομζνων (δθμοςίων και ιδιωτικϊν).

Ηλεκηπονικό Αποθεηήπιο

Ηλεκηπονικό Παπαηηπηηήπιο
Σςγκπιηική Αξιολόγηζη ΗΔ

Αναζήηηζη / Παποςζίαζη ΗΔ

Γιεπαθή ΒΓ

Απσειοθέηηζη Σεναπίων
Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ ΗΔ

Άνηληζη XML Απσείων
Τιμολογιακών
Γεδομένων ΗΔ

ΒΓ

Web
Υπηπεζία

Απσειοθέηηζη Σεναπίων
Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ ΤΥ

Γιεπαθή ΒΓ

Πολίηηρ

Λειηοςπγίερ Σηαηιζηικήρ
Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων ΗΔ

Λειηοςπγίερ Σηαηιζηικήρ
Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων ΤΥ
Λειηοςπγίερ
Δπεξεπγαζίαρ & Γιασ/ζηρ
Γεδομένων
Λειηοςπγίερ Γιασείπιζηρ
Σςζηήμαηορ / Φπηζηών

Γιεπαθή ΔΔΤΤ

Ανάλςζη Απσείων
Τιμολογιακών Γεδομένων
& Δνημέπωζη ΒΓ

Γιεπαθή ΒΓ

Πάποσορ

Γιεπαθή για Σςλλογή Σηοισείων Τιμολογίων

Παποςζίαζη ππόζθεηων ΤΥ

Web Υπηπεζία

Σςγκπιηική Αξιολόγηζη ΤΥ

Δζωηεπικόρ Φπήζηηρ
ΔΔΤΤ

Εικόνα 5. Φυςική Αρχιτεκτονική του υςτήματοσ
Οι λειτουργίεσ και διεπαφζσ που αφοροφν ςε εξωτερικοφσ χριςτεσ του Συςτιματοσ (πάροχοι,
πολίτθσ/επιχείρθςθ) αποτυπϊνονται με γαλάηιο χρϊμα και κα υλοποιθκοφν ςε ζναν εξυπθρετθτι με
επιπλζον μθχανιςμοφσ αςφάλειασ για τθν προςταςία των δεδομζνων.
Θ βάςθ δεδομζνων (ΒΔ) χρειάηεται ζνα φυςικό αποκθκευτικό χϊρο (storage array), ενϊ οι αντίςτοιχεσ
διεπαφζσ για τθν εξυπθρζτθςθ εξωτερικϊν χρθςτϊν (πάροχοι, πολίτεσ/επιχειριςεισ) αποτυπϊνονται με
ανοιχτό κυανό χρϊμα και κα υλοποιθκοφν ςε ζναν εξυπθρετθτι εφαρμογϊν με επιπλζον μθχανιςμοφσ
αςφάλειασ για τθν προςταςία των δεδομζνων.
Για τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ (διαχειριςτζσ Συςτιματοσ και χριςτεσ Ανακζτουςασ Αρχισ) κα υπάρχει μια
αντίςτοιχθ διεπαφι τθσ ΒΔ, θ οποία αποτυπϊνεται με πορτοκαλί χρϊμα και κα υλοποιείται ςε ζναν
εξυπθρετθτι τθσ ΒΔ με απευκείασ επικοινωνία με τα εςωτερικά Συςτιματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Τζλοσ, οι λειτουργίεσ και θ διεπαφι του Ραρατθρθτθρίου που κα παρζχονται ςτουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (διαχειριςτζσ Συςτιματοσ και χριςτεσ Ανακζτουςα Αρχι) αποτυπϊνονται με υποκίτρινο
χρϊμα και κα υλοποιθκοφν ςε ζναν εξυπθρετθτι εφαρμογϊν.
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Ο εξοπλιςμόσ που ηθτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω αρχιτεκτονικισ περιγράφεται ςτθν παράγραφο
Α3.5 τθσ παροφςασ.

Α3.2.4 Απαιτιςεισ τθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν του Συςτιματοσ (μθ λειτουργικζσ
απαιτιςεισ)
Συνολικά, το Σφςτθμα παρζχει υπθρεςίεσ ςφγκριςθσ τιμολογίων ϊςτε να διαςφαλίηεται:
Προςβαςιμότητα: Οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να είναι προςβάςιμεσ από όλουσ τουσ πολίτεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθςτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ και με χριςθ διαφόρων μζςων όπωσ το
διαδίκτυο και το ζξυπνο τθλζφωνο.
Ακρίβεια: Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τουσ υπολογιςμοφσ, κατά τθν ςφγκριςθ τιμολογίων, κα
πρζπει να είναι ενθμερωμζνα ϊςτε να παρουςιάηονται ςτουσ καταναλωτζσ ακριβείσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τα τιμολόγια.
Ανεξαρτηςία: Οι πολίτεσ κα πρζπει να ζχουν αντικειμενικι και ανεξάρτθτθ ενθμζρωςθ αναφορικά με τα
τιμολόγια των διαφόρων υπθρεςιϊν. Ειδικά για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, διερεφνθςθ εάν κα είναι
προσ το ςυμφζρον τουσ μια αλλαγι πακζτου υπθρεςιϊν ι παρόχου.
Διαφάνεια: Οι χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν ςαφι και πλιρθ ενθμζρωςθ για το περιεχόμενο των
τιμολογίων.
Πληρότητα: Είναι ςθμαντικό οι πλθροφορίεσ ςφγκριςθσ τιμολογίων να είναι πλιρεισ και περιεκτικζσ.
Το Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Ρροϊόντων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν προτείνεται να ςχεδιαςτεί ζτςι,
ϊςτε να προςφζρει:
1.

Ευκολία χριςθσ του από όλεσ τισ ομάδεσ πολιτϊν. Κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ακολουκθκοφν οι
ςχετικζσ οδθγίεσ του Web Accessibility Initiative (http://www.w3.org/WAI/).

2.

Ξεκάκαρθ, ομοιογενι και ομοιόμορφθ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ ϊςτε να είναι εφκολθ θ εποπτεία
των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και των αποτελεςμάτων τθσ
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.

3.

Υποςτιριξθ των τελευταίων διακζςιμων web standards.

4.

Ρολιτο-κεντρικό ςχεδιαςμό τθσ υπθρεςίασ με γνϊμονα τθν ευχρθςτία και τθν εργονομία με βάςθ τα
πλζον κακιερωμζνα πρότυπα και οδθγίεσ που προτείνονται από τθ κεωρία αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπουμθχανισ (HΜI).

5.

Ευκρινι διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ ςτο προςκινιο (front-end), ϊςτε να γίνεται κατανοθτι
από τον χριςτθ ςε όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια και απαςφαλτωμζνεσ ρουτίνεσ ανάλυςθσ και υπολογιςμϊν
(back-end).

6.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ βάςθ αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ.
Δθλαδι, από τθ μια πλευρά, κα δίνεται θ ευκαιρία ςτον πολίτθ να ορίςει ο ίδιοσ τισ προςδοκίεσ του από
μία υπθρεςία θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι μία ταχυδρομικι υπθρεςία και με βάςθ τα καταχωρθμζνα
ςτοιχεία να προτείνονται οι κατάλλθλεσ λφςεισ. Από τθν άλλθ πλευρά, κα δίνεται θ ευκαιρία ςτον πολίτθ
να μεταφορτϊςει, εφόςον διακζτει πραγματικά ςτοιχεία χριςθσ του και με αξιοποίθςθ αυτϊν από το
Σφςτθμα να προτείνονται οι κατάλλθλεσ λφςεισ.

7.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων με πολυκαναλικι διάκεςθ.

8.

Σχεδιαςμό για πολυκαναλικι αξιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, ιτοι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, «ζξυπνα»
κινθτά τθλζφωνα.

9.

Βαςικζσ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ δεικτϊν και αναφορϊν ςτατιςτικοφ χαρακτιρα με γνϊμονα τον
πολλαπλαςιαςμό των ευκαιριϊν αξιοποίθςθσ των υπθρεςιϊν από τθν πολιτεία και τουσ φορείσ χάραξθσ
πολιτικϊν.

10.

Διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των προςωπικϊν ςτοιχείων και των ςτοιχείων κλιςεων των πολιτϊν,
εφόςον οι τελευταίοι επικυμοφν να ειςάγουν πραγματικά ςτοιχεία χριςθσ.

11.

Ρολυλειτουργικι διεπαφι χριςθσ.
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Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου
Θ υλοποίθςθ του Ζργου κα πρζπει να ακολουκεί ανοικτά πρότυπα και αρχιτεκτονικι και ευρζωσ αποδεκτζσ
τεχνολογίεσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα, τθν ευκολία χριςθσ και αλλά τθν δυνατότθτα
αναβάκμιςθσ. Οι απαιτιςεισ που πρζπει να καλφπτονται από το Σφςτθμα που κα υλοποιθκεί, είναι οι
ακόλουκεσ:
Υψθλι διακεςιμότθτα: παροχι υπθρεςιϊν ςτον τελικό χριςτθ υψθλισ διακεςιμότθτασ.
Διαςυνδεςιμότθτα: Να μπορεί μελλοντικά να διαςυνδζεται με ςυςτιματα άλλων φορζων για
ανταλλαγι δεδομζνων.
Επεκταςιμότθτα (scalability): Να ζχει τθν ικανότθτα κάλυψθσ πρόςκετων απαιτιςεων χωρίσ διακοπι
τθσ κανονικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
Αςφάλεια: Να υλοποιθκεί με τρόπο που να προςφζρει ικανι προςταςία από κινδφνουσ, ιοφσ,
παραβίαςθ πρόςβαςθσ, δθμοςίευςθ εςφαλμζνων δεδομζνων.
Αξιοπιςτία: Να είναι υλοποιθμζνο με τρόπου που να εξαςφαλίηει τθν ακρίβεια και τθν πιςτότθτα
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ευκολία διαχείριςθσ: Να υλοποιθκεί με χριςθ διαδικαςιϊν για διαςφάλιςθ ποιοτικισ παροχισ
υπθρεςιϊν.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι διαδικτυακισ ςχεδίαςθσ (web based).
Να διακζτει διαδικτυακό τρόπο πρόςβαςθσ χρθςτϊν και υποςτιριξθσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ. Βάςει
του ρόλου που κα του ζχει ανατεκεί, ο κάκε ςυνδεόμενοσ κα ζχει δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ και
χριςθσ των αντιςτοίχων δυνατοτιτων και εφαρμογϊν.
Να ενςωματϊνει ςφγχρονα πρότυπα και τεχνικζσ διαλειτουργικότθτασ, ςφμφωνα και με τα πρότυπα
του Ελλθνικοφ πλαιςίου διαλειτουργικότθτασ (e-gif).

Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν)
Θ λειτουργία του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΡΣ) κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το ιςχφον κεςμικό
πλαίςιο για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και τα ταχυδρομεία. Εφόςον κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ του
Ζργου γίνουν αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και τα ταχυδρομεία, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόςει πλιρωσ, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ, τα υποςυςτιματα που κα
παραδοκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Εφόςον κατά τισ
περιόδουσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ των υποςυςτθμάτων του ΡΣ γίνουν αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο που
διζπει τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και τα ταχυδρομεία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόςει τα
υποςυςτιματα που κα βρίςκονται ςε εγγφθςθ ι ςυντιρθςθ, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ειδικότερα κα πραγματοποιοφνται όλεσ οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτα ςχιματα και τουσ
μορφότυπουσ ϊςτε να καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του
Συςτιματοσ κα περιλαμβάνουν όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο και όςα εξειδικεφονται ςτθν
παρ. Γ3.2 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ – χαρακτθριςτικά ολοκλιρωςθσ).

Α3.4.1 Λειτουργικι Ενότθτα 1
Τιμολογιακϊν Στοιχείων»

«Θλεκτρονικό

Αποκετιριο

Τυποποιθμζνων

1 . Γενικά
Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου του Ζργου τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ περιλαμβάνεται θ δθμιουργία
διαδικτυακοφ (web enabled) Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων (εν
ςυντομία Αποκετιριο). Το Αποκετιριο, κα ζχει ωσ χριςτεσ τισ εταιρείεσ παρόχων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
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επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (εκτιμάται πωσ δεν
ξεπερνοφν τουσ 100) και κα περιλαμβάνει μία ςειρά από λειτουργίεσ οι οποίεσ κα αυτοματοποιοφν τθ
φόρτωςθ και τθν ανάλυςθ (parsing) τιμολογιακϊν δεδομζνων των παρόχων ςτο Αποκετιριο, κακϊσ και
λειτουργίεσ διαχείριςθσ των τιμολογιακϊν δεδομζνων, καλφπτοντασ ζτςι κάκε ανάγκθ λειτουργίασ του
Αποκετθρίου.
Οι βαςικζσ διαδικαςίεσ/λειτουργίεσ του Αποκετθρίου αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ:
Αποςτολισ των τιμολογιακϊν δεδομζνων από τουσ παρόχουσ προσ το Αποκετιριο,
Ελζγχου ςυμβατότθτασ/εγκυρότθτασ τιμολογιακϊν δεδομζνων με το Σχιμα Αρχείου Στοιχείων
Τιμολογίου (π.χ. XML Schema),
Φόρτωςθσ των τιμολογιακϊν δεδομζνων ςτθ βάςθ δεδομζνων του Αποκετθρίου,
Ραροχισ των δθμόςιων τιμολογιακϊν δεδομζνων προσ τον πολίτθ/επιχείρθςθ,
Ραροχισ των ιδιωτικϊν τιμολογιακϊν δεδομζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2 . Συλλογι των τιμολογιακϊν ςτοιχείων των παρόχων ςτο Αποκετιριο
Κα δθμιουργθκεί υποςφςτθμα που κα παρζχει κατάλλθλθ διεπαφι με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ των
παρόχων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για τθν παροχι των
τιμολογιακϊν δεδομζνων προσ αποκικευςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κα υλοποιθκεί
διεπαφι/μθχανιςμόσ που κα δίνει ςτον πάροχο υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν τθ δυνατότθτα να αποςτζλλει τα τιμολογιακά δεδομζνα ςτο Αποκετιριο. Λόγω των, πικανότατα,
διαφορετικϊν υφιςταμζνων υποδομϊν και δυνατοτιτων των παρόχων, το υποςφςτθμα αυτό δίνει, ςτουσ
φορείσ που το χρθςιμοποιοφν, τθ δυνατότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε δφο ειδϊν διεπαφζσ (interfaces):
Web Services API. Θ διεπαφι αυτι είναι κατάλλθλθ μόνο για φορείσ που ζχουν τθ δυνατότθτα
υλοποίθςθσ και ενςωμάτωςθσ ςτο πλθροφοριακό τουσ Σφςτθμα Web Service clients (δθλ. εκτελοφν
κλιςεισ ςε Web Services από το Ρλθροφοριακό τουσ Σφςτθμα προσ το Σφςτθμα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ). Κατά τθν κλιςθ του Web Service πραγματοποιείται θ ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ του
χριςτθ(πάροχοσ) χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλθ κρυπτογραφικι μζκοδο. Στθ ςυνζχεια το Σφςτθμα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ελζγχει τθν εγκυρότθτα(parsing) των παραςχεκζντων δεδομζνων από τον
πάροχο και του επιςτρζφει το αντίςτοιχο μινυμα για ενθμζρωςθ του παρόχου (επιτυχι μεταφορά
και φόρτωςθ των δεδομζνων, ανεπιτυχι μεταφορά δεδομζνων, ανεπιτυχι φόρτωςθ δεδομζνων,
ανεπιτυχισ αυκεντικοποίθςθ κτλ.).
Web Client Module. Θ διεπαφι αυτι κα αποτελεί μία Web / Thin client εφαρμογι, ςτθν οποία κα
ζχουν πρόςβαςθ εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ και κα είναι κατάλλθλθ για κάκε φορζα, κα
προορίηεται όμωσ κυρίωσ για φορείσ που δεν διακζτουν Σφςτθμα που να μπορεί να υποςτθρίξει
Web Service τεχνολογίεσ ι / και φορείσ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να επεκτείνουν το
πλθροφοριακό τουσ Σφςτθμα ϊςτε να εκτελοφν κλιςεισ ςε Web Services. Ο χριςτθσ (πάροχοσ) ζχει
τθ δυνατότθτα, μετά τθν ταυτοποίθςθ/αυκεντικοποίθςθ του, να φορτϊςει τα δεδομζνα ςτο
Σφςτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ ςυνζχεια το Σφςτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ελζγχει τθν
εγκυρότθτα(parsing) των παραςχεκζντων δεδομζνων από τον πάροχο και του επιςτρζφει το
αντίςτοιχο μινυμα για ενθμζρωςθ του παρόχου (επιτυχι μεταφορά και φόρτωςθ των δεδομζνων,
ανεπιτυχι μεταφορά δεδομζνων, ανεπιτυχι φόρτωςθ δεδομζνων κτλ.)
3 . Ανάλυςθ και ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ/εγκυρότθτασ (parsing) τιμολογιακϊν δεδομζνων με το Σχιμα
Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου (π.χ. XML Schema)
Κα υλοποιθκεί λειτουργία ελζγχου ςυμβατότθτασ/εγκυρότθτασ (parsing) των τιμολογιακϊν δεδομζνων με το
Σχιμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου (π.χ. XML Schema) που κα επιςτρζφει ςτο χριςτθ (πάροχο) κατάλλθλο
μινυμα (π.χ. επιτυχισ φόρτωςθ, αςυμβατότθτα πεδίων, κτλ).
4 . Ενθμζρωςθ τθσ ΒΔ του Αποκετθρίου με τα τιμολογιακά δεδομζνα που ζχουν ςυλλεγεί
Τα τιμολογιακά δεδομζνα, μετά τθν ανάλυςθ (parsing) φορτϊνονται και αποκθκεφονται ςε βάςθ δεδομζνων
θ οποία κα ςχεδιαςτεί, κα υλοποιθκεί και κα εγκαταςτακεί ςε εξυπθρετθτι ςε χϊρο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
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5 . Ραροχι των δθμόςιων τιμολογιακϊν δεδομζνων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν προσ τον
πολίτθ/επιχείρθςθ
Κα υλοποιθκεί διεπαφι, που κα αντλεί δεδομζνα από τθ βάςθ δεδομζνων, που κα εγκαταςτακεί ςε
εξυπθρετθτι ςε χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Ζργου, για τθν άντλθςθ και παροχι
των τιμολογιακϊν δεδομζνων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τρίτουσ. Σθμειϊνεται ότι το περιεχόμενο κα
προςφζρεται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ενϊ κετικά κα προςμετρθκεί και θ παρουςίαςθ του και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ. Τα τιμολογιακά δεδομζνα κα παρζχονται προσ τρίτουσ με τουσ εξισ τρόπουσ:
Με τθ μορφι αρχείου (XML αρχείο) όπωσ κα διατίκεται αυτό από τον πάροχο υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Με τθ μορφι θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν(web services), όπου κα δθμιουργθκοφν και
κα παρζχονται τα κατάλλθλα web services που κα αποκρίνονται ςτα αιτιματα τρίτων.
Το ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα κα δίνει τθ δυνατότθτα επιλογισ, για κάκε ενδιαφερόμενο φορζα, των Web
Services τα οποία ο φορζασ κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλεί. Θ ομάδα (set) των δεδομζνων (πεδία ι/και
αρικμόσ εγγραφϊν) που κα επιςτρζφουν ςυγκεκριμζνα Web Services, φςτερα από κλιςθ, δφναται να
διαφοροποιείται από φορζα ςε φορζα. Αυτό κα επιτυγχάνεται με τον κακοριςμό των κριτθρίων αναηιτθςθσ
ςτοιχείων από το Αποκετιριο. Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι θ κλιςθ των Web Services κα πρζπει να
είναι παραμετρικι και ο τρόποσ κλιςθσ τουσ κα εξαρτάται από τα κριτιρια αναηιτθςθσ του κάκε
ενδιαφερόμενου. Βαςικζσ λειτουργικότθτεσ του υποςυςτιματοσ είναι οι εξισ:
Θ αποςτολι ομάδασ εγγραφϊν που υπακοφουν ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ (φίλτρα)
Θ αποςτολι μονολεκτικισ απάντθςθσ φςτερα από αναηιτθςθ φπαρξθσ (ι μθ) εγγραφϊν που
υπακοφουν ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ (φίλτρα)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει ςτο πλαίςιο του ζργου Web Services που να καλφπτει τθ
δυνατότθτα επιςτροφισ υπο-ςυνόλων των βαςικϊν ςτοιχείων ενόσ πακζτου υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν κατόπιν ειςαγωγισ ζωσ και πενιντα (50) κριτθρίων επιλογισ από το χριςτθ. Ο χριςτθσ κα
πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ ζωσ και πζντε (5) κριτθρίων επιλογισ ταυτόχρονα. Οι μεταβλθτζσ των
κριτιριων επιλογισ κα είναι είτε διαςτιματα τιμϊν, είτε επιλογι από αναδυόμενεσ λίςτεσ, είτε «ζξυπνεσ»
αναηθτιςεισ αλφαρικμθτικϊν ι λζξεων ι φράςεων-κλειδιϊν.
Ο μζγιςτοσ αναμενόμενοσ αρικμόσ χρθςτϊν του υποςυςτιματοσ είναι περίπου 1.000 χριςτεσ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτϊν, οι οποίοι κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του Αποκετθρίου μζςω του
διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ). Θ ανάπτυξθ του υποςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι ςυμβατι
με το «Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα
Διαλειτουργικότθτασ» (ςφμφωνα με τθν παρ. A.3.8 τθσ παροφςασ).
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ αυτοματοποίθςθ τόςο τθσ διαδικαςίασ εναπόκεςθσ των δεδομζνων από
τουσ παρόχουσ όςο και τθσ διαδικαςίασ άντλθςθσ των δεδομζνων αυτϊν από οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο
(π.χ. τρίτθ επιχείρθςθ που επικυμεί να δραςτθριοποιθκεί ςτθν παροχι ψθφιακισ υπθρεςίασ παρουςίαςθσ
και ςφγκριςθσ τιμϊν τιμολογιακϊν προϊόντων).
Επίςθσ, κα αναπτυχκεί εφαρμογι RSS (Real Simple Syndication) feeds, για παροχι βαςικϊν τιμολογιακϊν
δεδομζνων (π.χ. Τίτλοσ πακζτου, Πνομα Ραρόχου, Θμερομθνία Διάκεςθσ κτλ.).
6 . Ραροχι των ιδιωτικϊν τιμολογιακϊν δεδομζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Τα ιδιωτικά δεδομζνα διατίκεται από τθ βάςθ δεδομζνων αποκλειςτικά προσ τουσ αρμόδιουσ χριςτεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω κατάλλθλα διαμορφωμζνθσ διεπαφισ.

Α3.4.2 Λειτουργικι Ενότθτα 2 «Ραρατθρθτιριο Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν
Δεδομζνων»
Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου του Ζργου τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ περιλαμβάνεται θ δθμιουργία
διαδικτυακοφ (web-enabled) Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Ραρατθρθτθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν
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Στοιχείων (εν ςυντομία Ραρατθρθτιριο). Το Ραρατθρθτιριο, κα ζχει ωσ χριςτεσ καταναλωτζσ και κάκε
τρίτο ενδιαφερόμενο και αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (εκτιμάται πωσ δεν ξεπερνοφν
τουσ 100 ταυτόχρονα) και κα περιλαμβάνει μία ςειρά από λειτουργίεσ οι οποίεσ κα επιτρζπουν τθν
ςτατιςτικι ανάλυςθ των τιμολογιακϊν δεδομζνων των παρόχων, κα παρουςιάηουν τα δθμοςιεφςιμα
τιμολογιακά ςτοιχεία των παρόχων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και λειτουργίεσ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων, καλφπτοντασ ζτςι
κάκε ανάγκθ λειτουργίασ του Ραρατθρθτθρίου. Σθμειϊνεται ότι το περιεχόμενο κα προςφζρεται και ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, ενϊ κετικά κα προςμετρθκεί και θ παρουςίαςθ του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ. Οι βαςικζσ
διαδικαςίεσ/λειτουργίεσ του υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου αφοροφν ςε:
1 . Υπθρεςίεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των τιμολογιακϊν ςτοιχείων υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
Οι λειτουργίεσ αυτζσ κα είναι προςβάςιμεσ μόνο από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
κα παρζχουν τθν δυνατότθτα άντλθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων και διαδραςτικισ δθμιουργίασ πινάκων και
γραφικϊν αποτελεςμάτων εξατομικευμζνων ςχετικϊν ςτατιςτικϊν αναλφςεων. Επιπλζον, και ςτθ βάςθ
ςυνακροιςμζνων ςτοιχείων ηιτθςθσ και τιμολόγθςθσ, κα αποτυπϊνονται πραγματικά ςτοιχεία τιμϊν ανά
εμπορικι κατθγορία προϊόντων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει λειτουργίεσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ
των δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ των εςωτερικϊν χρθςτϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αναμζνεται να
είναι περίπου εκατό (100).
Θ Ανακζτουςα Αρχι αναμζνει να ζχει τθ δυνατότθτα δυναμικισ επιλογισ ενόσ ι περιςςοτζρων μεταβλθτϊν/
παραμζτρων που δομοφν αυτά τα δεδομζνα ϊςτε:
Α. Να εξάγει δείκτεσ που αφοροφν:
1.

Μερίδια Αγοράσ παρόχων ι και πακζτων ςτθ βάςθ ςυνδρομθτϊν ςε κάκε δυναμικά οριηόμενθ
αγορά ι υπο-αγορά και διαχρονικι εξζλιξθ αυτϊν.

2.

Εξζλιξθ ςτο χρόνο τθσ διείςδυςθσ πακζτων και ςυγκριτικι παρουςίαςθ μεταξφ ανταγωνιςτικϊν
πακζτων.

3.

Κατανομι πελατϊν ςε κάκε αγορά ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων δυναμικά οριηόμενων από
τθν Ανακζτουςα Αρχι, π.χ. κατανομι πελατϊν διαδικτυακισ πρόςβαςθσ και διαχρονικι εξζλιξθ
αυτϊν

4.

Ελάχιςτα μζςα ζςοδα ανά πελάτθ ι ανά πακζτο κατθγοριοποιθμζνα ωσ προσ υπο-αγορζσ και
διαχρονικι εξζλιξθ αυτϊν.

5.

Ελάχιςτα ζςοδα εταιρειϊν με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ ςυνδρομζσ και διαχρονικι εξζλιξθ αυτϊν.

6.

Κατανομι πακζτων υπθρεςιϊν ςτθ βάςθ δυναμικά οριηόμενων χαρακτθριςτικϊν, π.χ. πόςα πακζτα
διαδικτυακισ πρόςβαςθσ ενςωματϊνουν υπθρεςίεσ IPTV.

Β. Να δθμιουργεί ανά υπο-αγορά τα ολοκλθρωμζνα προφίλ των βαςικϊν ομάδων πελατϊν.
Για όλεσ τισ ανωτζρω κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα των κατάλλθλων
γραφθμάτων.
2 . Υπθρεςίεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των τιμολογιακϊν ςτοιχείων ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν
Οι λειτουργίεσ αυτζσ κα είναι προςβάςιμεσ μόνο από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
κα παρζχουν τθν δυνατότθτα άντλθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων και διαδραςτικισ δθμιουργίασ πινάκων και
γραφικϊν αποτελεςμάτων εξατομικευμζνων ςχετικϊν ςτατιςτικϊν αναλφςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
αναπτφξει λειτουργίεσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ των εςωτερικϊν
χρθςτϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αναμζνεται να είναι περίπου δζκα (10). Θ Ανακζτουςα Αρχι αναμζνει
να ζχει τθ δυνατότθτα δυναμικισ επιλογισ ενόσ ι περιςςοτζρων μεταβλθτϊν/ παραμζτρων που δομοφν
αυτά τα δεδομζνα ϊςτε να εξάγει αναφορζσ που αφοροφν ενδεικτικά:
Συγκριτικι αποτφπωςθ τθσ τιμισ μια ταχυδρομικισ υπθρεςίασ, μεταξφ των ταχυδρομικϊν
επιχειριςεων
Συγκριτικι αποτφπωςθ τθσ τιμισ μιασ αποςτολισ με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, μεταξφ των
ταχυδρομικϊν επιχειριςεων
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Διαχρονικζσ μεταβολζσ των τιμϊν ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ανά επιχείρθςθ
Τισ περιοχζσ ι/και χϊρεσ που εξυπθρετοφνται από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ
Συγκριτικι αποτφπωςθ των πρόςκετων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και των τιμϊν τουσ, μεταξφ των
ταχυδρομικϊν επιχειριςεων.
3.

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ & παρουςίαςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα δίνουν τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ με ςυνδυαςτικό, ενιαίο και ενοποιθμζνο τρόπο
όλων των δθμόςιων τιμολογιακϊν ςτοιχείων των πακζτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Με τον
τρόπο αυτό, οι πολίτεσ/επιχειριςεισ που επιςκζπτονται το site τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα μποροφν να δουν
αναλυτικά, παράλλθλα και ςυνδυαςτικά τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που επικυμοφν να
αξιολογιςουν. Κα χρθςιμοποιθκεί ξεχωριςτό όνομα διαδικτυακοφ τόπου (π.χ. www.observatory.gr,
www.paratiritirio.gr) ςε διαδικτυακό διακομιςτι (web server). Κα αναπτυχκεί και κα διαμορφωκεί
κατάλλθλα ο διαδικτυακόσ τόποσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ϊςτε να ςυνδζεται με το διαδικτυακό τόπο του
Ραρατθρθτθρίου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει ςτο πλαίςιο του ζργου mini-site, το οποίο κα ενςωματωκεί ςτο
δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα δίνει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ τυποποιθμζνων
τιμολογιακϊν ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν με κατ’ ελάχιςτο πενιντα (50) και κατά
μζγιςτο εκατόν πενιντα (150) διακριτά κριτιρια αναηιτθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι το πλικοσ κριτθρίων
αναηιτθςθσ που κα ςυμφωνθκεί τελικά, κα ταξινομείται ςε ζωσ και πζντε (5) διαφορετικά επίπεδα
εμφάνιςθσ, με γνϊμονα τθν κλιμάκωςθ ςτθν αναηιτθςθ τθσ ηθτοφμενθσ πλθροφορίασ από τον χριςτθ.
Αναφζρεται ενδεικτικά, ότι το πλικοσ των κριτθρίων αναηιτθςθσ κα πρζπει να κατανεμθκεί ςε τουλάχιςτον
οκτϊ (8) ομάδεσ μεταβλθτϊν. Κατ’ επζκταςθ και με αξιοποίθςθ των ορίων ςτο πλικοσ κριτθρίων που
αναφζρκθκαν, δυο απλά ςενάρια εφαρμογισ είναι:
A. Ρερί τα δϊδεκα (12) κριτιρια ανά επίπεδο εμφάνιςθσ, τα οποία περαιτζρω κατανζμονται ςε ζνα (1)
με δφο (2) ανά ομάδα μεταβλθτϊν ςε κάκε επίπεδο.
B. Ρερί τα ςαράντα (40) κριτιρια ανά επίπεδο εμφάνιςθσ, τα οποία περαιτζρω κατανζμονται ςε τρία
(3) με ζξι (6) ανά ομάδα μεταβλθτϊν ςε κάκε επίπεδο.
Ειδικά για τισ αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςτοιχεία για τισ ομάδεσ μεταβλθτϊν μποροφν να
αντλθκοφν από τα αρχεία ςχθμάτων και μορφοτφπου τα οποία είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο τθσ
Ανακζτουςασ
Αρχισ,
ςτθ
διεφκυνςθ:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/PublicCons/cons_0264.html
Οι μεταβλθτζσ των κριτιριων επιλογισ κα είναι είτε διαςτιματα τιμϊν, είτε επιλογι από αναδυόμενεσ
λίςτεσ, είτε «ζξυπνεσ» αναηθτιςεισ αλφαρικμθτικϊν ι λζξεων ι φράςεων-κλειδιϊν, με μζγιςτο πλικοσ δζκα
(10) κριτιρια επιλογισ ανά αναηιτθςθ.
Ο μζγιςτοσ αναμενόμενοσ αρικμόσ χρθςτϊν του υποςυςτιματοσ είναι περίπου εκατό (100) παράλλθλοι
χριςτεσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτϊν, οι οποίοι κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του
αποκετθρίου μζςω του διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ). Θ ανάπτυξθ του υποςυςτιματοσ κα
πρζπει να είναι ςυμβατι με το «Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και
Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ».
4.

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ παρουςίαςθσ πρόςκετων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα δίνουν τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ με ςυνδυαςτικό, ενιαίο και ενοποιθμζνο τρόπο
όλων των δθμόςιων τιμολογιακϊν ςτοιχείων των πρόςκετων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Με τον τρόπο αυτό,
οι πολίτεσ που επιςκζπτονται το διαδικτυακό τόπο του Ραρατθρθτθρίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα
μποροφν να δουν αναλυτικά, παράλλθλα και ςυνδυαςτικά τισ πρόςκετεσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ που
παρζχουν οι επιχειριςεισ μετά από επιλογι τουσ από ςχετικι λίςτα πρόςκετων υπθρεςιϊν.
5 . Υπθρεςίεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
Το υποςφςτθμα-Ραρατθρθτιριο κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με αξιόπιςτο, ζγκυρο
και απλό τρόπο των λιανικϊν τιμολογιακϊν ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτακερισ
τθλεφωνίασ, κινθτισ τθλεφωνίασ και ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει
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κατάλλθλεσ web εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ που κα παρζχονται μζςα από το δικτυακό τόπο του παρατθρθτθρίου
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ/πολίτθ να ειςάγει
δεδομζνα που αφοροφν ζνα ςενάριο χριςθσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που τον/τθν
ενδιαφζρουν. Ενδεικτικά, τα κριτιρια αναηιτθςθσ του ςεναρίου που κα ειςάγει ο χριςτθσ είναι:
Είδοσ ςφνδεςθσ χριςτθ.
Χρόνοσ ομιλίασ κινθτισ τθλεφωνίασ ςε λεπτά/μινα (και ανά πάροχο)
Χρόνοσ ομιλίασ ςτακερισ τθλεφωνίασ ςε λεπτά/μινα (και ανά πάροχο)
Χρονικό διάςτθμα παροχισ υπθρεςίασ
Αρικμόσ SMS/μινα (και ανά πάροχο)
Χριςθ υπθρεςιϊν Internet (όγκοσ δεδομζνων/μινα)
Κλιςεισ προσ το εξωτερικό
Ραροχι υπθρεςιϊν τθλεοπτικοφ περιεχομζνου.
Ραροχι πρόςκετων ψθφιακϊν ευκολιϊν
ςτθ βάςθ χρζωςθσ ςτθ χριςθ ι/και ςτθν ενςωματωμζνθ αξία
Στθν οκόνθ ειςαγωγισ των κριτθρίων του ςεναρίου, κα υπάρχει αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τον πολίτθ ςε
ό,τι αφορά το ςκοπό τθσ εφαρμογισ, τον οριςμό των δεδομζνων που απαιτοφνται και επιφυλάξεισ ι
περιοριςμοφσ που προκφπτουν από ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
Στθ ςυνζχεια, αυτόματα κα αναλφονται αυτά τα δεδομζνα από ζναν αλγόρικμο αξιολόγθςθσ, ο οποίοσ κα
αντλεί τα τιμολογιακά ςτοιχεία των εμπορικά διακζςιμων υπθρεςιϊν που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο
Αποκετιριο και κα αναηθτά τισ λφςεισ/ςυνδυαςμοφσ που ταιριάηουν ςτα κριτιρια του ςεναρίου του χριςτθ.
Ο αλγόρικμοσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ κα ςχεδιαςκεί και κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο. Τζλοσ, τα
αποτελζςματα κα παρουςιάηονται ςτον πολίτθ ςτο δικτυακό τόπο του Ραρατθρθτθρίου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Θ παρουςίαςθ κα είναι απλι, αντικειμενικι, με όλθ τθν πλθροφορία των διακζςιμων υπθρεςιϊν που
ταιριάηουν ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ του ςεναρίου που ειςιγαγε ο πολίτθσ και ταξινομθμζνθ ανά διακζςιμο
εμπορικό πακζτο υπθρεςίασ ςε αφξουςα ςειρά του κόςτουσ.
Διακρίνονται 2 ςενάρια λειτουργικότθτασ ςτο θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο.
1.

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, κάκε ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ μπορεί να ειςάγει το επικυμθτό προφίλ
κατανάλωςθσ που επικυμεί αναφορικά με υπθρεςίεσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, κινθτισ τθλεφωνίασ ι και
ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ κακϊσ και οποιοδιποτε ςυνδυαςμό των ανωτζρω υπθρεςιϊν. Βαςικι
παράμετροσ ςτο προφίλ αποτελεί το χρονικό διάςτθμα που αφορά θ κατανάλωςθ. Με βάςθ το
επικυμθτό προφίλ, το Σφςτθμα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ κα δθμιουργεί πίνακεσ προςομοίωςθσ του
μθνιαίου λογαριαςμοφ ι, καλφτερα, του μθνιαίου κόςτουσ αξιοποιϊντασ τα πακζτα υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που τθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο είναι ενεργά ςτθν εγχϊρια αγορά. Τα
αποτελζςματα αυτισ τθσ διαδικαςίασ προςομοίωςθσ παρουςιάηονται ςτθ μορφι λίςτασ ταξινομθμζνθσ
ωσ προσ το οικονομικό κόςτοσ που κα επωμιςτεί ο πολίτθσ για το χρονικό διάςτθμα που ειςιγαγε
νωρίτερα.
Στθ λίςτα αυτι αποτυπϊνονται όλα τα ανταγωνιςτικά πακζτα υπθρεςιϊν με κόςτοσ ζωσ κάποιο ποςοςτό
ακριβότερο από το πλζον οικονομικό. Θ απεικόνιςθ αφορά τθν εμπορικι επωνυμία του πακζτου.
Επιπλζον, κάκε ςτοιχείο τθσ λίςτασ οδθγεί ςτθν ανάδυςθ νζου παρακφρου όπου προςφζρεται
αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του πακζτου, κακϊσ και ςφνδεςμοσ προσ τθν εμπορικι παρουςίαςι του
ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ.
Ο πολίτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναδιαρκρϊςει τθ λίςτα μζςα από τθν αξιοποίθςθ φίλτρων
εξειδίκευςθσ του καταναλωτικοφ προφίλ. Οι επιλογζσ των φίλτρων αυτϊν ςχθματοποιοφνται ςτθ βάςθ
των διακριτϊν μεταβλθτϊν-χαρακτθριςτικϊν που διατθροφν τα ενεργά πακζτα υπθρεςιϊν τθσ λίςτασ.

2.

Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, κάκε ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ μπορεί να ειςάγει, εφόςον διακζτει, πραγματικά
ςτοιχεία χριςθσ με βάςθ τισ ροζσ δεδομζνων που δίνουν οι επιχειριςεισ-πάροχοι, για παράδειγμα κατά
τθν ζκδοςθ των λογαριαςμϊν. Τα πραγματικά ςτοιχεία χριςθσ μπορεί να ειςάγονται και
αυτοματοποιθμζνα από θλεκτρονικοφσ λογαριαςμοφσ (e-bills). Το Σφςτθμα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
προχωρά ςτθ δθμιουργία πινάκων προςομοίωςθσ και, εν ςυνεχεία, λίςτασ αποτελεςμάτων, όπωσ
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ακριβϊσ και ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ. Επομζνωσ, από εκεί και πζρα θ λειτουργικότθτα τθσ δεφτερθσ
περίπτωςθσ ταυτίηεται με αυτι τθσ πρϊτθσ.
Συμπλθρωματικά, κα δίνεται θ δυνατότθτα αγοράσ τθσ κάκε υπθρεςίασ που παρουςιάηεται ςτα
αποτελζςματα με προϊκθςθ του πολίτθ ςτθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα του παρόχου που αυτόσ επζλεξε. Θ
επικοινωνία του πολίτθ με τον πάροχο κα μπορεί να γίνει μζςω e-mail, τθλεφϊνου ι απευκείασ θλεκτρονικά
από τθν ιςτοςελίδα του παρόχου εφόςον υπάρχει θ κατάλλθλθ υποδομι επικοινωνίασ των δεδομζνων του
ςεναρίου.
Επιπλζον, κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να αναφζρει αςτοχία τιμϊν ι πικανι απάτθ, ςτθν περίπτωςθ
που οι λφςεισ-αποτελζςματα, που προκφπτουν από τθν αναηιτθςθ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου του, δεν
ανταποκρίνονται ςτο κόςτοσ που τελικά γίνεται θ αγορά τθσ υπθρεςίασ που ο πολίτθσ επζλεξε.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει mobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό
ςφςτθμα IOS (iphone Operating System) και για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό ςφςτθμα
ANDROID για τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων Υπθρεςιϊν ΘΕ.
6 . Υπθρεςίεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν
Το υποςφςτθμα-Ραρατθρθτιριο κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με αξιόπιςτο, ζγκυρο
και απλό τρόπο των λιανικϊν τιμολογιακϊν ςτοιχείων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για ζγγραφα/φάκελουσ ι
δζματα. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει κατάλλθλεσ web εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ που κα παρζχονται
μζςα από το δικτυακό τόπο του Ραρατθρθτθρίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτον χριςτθ/πολίτθ να ειςάγει δεδομζνα που αφοροφν ζνα ςενάριο χριςθσ των υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που τον/τθν ενδιαφζρουν. Ενδεικτικά, τα κριτιρια αναηιτθςθσ του ςεναρίου
που κα ειςάγει ο πολίτθσ είναι:
ΒΑΟΣ ταχυδρομικοφ αντικειμζνου,
ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ταχυδρομικοφ αντικειμζνου: Μικοσ x πλάτοσ x φψοσ,
ΡΛΘΚΟΣ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ: πολλά είδθ ςε ζναν προοριςμό/παραλιπτθ,
ΤΟΡΟΣ και Τ.Κ. παραλαβισ του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου με δυνατότθτα αυτόματθσ αναηιτθςθσ
Ρόλθσ/Ρεριοχισ και T.K.,
ΤΟΡΟΣ και Τ.Κ. παράδοςθσ του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου με δυνατότθτα αυτόματθσ αναηιτθςθσ
Ρόλθσ/Ρεριοχισ και T.K.,
ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ: ζγγραφο ι μθ ζγγραφο (όπου ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ κα υπάρχει
κατθγοριοποίθςθ: τρόφιμο, cd, dvd, , μπουκάλι κραςί, θλεκτρονικι ςυςκευι κλπ.)
ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ: Αντικαταβολι, Δυνατότθτα Αςφάλιςθσ αντικειμζνων με δθλωμζνθ αξία,
Ρρωινι Ραράδοςθ, Δζςμευςθ ϊρασ, Ραράδοςθ Σάββατο, Επιςτροφι αρικμοφ πρωτοκόλλου,
Συςτθμζνο, Αγορά, Business Express Points, Με τθν Ραράδοςθ Ραραλαβι κλπ.
Στθν οκόνθ ειςαγωγισ των κριτθρίων του ςεναρίου, κα υπάρχει αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τον πολίτθ ςε
ό,τι αφορά ςτο ςκοπό τθσ εφαρμογισ, τον οριςμό των δεδομζνων που απαιτοφνται και επιφυλάξεισ ι
περιοριςμοφσ που προκφπτουν από ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
Στθ ςυνζχεια, αυτόματα κα αναλφονται αυτά τα δεδομζνα από ζναν αλγόρικμο αξιολόγθςθσ, ο οποίοσ κα
αντλεί τα τιμολογιακά ςτοιχεία των εμπορικά διακζςιμων υπθρεςιϊν που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο
Αποκετιριο και κα αναηθτά τισ λφςεισ / ςυνδυαςμοφσ που ταιριάηουν ςτα κριτιρια του ςεναρίου του
χριςτθ. Ο αλγόρικμοσ κα ςχεδιαςκεί και κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο. Τζλοσ, τα αποτελζςματα κα
παρουςιάηονται ςτον πολίτθ ςτο δικτυακό τόπο του Ραρατθρθτθρίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ
παρουςίαςθ κα είναι απλι, αντικειμενικι, με όλθ τθν πλθροφορία των διακζςιμων υπθρεςιϊν που
ταιριάηουν ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ του ςεναρίου που ειςιγαγε ο πολίτθσ και ταξινομθμζνθ ςε δφο
επίπεδα: α) Σε πρϊτο επίπεδο, με βάςθ τον χρόνο παράδοςθσ του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου, και β) Σε
δεφτερο επίπεδο, με βάςθ το κόςτοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.
Συμπλθρωματικά, κα δίνεται θ δυνατότθτα αγοράσ τθσ κάκε υπθρεςίασ που παρουςιάηεται ςτα
αποτελζςματα με προϊκθςθ του πολίτθ ςτθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα του παρόχου που αυτόσ επζλεξε. Θ
επικοινωνία του πολίτθ με τον πάροχο κα μπορεί να γίνει μζςω e-mail, τθλεφϊνου ι απευκείασ θλεκτρονικά
από τθν ιςτοςελίδα του παρόχου εφόςον υπάρχει θ κατάλλθλθ υποδομι επικοινωνίασ των δεδομζνων του
ςεναρίου. Κα δίνεται ακόμα θ δυνατότθτα εφρεςθσ του πλθςιζςτερου ςθμείου εξυπθρζτθςθσ από τον
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επιλεγμζνο από τον χριςτθ πάροχο μζςω του Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ταχυδρομείων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Επιπλζον, κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να αναφζρει αςτοχία τιμϊν ι πικανι απάτθ, ςτθν περίπτωςθ
που οι λφςεισ-αποτελζςματα, που προκφπτουν από τθν αναηιτθςθ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου του, δεν
ανταποκρίνονται ςτο κόςτοσ που τελικά γίνεται θ αγορά τθσ υπθρεςίασ που ο πολίτθσ επζλεξε.
Επίςθσ, ςτθ ςελίδα με τα αποτελζςματα κα επιςθμαίνονται τα εξισ:
Επιφυλάξεισ για αποςτολζσ εκτόσ Ε.Ε.
Ρεριοριςμοί για επικίνδυνα αγακά.
Χρονικι ςφραγίδα των δεδομζνων του Αποκετθρίου που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αναηιτθςθ των
αποτελεςμάτων.
Άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ (π.χ. ότι τα τελωνειακά ζξοδα δεν περιλαμβάνονται ςτθν τιμι κλπ).
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει mobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό
ςφςτθμα IOS (iphone Operating System) και για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό ςφςτθμα
ANDROID για τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων ΤΥ.

7 . Υπθρεςίεσ δθμιουργίασ και διαχείριςθσ προφίλ χριςτθ
Ο κάκε πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ προφίλ χριςτθ, ϊςτε να αποκθκεφει τα ςενάριο
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τθσ επιλογισ του (ζωσ τζςςερα για τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ζωσ τζςςερα για τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ). Σε κάκε χρονικι ςτιγμι, ο πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα μζςα
από το προφίλ χριςτθ, ςτο οποίο ζχει αποκλειςτικι πρόςβαςθ, να ανακτιςει τα ςενάρια ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ και να «τρζξει» νζεσ ςυγκριτικζσ αξιολογιςεισ με βάςθ τα τρζχοντα ιςχφοντα τιμολογιακά
ςτοιχεία διακζςιμα ςτο Αποκετιριο. Θ υπθρεςία αυτι κα είναι διακζςιμθ τόςο για τα ςενάρια χριςθσ των
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όςο και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.

Α3.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα 3 «Διαχείριςθ του Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου»
Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου του Ζργου τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ περιλαμβάνεται θ δθμιουργία
διαδικτυακοφ (web enabled) Συςτιματοσ Διαχείριςθσ (εν ςυντομία Διαχειριςτισ). Ο Διαχειριςτισ, κα ζχει
ωσ χριςτεσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (εκτιμάται πωσ δεν ξεπερνοφν τουσ 10) και
κα περιλαμβάνει μία ςειρά από λειτουργίεσ οι οποίεσ κα αυτοματοποιοφν τθ διαχείριςθ των
υποςυςτθμάτων, χρθςτϊν και δεδομζνων του Συςτιματοσ.
Ενδεικτικά οι λειτουργίεσ αυτζσ είναι:
Διαχείριςθ του Σχιματοσ Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου (π.χ. XML Schema) μεταφοράσ τιμολογιακϊν
δεδομζνων.
Διαχείριςθ χρθςτϊν Συςτιματοσ και εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για ομάδεσ χρθςτϊν.
Διαχείριςθ Βάςθσ Δεδομζνων του Αποκετθρίου.
Δθμιουργία δεικτϊν
1 . Δθμιουργία - διαχείριςθ του Σχιματοσ Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου
Το Θλεκτρονικό Αποκετιριο Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων (εν ςυντομία Αποκετιριο) είναι ο
μθχανιςμόσ που επιτρζπει τθ Συςτθματικι ςυλλογι τιμολογιακϊν δεδομζνων από τουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Τα τιμολογιακά δεδομζνα καλφπτουν
το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Ενδεικτικά αναφζρονται υπθρεςίεσ όπωσ θ ςτακερι τθλεφωνία, θ κινθτι τθλεφωνία, θ ςτακερι ευρυηωνικι
ςφνδεςθ, θ ευρυηωνικι ςφνδεςθ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile broadband), θ ψθφιακι τθλεόραςθ, θ
μεταφορά δεμάτων, εγγράφων κακϊσ και οι ςυνδυαςμοί των υπθρεςιϊν αυτϊν. Ενδεικτικά, ςυλλζγονται
ςτοιχεία ςχετικά με:
Στοιχεία επικοινωνίασ παρόχου: ονομ/μο υπευκφνου, διεφκυνςθ, τθλζφωνο κλπ.
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Βαςικά ςτοιχεία παρεχόμενθσ υπθρεςίασ: Ονομαςία, θμερομθνία ζναρξθσ διάκεςθσ, θμερομθνία
λιξθσ διάκεςθσ κλπ.
Αναλυτικά ςτοιχεία παρεχόμενθσ υπθρεςίασ: Κόςτοσ χρόνου ομιλίασ, κόςτοσ αποςτολισ μθνφματοσ,
κόςτοσ αποςτολισ ταχυδρομικοφ πακζτου κλπ.
Πςον αφορά ςτα τιμολογιακά δεδομζνα των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, ενδεικτικά αυτά περιλαμβάνουν:
Διαςτάςεισ ταχυδρομικοφ αντικειμζνου
Βάροσ ταχυδρομικοφ αντικειμζνου
Ρεριοχι και Τ.Κ. αποςτολζα
Ρεριοχι και Τ.Κ. παραλιπτθ
Ρρόςκετεσ υπθρεςίεσ: Αντικαταβολι, αγορά, με τθν παράδοςθ/παραλαβι, ειδικι ςυςκευαςία,
παράδοςθ Σάββατο, δζςμευςθ ϊρασ παράδοςθσ κλπ.
Θ παροχι των τιμολογιακϊν δεδομζνων προζρχεται από διακζςιμεσ βάςεισ δεδομζνων/αρχεία των παρόχων
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Το Αποκετιριο ενθμερϊνεται από
τουσ παρόχουσ μζςω αςφαλοφσ web υπθρεςίασ ενθμζρωςθσ πρωτογενϊν τιμολογιακϊν δεδομζνων
υπθρεςιϊν. Μζροσ των παραπάνω δεδομζνων είναι για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
(ιδιωτικά δεδομζνα) και μζροσ των παραπάνω δεδομζνων είναι για δθμόςια διάκεςθ ςτο κοινό (δθμόςια
δεδομζνα).
Τα τιμολογιακά δεδομζνα αναπαρίςτανται ςφμφωνα με ζνα πρότυπο τρόπο μορφοποίθςθσ και
ςθμειολογίασ. Ο πρότυποσ τρόποσ μορφοποίθςθσ και ςθμειολογίασ περιλαμβάνει τθν αναπαράςταςθ των
τιμολογιακϊν δεδομζνων με χριςθ τουλάχιςτον XML Schema και Excel. Το/τα πρότυπο/πρότυπα
μορφοποίθςθσ και ςθμειολογίασ δθμιουργοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των τιμολογιακϊν
δεδομζνων που αποςτζλλουν οι πάροχοι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. Κα διαμορφωκοφν το/τα κατάλλθλο/κατάλλθλα XML
ςχιμα/ςχιματα που κα περιγράφει/αποτυπϊνει τα τιμολογιακά δεδομζνα των παρόχων υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων (Σχιμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου). Για τθ διαμόρφωςθ
των XML ςχθμάτων κα αξιοποιθκοφν τα αποτελζςματα ςχετικϊν διαβουλεφςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
ςυναντιςεων με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχυδρομείων που κα διεξάγει ο
Ανάδοχοσ. Κα πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον μία ςυνάντθςθ με κάκε πάροχο που κα ηθτιςει ςυνάντθςθ.
Επιπλζον, κα ςχεδιαςκεί διαδικαςία ενθμζρωςθσ/επικαιροποίθςθσ των προτφπων μορφοποίθςθσ και
ςθμειολογίασ, θ οποία κα παρζχεται από τισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των προτφπων μορφοποίθςθσ και
ςθμειολογίασ.
Τα XML ςχιματα κα αναπαραςτακοφν βάςει των προδιαγραφϊν του Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (www.e-gif.gov.gr). Τα XML
ςχιματα κα παραδοκοφν ωσ αρχεία XSD. Οι μορφότυποι (τεκμθριϊςεισ) των XML ςχθμάτων κα
παραδοκοφν ςε αρχεία μορφισ Excel.
Θ αναπαράςταςθ των τιμολογιακϊν δεδομζνων ςτο/ςτα πρότυπο/πρότυπα μορφοποίθςθσ και
ςθμειολογίασ κα γίνει με τθ χριςθ Σχθμάτων Δεδομζνων βαςιςμζνων ςε XML που ακολουκοφν τθ
λογικι των XML core components ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που προςδιορίηονται ςτο Ελλθνικό
Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (www.egif.gov.gr).
2 . Διαχείριςθ χρθςτϊν Συςτιματοσ και εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για ομάδεσ χρθςτϊν
Θ λειτουργία του Ραρατθρθτθρίου κα πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν ομάδων χρθςτϊν. Θ
κάκε ομάδα κα ζχει διαφορετικζσ απαιτιςεισ από το Σφςτθμα αλλά και διαφορετικζσ δυνατότθτεσ
πρόςβαςθσ ςε αυτό. Σε αυτό το πλαίςιο, ζχουν αναγνωριςκεί τα ακόλουκα επίπεδα διαβάκμιςθσ:
Ελεφκερεσ Υπθρεςίεσ. Ρρόκειται για υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ όλοι οι χριςτεσ ζχουν δικαίωμα
πρόςβαςθσ (π.χ. γενικι ενθμζρωςθ), χωρίσ τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο Σφςτθμα. Υπθρεςίεσ
Ενθμζρωςθσ και Ρλθροφόρθςθσ. Εν γζνει το Σφςτθμα κα παρζχει ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ
ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα ςε ό,τι αφορά ςτα ακόλουκα:
o

Σχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και κανονιςτικζσ αποφάςεισ.
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o

Εξειδικευμζνο υλικό όπωσ εγχειρίδιο του Συςτιματοσ, παρουςίαςθ τρόπου και ςκοποφ
λειτουργίασ του Συςτιματοσ.

o

Δθμόςια τιμολογιακά δεδομζνα

o

Συγκριτικι Αξιολόγθςθ

Διαβακμιςμζνεσ Υπθρεςίεσ. Ρρόκειται για υπθρεςίεσ που απαιτοφν αυκεντικοποίθςθ και
εξουςιοδότθςθ του χριςτθ, όπωσ, για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςτουσ αρμοδίουσ εκπροςϊπουσ των
παρόχων για φόρτωςθ των δεδομζνων ςτθ βάςθ δεδομζνων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ εγγραφι
του χριςτθ κα γίνεται θλεκτρονικά, με απλό κωδικό (password) και θ ενεργοποίθςθ του χριςτθ κα
γίνεται από το αρμόδιο ςτζλεχοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το Σφςτθμα κα παρζχει λειτουργίεσ
Εγγραφισ & Εξουςιοδότθςθσ χρθςτϊν, με ςτόχο τθν αποφυγι χριςθσ του Συςτιματοσ από
κακόβουλουσ χριςτεσ, αλλά και τθν εφαρμογι πολιτικϊν περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτο
περιεχόμενο και τισ υπθρεςίεσ του Συςτιματοσ. Θ εγγραφι των χρθςτϊν κα γίνεται on-line, με τθ
ςυμπλιρωςθ ειδικισ φόρμασ και ο διαχειριςτισ (αρμόδιο ςτζλεχοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ) κα
είναι υπεφκυνοσ για τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Ανακζτουςα
Αρχι χρθςιμοποιεί διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν-παρόχων ςτθν
εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων (https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do).
Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. Ρρόκειται για υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των λειτουργιϊν, υπθρεςιϊν και
δεδομζνων του Συςτιματοσ, ςτισ οποίεσ πρόςβαςθ κα ζχουν μόνο εντεταλμζνα ςτελζχθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
3 . Διαχείριςθ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του Αποκετθρίου
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων (ΣΔΒΔ), Database
Management System (DBMS), το οποίο κα επιτρζπει τθ δθμιουργία, διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και χριςθ τθσ
Βάςθσ Δεδομζνων του Αποκετθρίου. Το λογιςμικό κα πρζπει να χρθςιμοποιεί πρότυπεσ (standard) μεκόδουσ
καταλογοποίθςθσ, ανάκτθςθσ και εκτζλεςθσ ερωτθμάτων ςχετικϊν με τα δεδομζνα. Το Σφςτθμα διαχείριςθσ
οργανϊνει τα ειςερχόμενα δεδομζνα με βάςθ το ςχιμα τθσ ΒΔ και εξαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα των
ειςαγόμενων ςτοιχείων και τθν απόδοςι τουσ με πολλοφσ διαφορετικοφσ τφπουσ, ανάλογα με ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ του πολίτθ. Το ΣΔΒΔ πρζπει να εξαςφαλίηει 24 / 7 αδιάλειπτθ λειτουργία και να είναι ςε κζςθ να
ανακάμψει μετά από ζνα ςοβαρό ςφάλμα.
4 . Δθμιουργία/διαχείριςθ δεικτϊν
Ρροκειμζνου για τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των τιμολογιακϊν
ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν κακϊσ και των τιμολογιακϊν ςτοιχείων ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν, οι δείκτεσ υπολογιςμοφ κα πρζπει να είναι καταχωρθμζνοι ςε μορφι βιβλιοκικθσ, για τθν οποία
κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο υπθρεςίεσ διαχείριςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι χριςτεσ/διαχειριςτζσ κα
πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα για τισ εξισ λειτουργίεσ:
Δθμιουργία νζων δεικτϊν
Τροποποίθςθ δεικτϊν
Κατάργθςθ δεικτϊν
Κα πρζπει να υποςτθρίηονται οι ςτατιςτικζσ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτο τμιμα 1 τθσ παρ. Α3.4.2 τθσ
παροφςασ, ενϊ ωσ περαιτζρω κριτιρια για τθν αγορά των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ορίηεται το πλικοσ και
θ κατανομι που παρουςιάηονται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ παρ. Α3.4.3 τθσ παροφςασ, κακϊσ και θ επιλογι
χρονικισ περιόδου μελζτθσ.
5 . Διαχείριςθ αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
Ρροκειμζνου για τθν υποςτιριξθ των αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τόςο για τα τιμολογιακά ςτοιχεία
των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όςο και για τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, ο Διαχειριςτισ που κα
αναπτφξει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποςτθρίηει υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των παραμζτρων των αλγορίκμων.
Ριο ςυγκεκριμζνα, οι χριςτεσ/διαχειριςτζσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα για τισ εξισ λειτουργίεσ:
Δθμιουργία νζων αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
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Τροποποίθςθ παραμζτρων των υπαρχόντων αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
Κατάργθςθ αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ

Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ
Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια, τθν εγκατάςταςθ και τθν παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ και
τυποποιθμζνου λογιςμικοφ κεντρικισ υποδομισ ςε χϊρουσ που κα του υποδειχκοφν, ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ και όπωσ αυτζσ κα οριςτικοποιθκοφν ςτθν πρϊτθ
φάςθ του Ζργου.
Κάκε υποψιφιοσ εγγυάται ρθτϊσ τθ διαςφάλιςθ του επιπζδου παροχισ τθσ υπθρεςίασ με τον εξοπλιςμό τον
οποίο προςφζρει όπωσ ηθτείται. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα περιλαμβάνει όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα
παράγραφο και όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.3 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (τεχνικζσ προδιαγραφζσ
υλικοφ - λογιςμικοφ).
Κάκε υποψιφιοσ ςτθν Τεχνικι Ρρόςφορά του καλείται να ςχεδιάςει και να παρουςιάςει τθν προτεινόμενθ
φυςικι και λογικι αρχιτεκτονικι τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ
παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Θ αρχιτεκτονικι λφςθ που κα επιλεγεί, πρζπει, υποχρεωτικά, να περιγράφει
αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του υποψθφίου, όπου κα παρουςιαςτοφν τόςο τα ςυςτατικά ςτοιχεία
τθσ λφςθσ, όςο και επιμζρουσ χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, αλλά και του υφιςτάμενου,
που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Το υπολογιςτικό Σφςτθμα που κα υποςτθρίξει το παρόν Ζργο αποτελείται από τα εξισ:
• Δφο (2) εξυπθρετθτζσ (φυςικά μθχανιματα) με υλοποίθςθ λφςθσ εικονικότθτασ (virtualization). Κα
πρζπει να παρζχεται διαμοιραςμόσ των πόρων ανάμεςα ςτουσ εξυπθρετθτζσ, κακϊσ και υπθρεςίεσ
πλεοναςμοφ (Hot Redundancy) μεταξφ τουσ. Σε αυτοφσ κα εγκαταςτακοφν οι εξυπθρετθτζσ βάςεων
δεδομζνων και οι εξυπθρετθτζσ εκτζλεςθσ εφαρμογϊν. Αυτό κα αποτελζςει το Εςωτερικό Εικονικό
Ρεριβάλλον ςτο οποίο κα αποκθκεφεται το ςφνολο των δεδομζνων, δθμόςια και ιδιωτικά. Ριο
αναλυτικά:
o κα εγκαταςτακεί θ βάςθ δεδομζνων του Συςτιματοσ, που κα δζχεται τα τιμολογιακά
δεδομζνα, δθμόςια και ιδιωτικά, των παρόχων. Μζροσ του περιεχομζνου τθσ βάςθσ
δεδομζνων είναι εμπιςτευτικό με πρόςκετουσ κανόνεσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ.
o κα εγκαταςτακοφν οι επιμζρουσ εφαρμογζσ (Αποκετιριο και Ραρατθρθτιριο) που κα
υποςτθρίηουν το Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν
και Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν Λιανικισ.
•

Δφο (2) εξυπθρετθτζσ (φυςικά μθχανιματα) με υλοποίθςθ λφςθσ εικονικότθτασ (virtualization). Κα
πρζπει να παρζχεται διαμοιραςμόσ των πόρων ανάμεςα ςτουσ εξυπθρετθτζσ, κακϊσ και υπθρεςίεσ
πλεοναςμοφ (Hot Redundancy) μεταξφ τουσ. Σε αυτοφσ κα εγκαταςτακοφν οι εξυπθρετθτζσ βάςεων
δεδομζνων για τα δθμόςια δεδομζνα και οι εξυπθρετθτζσ εκτζλεςθσ εφαρμογϊν/δθμοςίευςθσ των
δεδομζνων ςτο Διαδίκτυο. Αυτό κα αποτελζςει το Εξωτερικό Εικονικό Ρεριβάλλον ςτο οποίο κα
υπάρχει ξεχωριςτι βάςθ δεδομζνων, διαφορετικι από αυτι που κα υπάρχει ςτο Εςωτερικό
Εικονικό Ρεριβάλλον, ςτθν οποία κα αποκθκεφονται μόνο τα δθμόςια δεδομζνα.

•

Αποκθκευτικόσ χϊροσ (Storage Array) για τουσ εικονικοφσ (virtual) εξυπθρετθτζσ και τθν υλοποίθςθ
των υπθρεςιϊν πλεοναςμοφ μεταξφ τουσ.
Οι τζςςερεισ (4) εξυπθρετθτζσ και ο αποκθκευτικόσ χϊροσ (Storage Array) κα εγκαταςτακοφν ςτο
υπάρχων computer room ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα είναι προςβάςιμοι μζςω του
τοπικοφ δικτφου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Λογιςμικό υςτημάτων

1. Δφο (2) άδεισ λογιςμικοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ εικονικότθτασ (virtualization).
2. Άδειεσ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων για τουσ εικονικοφσ (virtual) εξυπθρετθτζσ.
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3. Άδειεσ λογιςμικοφ για τουσ εξυπθρετθτζσ εφαρμογϊν/δθμοςίευςθσ των δεδομζνων ςτο διαδίκτυο.
4. Άδειεσ λογιςμικοφ ΣΔΒΒ.
Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτιρια:
• Τα δομικά ςτοιχεία τθσ λφςθσ που ζχουν διακριτό ρόλο δεν κα πρζπει να αποτελοφν μοναδικό
ςθμείο αποτυχίασ (single point of failure). Aυτό ςθμαίνει ότι τα δομικά ςτοιχεία τθσ λφςθσ κα είναι
ςε κατάςταςθ active – active ι/και active-standby.
• Κα πρζπει, επίςθσ, να δοκεί θ δυνατότθτα μζςω του ςχεδιαςμοφ τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ για
κλιμακωτι αφξθςθ των δυνατοτιτων των Υποςυςτθμάτων.
• Αξιοποίθςθ πλεονεκτθμάτων εικονικότθτασ.
Οι βάςεισ δεδομζνων που διαχειρίηονται και επεξεργάηονται τα ςτοιχεία του Συςτιματοσ κα βρίςκονται
ςε ςφςτθμα αποκικευςθσ (Storage System), με το οποίο κα πρζπει να μποροφν να διαςυνδεκοφν με
δφο οδεφςεισ οι εξυπθρετθτζσ βάςθσ δεδομζνων (Database Servers) με προτεινόμενθ ςφνδεςθ τφπου
κανάλι οπτικισ ίνασ (Fibre Channel - FC) κακϊσ και οι εξυπθρετθτζσ εφαρμογισ (Application Servers).
Διευκρινίηονται τα εξισ:
• Ο διαμοιραςμόσ υπολογιςτικϊν πόρων δεν είναι απαραίτθτο να είναι ςε επίπεδο εξυπθρετθτι,
αλλά μπορεί να είναι ςε επίπεδο επεξεργαςτι ι/και πυρινα ι/και λογικοφ διαμοιραςμοφ.
• Το λογιςμικό ςυςτιματοσ Εικονικϊν Μθχανϊν (Virtual Machine software) κα πρζπει να
περιλαμβάνει πζραν του υπερδιαχειριςτι (hypervisor) και το διαχειριςτικό εργαλείο.

Α3.6 Διαλειτουργικότθτα
Θ παροχι δυνατότθτασ διαλειτουργικότθτασ φορζων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με το Αποκετιριο
αποτελεί βαςικό ςτόχο και ςθμαντικό παράγοντα για τθν επιτυχθμζνθ υλοποίθςθ του Ζργου. Το Σφςτθμα κα
παρζχει τθ δυνατότθτα και κα διαςφαλίηει τθ διαλειτουργικότθτα με τρίτουσ φορείσ, με ςτόχο ςθμαντικόσ
όγκοσ τυποποιθμζνων ςυναλλαγϊν να διεκπεραιϊνεται αυτοματοποιθμζνα, χωρίσ τθν ανάμειξθ ανκρϊπων,
και ςφμφωνα με όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.4 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (Χαρακτθριςτικά
διαλειτουργικότθτασ). Το Σφςτθμα κα πρζπει:
• να ςχεδιαςκεί με τζτοιον τρόπο ϊςτε να μποροφν να διαλειτουργιςουν με αυτό νζα ςυςτιματα
παρόχων χωρίσ τθν ανάγκθ τεχνικισ επζμβαςθσ ςτο Σφςτθμα,
• να υλοποιθκεί βαςιηόμενο ςε ανοικτζσ αρχιτεκτονικζσ και πρότυπα,
• να υποςτθρίηει τεχνολογία XML,
• να ζχει δυνατότθτα χριςθσ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν για τθ μεταγωγι των δεδομζνων και τθν
αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν
• να διαςφαλίηει τθν αξιόπιςτθ, αςφαλι και άμεςθ διάκεςθ ςτοιχείων /πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν
ςε εξουςιοδοτθμζνουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μζςω του Εκνικοφ Δικτφου Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ «ΣΥΗΕΥΞΛΣ».
Το Ζργο διαςφαλίηει τθ διαλειτουργικότθτα και τθ διαςφνδεςθ με άλλα ςυςτιματα του δθμοςίου ι του
ιδιωτικοφ τομζα με τθ διάκεςθ δεδομζνων ςε πρότυπθ κοινά αποδεκτι μορφι. Κφριο μζλθμα ςτο ςχεδιαςμό
τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι θ προςφορά αποτελεςματικισ βοικειασ προσ τον πολίτθ προκειμζνου να
λάβει περιςςότερο ορκολογικζσ και κατάλλθλεσ αποφάςεισ αγοράσ. Ταυτόχρονα θ Ανακζτουςα Αρχι
επιδιϊκει τθν αξιοποίθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ των προϊόντων του προτεινόμενου Ζργου ςτθν ανάπτυξθ
επιχειρθματικισ δράςθσ από εγχϊριουσ ιδιωτικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ αναπτυξιακισ
προςπάκειασ τθσ χϊρασ αλλά και επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ από άλλουσ φορείσ του δθμοςίου.
Με τθν υλοποίθςθ του Ζργου διαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα ςτα παρακάτω επίπεδα:
Κζςπιςθ Διοικθτικϊν & Κανονιςτικϊν διατάξεων για τθν τακτι και περιοδικι ενθμζρωςθ των
ςτοιχείων τιμολογίων με τρόπο ϊςτε οι θλεκτρονικά ανταλλαςςόμενεσ πλθροφορίεσ ζχουν τθν ίδια
νομικι ιςχφ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Αυτό αποτελεί βαςικό βιμα για τθ κεςμικι
διαλειτουργικότθτα. (Εξωτερικι Διαλειτουργικότθτα).
Δθμιουργία και εφαρμογι ςυγκεκριμζνων κανόνων που αφοροφν ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ (παρόχουσ, Ανακζτουςα Αρχι, πολίτεσ, επιχειριςεισ) που ςυμμετζχουν ςτθν ανταλλαγι
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πλθροφορίασ. Αυτό αποτελεί ορίηουςα τθσ οργανωτικισ διαλειτουργικότθτασ. (Εξωτερικι
Διαλειτουργικότθτα).
Δθμιουργία και εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μορφότυπων/μεταδεδομζνων αναπαράςταςθσ
πλθροφορίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακριβοφσ ζννοιασ/ ςθμαςίασ των ανταλλαςςόμενων
πλθροφοριϊν. Αυτό αποτελεί ορίηουςα τθσ ςθμαςιολογικισ διαλειτουργικότθτασ (Εξωτερικι
Διαλειτουργικότθτα).
Συγκεκριμζνα ςχιματα XML των δεδομζνων (αρχείο XSD) και παροχι web services με χριςθ ευρζωσ
διαδεδομζνων πρωτοκόλλων προκειμζνου να διευκολυνκεί θ τεχνικι διαλειτουργικότθτα για
ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ ι άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Κα αναπτυχκοφν web services που
κα είναι ανοιχτά προσ κλιςθ από τον κάκε ενδιαφερόμενο πολίτθ. Ενδεικτικά ςε ζνα web service κα
δίνεται ωσ είςοδοσ θ ονομαςία του παρόχου και κα επιςτρζφονται ωσ αποτζλεςμα τα ονόματα των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν του
παρόχου. Επίςθσ, ςε άλλο web service δίνεται ωσ είςοδοσ το όνομα τθσ υπθρεςίασ και κα
επιςτρζφονται ωσ αποτζλεςμα τα αναλυτικά τιμολογιακά ςτοιχεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ
(π.χ. κόςτοσ παγίου, θμερομθνία ζναρξθσ διάκεςθσ, θμερομθνία ζναρξθσ διάκεςθσ, προςφερόμενοσ
χρόνοσ ομιλίασ προσ ςτακερά τθλζφωνα, προςφερόμενοσ χρόνοσ ομιλίασ προσ κινθτά τθλζφωνα,
προςφερόμενα μθνφματα προσ κινθτά τθλζφωνα, κτλ.). Αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ κα είναι διακζςιμεσ
και για ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ (Εξωτερικι Διαλειτουργικότθτα) (Οριηόντια Διαλειτουργικότθτα).
Το Ζργο κα είναι πλιρωσ ςυμμορφωμζνο με το Εκνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (www.e-gif.gov.gr).
Για τθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ κα λθφκοφν υπ’ όψθ και κα απαιτθκοφν οι ακόλουκεσ
παράμετροι:
1. Κα αναπτυχκοφν Συςτιματα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ, που κα παρζχουν ανεξαρτθςία από
ςυγκεκριμζνο προμθκευτι και κα γίνει χριςθ προτφπων που κα διαςφαλίηουν:
Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων του
Συςτιματοσ,
Δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων τα οποία βρίςκονται ςε
διαφορετικά υπολογιςτικά Συςτιματα,
Επεκταςιμότθτα των εφαρμογϊν χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ,
2.

Κα υιοκετθκεί αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ και
αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι
εξοπλιςμοφ.
Κα γίνει χριςθ ειδικϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ για τθν ευκολία διαχείριςθσ μεγάλου όγκου
δεδομζνων, για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτο χριςτθ, για τθν αυξθμζνθ
διακεςιμότθτα του Συςτιματοσ και για τθ δυνατότθτα ελζγχου των προςβάςεων ςτα δεδομζνα.

3.

Κα διαςφαλίηονται:
Ανοικτά τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα Συςτιματα διεπαφισ με προγράμματα τρίτων,
Τυποποιθμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ,
Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα Συςτιματα,
Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθν τεχνολογία τθσ βάςθσ δεδομζνων.

4.

Κα ικανοποιοφνται οι παρακάτω απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τισ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν:
Ρλθρότθτα των ςτοιχείων που αποκθκεφονται,
Ακεραιότθτα και αςφάλεια των δεδομζνων των εφαρμογϊν,
Τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ μζςω τθσ αναλυτικισ περιγραφισ τθσ βάςθσ δεδομζνων και των
εφαρμογϊν.
Σελίδα 44 από 68

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου
5.

6.

7.

8.
9.

Ο ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα γίνει με ςφγχρονα εργαλεία και θ
πλατφόρμα υλοποίθςθσ κα είναι ανοιχτι ςε Internet Standards, ζτςι ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα
μελλοντικισ αναβάκμιςθσ.
Ο ςχεδιαςμόσ των διεπαφϊν επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ των
ετερογενϊν λειτουργικϊν υποςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων είναι
βαςιςμζνοσ ςτθν τεχνολογία των web services, δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα ςε οποιοδιποτε τρίτο
Σφςτθμα/φορζα κελιςει να αντλιςει δεδομζνα ι να διεπικοινωνιςει με το Ραρατθρθτιριο ι τα
υποςυςτιματα αυτοφ.
Θ Βάςθ Δεδομζνων κα υλοποιείται από ζνα ςφγχρονο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεωσ Δεδομζνων
ςυμβατό με παραδεδεγμζνα πρότυπα και με ενςωματωμζνα όλα τα ςτοιχεία λογιςμικοφ για
αυξθμζνθ διαλειτουργικότθτα (π.χ. πλιρθσ υποςτιριξθ XML).
Οι προσ υλοποίθςθ web υπθρεςίεσ κα διατίκενται και ςε χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν φορθτζσ
ςυςκευζσ (κατάλλθλα κινθτά, PDAs, κλπ.).
Ο υποψιφιοσ κα αποτυπϊςει ςε γλϊςςα μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν όλεσ τισ διαδικαςίεσυπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο και κα τισ παραδϊςει ςε θλεκτρονικά αρχεία
που κα είναι επεξεργάςιμα από ανοικτό εργαλείο μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν που κα ορίςει θ
Ανακζτουςα Αρχι και κα εγκαταςτιςει ο Ανάδοχοσ. Οι διαδικαςίεσ-υπθρεςίεσ και τα ζγγραφα κα
είναι τεκμθριωμζνα και περιγεγραμμζνα ςφμφωνα με το «Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ».

10. Ο Ανάδοχοσ αποτυπϊνει λεπτομερϊσ το ςφνολο των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, με χριςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ,, προσ χριςτεσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, προσ πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ. Θ τεκμθρίωςθ των υπθρεςιϊν ςυνοδεφεται
από διαγραμματικι απεικόνιςθ τουσ και περιγραφι των εγγράφων που χρθςιμοποιοφν. Θ
τεκμθρίωςθ των υπθρεςιϊν είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ που προςδιορίηονται ςτο Ελλθνικό
Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (www.egif.gov.gr). Θ απεικόνιςθ, θ προδιαγραφι και θ τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν του Ζργου
πραγματοποιείται με βάςθ το πρότυπο BPMN.
11. Κα χρθςιμοποιθκεί θ γλϊςςα μοντελοποίθςθσ λογιςμικοφ Unified Modeling Language (UML) για τθ
μοντελοποίθςθ και τεκμθρίωςθ του ςυγκεκριμζνου Ζργου.
Συνοπτικά, τα ςθμεία διαλειτουργικότθτασ αναφζρονται ςτον Πίνακασ 4.
(Τπο)υςτήματα/Τπηρεςίεσ που
οφείλουν να διαλειτουργοφν
Συςτιματα Ραρόχων - Αποκετιριο
Αποκετιριο - Ραρατθρθτιριο

Πληροφορίεσ
που
ανταλλάςςονται
Τιμολογιακά Δεδομζνα
υπθρεςιϊν ΘΕ και ΤΥ
Τιμολογιακά Δεδομζνα
υπθρεςιϊν ΘΕ και ΤΥ

Παρατηρήςεισ
XML

Κα υλοποιθκεί διαςφνδεςθ με τθν
εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ
αιτιςεων προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι
Κα υλοποιθκεί διαςφνδεςθ με τθν
Αποκετιριο – ΟΡΣ (Ρρωτόκολλο)
Ρρωτοκόλλθςθ
εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ
αιτιςεων προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι
Πίνακασ 4: Πίνακασ (υπο)ςυςτημάτων ή/και λειτουργικϊν μονάδων που πρζπει να διαλειτουργοφν
Μθτρϊο
Επιχειριςεων
Ανακζτουςασ Αρχισ - Αποκετιριο

Στοιχεία Ραρόχων

Α3.7 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ
Θ αξιοποίθςθ πολλαπλϊν καναλιϊν διάκεςθσ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν του Συςτιματοσ αποτελεί εγγενζσ
χαρακτθριςτικό του ςχεδιαςμοφ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. Κακϊσ κάκε κανάλι γνωρίηει διαφορετικό
βακμό διάδοςθσ, θ ταχφτθτα διάχυςθσ των προτεινόμενων υπθρεςιϊν κακορίηεται και από τθν αποδοτικι
εκμετάλλευςθ όςων ψθφιακϊν μζςων μποροφν να τθν υποςτθρίξουν. Το Σφςτθμα κα ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε
να ζχει τθ δυνατότθτα διάκεςθσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν μζςα από PC’s, ζξυπνα κινθτά, tablets, netbooks,
διαδραςτικζσ οκόνεσ αξιοποιϊντασ και κανάλια Social Media με ςτόχο να διαχυκεί ταχφτατα ςτουσ πολίτεσ,
να γίνουν οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ αποδοχισ και να διευκολυνκεί το δυνατό θ υιοκζτθςι του από όλουσ
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τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και τουσ πολίτεσ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του Ζργου κα αναπτυχκοφν οι
κατάλλθλεσ εφαρμογζσ ϊςτε το Σφςτθμα να είναι προςβάςιμο από τερματικζσ ςυςκευζσ ζξυπνων κινθτϊν
τθλεφϊνων (smartphones / tablets), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακασ 5, και ςφμφωνα με όςα εξειδικεφονται
ςτθν παρ. Γ3.5.1 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (Ρίνακασ Ρολυκαναλικισ Ρροςζγγιςθσ).
Σρόποι
Αλληλεπίδραςησ

Σερματικό
Πρόςβαςησ

Web service

PC / Laptop

Web service

PC / Laptop

Web service

PC / Laptop

Υπθρεςία Άντλθςθσ Στοιχείων Τιμολογίων ΤΥ

Web service

PC / Laptop

Υπθρεςία Ραρουςίαςθσ Στοιχείων Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ

Web Browser

PC / Laptop

Υπθρεςία Ραρουςίαςθσ πρόςκετων ΤΥ

Web Browser

PC / Laptop

Υπθρεςία Ραραγωγισ Στατιςτικϊν Στοιχείων,
Εκκζςεων, Αναφορϊν ΘΕ

Web Browser

PC / Laptop

Υπθρεςία Ραραγωγισ Στατιςτικϊν Στοιχείων,
Εκκζςεων, Αναφορϊν ΤΥ

Web Browser

Περιγραφή Τπηρεςίασ
Υπθρεςία Συλλογισ Στοιχείων Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ
Υπθρεςία Συλλογισ Στοιχείων Τιμολογίων ΤΥ
Υπθρεςία Άντλθςθσ
Υπθρεςιϊν ΘΕ

Στοιχείων

Τιμολογίων

PC / Laptop

Web Browser

PC / Laptop
Κινθτό Τθλζφωνο

Web Browser

PC / Laptop
Κινθτό Τθλζφωνο

Web Browser

PC / Laptop

Υπθρεςία Εξαγωγισ ςτοιχείων προφίλ

Αρχεία XML, PDF ι XL ι
εντολι προσ εκτφπωςθ

PC / Laptop

Υπθρεςία Αρχειοκζτθςθσ Σεναρίων Ραλαιότερων
Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων ΘΕ

Web Browser

PC / Laptop

Υπθρεςία Αρχειοκζτθςθσ Σεναρίων Ραλαιότερων
Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων ΤΥ
Διαχείριςθ χρθςτϊν του Συςτιματοσ
Διαχείριςθ ςχιματοσ τιμολογιακϊν δεδομζνων
Διαχείριςθ βάςθσ δεδομζνων
Υπθρεςία εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για
ομάδεσ χρθςτϊν

Web Browser

PC / Laptop

Web Browser
Web Browser
Web Browser

PC / Laptop
PC / Laptop
PC / Laptop

Web Browser

PC / Laptop

Υπθρεςία Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ
Υπθρεςία Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων
ΤΥ
Αςφαλισ Υπθρεςία Δθμιουργίασ Ρροφίλ Χριςτθ

Πίνακασ 5: Μζςα Πρόςβαςησ (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεςία

Α3.8 Ανοιχτά δεδομζνα
Σε ό,τι αφορά ςτθ χριςθ και διάκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν του Συςτιματοσ αυτά κα διατεκοφν με
χριςθ τυποποιθμζνων αδειϊν ανοιχτοφ περιεχομζνου που επιτρζπουν τον ελεφκερο διαμοιραςμό και
περαιτζρω χριςθ. Τα δεδομζνα που κα διατίκενται ελεφκερα είναι τα δεδομζνα τιμολόγθςθσ των
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (π.χ. ονόματα πακζτων, τιμζσ παγίων, βιμα χρζωςθσ, μονάδα
χρζωςθσ, χρόνοσ ομιλίασ προσ κινθτά κτλ.) ι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτα ςχιματα
XSD.
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, που κα φιλοξενεί το Σφςτθμα, κα γίνει με ςφγχρονα
εργαλεία και θ πλατφόρμα υλοποίθςθσ κα είναι ανοιχτι. Θ αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ που κα
υποςτθρίηει το Σφςτθμα και τθ δικτυακι πφλθ κα πρζπει να είναι αρκρωτι (modular), ϊςτε να υπάρχει θ
δυνατότθτα ομαλισ επζκταςθσ των λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν που προςφζρουν προσ τουσ χριςτεσ, χωρίσ
τθ διαταραχι λειτουργίασ τουσ. Θ δυνατότθτα επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ
ετερογενϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων κεωρείται, επίςθσ,
απαραίτθτθ. Κα υλοποιθκεί χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ XML και web services.
Θ Βάςθ Δεδομζνων κα υλοποιείται από ζνα ςφγχρονο Σχεςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεωσ Δεδομζνων
ςυμβατό με τθ γλϊςςα SQL και με ενςωματωμζνα όλα τα ςτοιχεία λογιςμικοφ για αυξθμζνθ
διαλειτουργικότθτα (πλιρθσ υποςτιριξθ XML).
Το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ, τόςο του Αποκετθρίου, όςο και του Ραρατθρθτθρίου, κα καλφπτει
παραδεδεγμζνα πρότυπα τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων και κα εξάγει δεδομζνα ςε ανοιχτό ςχιμα
(XML) που εξαςφαλίηει απρόςκοπτθ επικοινωνία με άλλεσ βάςεισ δεδομζνων.
Το ςφνολο των μεταδεδομζνων που κα παραχκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου κα διατίκενται ςε ανοιχτό
μορφότυπο και ςε μορφι που κα επιτρζπει τθ μεταφόρτωςι τουσ κακϊσ και τθ διαςφνδεςθ άλλων
ςυςτθμάτων με αυτά.
Το πλικοσ των δεδομζνων που κα διατίκενται ςτθν πλιρθ λειτουργία μζςω του Συςτιματοσ από τον Φορζα
είναι τουλάχιςτον δφο (2) ςφνολα Μεταδεδομζνων, ζνα για κάκε ςχιμα δεδομζνων των τιμολογιακϊν
ςτοιχείων υπθρεςιϊν ΘΕ και των τιμολογιακϊν ςτοιχείων ΤΥ αντίςτοιχα.
Το Σφςτθμα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται και ςφμφωνα με όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.5.2 του Μζρουσ
Γ τθσ παροφςασ (Ρίνακασ Ανοιχτϊν Δεδομζνων). Ακολουκεί πίνακασ με περιγραφι προτφπων και χριςθ τουσ
ςτο πλαίςιο του Ζργου.

Περιγραφή προτφπου
WAI/WCAG, Επίπεδο προςβαςιμότθτασ ΑΑ
XML

ημαςία/Χρήςη ςτο πλαίςιο του Ζργου
Ρρόςβαςθ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
Τυποποίθςθ δεδομζνων που κα παρζχονται από
τισ διεπαφζσ του Συςτιματοσ (web services)

Πίνακασ 6: Ανοιχτά Πρότυπα που απαιτοφνται/αξιοποιοφνται ςτο Ζργο

Α3.9 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ
Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ
κατάλλθλεσ δράςεισ για:
Τθν αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν, μζςων και υποδομϊν,
Τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν,
Τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων τιμολογιακϊν δεδομζνων αναηθτϊντασ και
εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικό‐ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ.
Για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει
υπόψθ του:
Το κεςμικό και νομικό πλαίςιο του Ν. 2472/97, όπωσ ιςχφει,
Τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ,
Τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ (best practices) ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ,
Τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ.
Οι εφαρμογζσ κα πρζπει κατϋ ελάχιςτο να υποςτθρίηουν τα κάτωκι:
Ζλεγχοσ πρόςβαςθσ χρθςτϊν ςε επίπεδο Συςτιματοσ, εφαρμογισ, εγγράφων, βάςεων δεδομζνων και
αρχείων,
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Αςφαλισ διαχείριςθ, καταχϊρθςθ και κρυπτογράφθςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ,
Δθμιουργία καταλόγου εξουςιοδοτθμζνων φυςικϊν προςϊπων που κα ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ
κακϊσ και διαδικαςία ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ,
Οριςμόσ μοναδικοφ κωδικοφ χριςτθ για όλα τα υποςυςτιματα του Συςτιματοσ (single sign-on),
Κεντρικό Σφςτθμα διαχείριςθσ χρθςτϊν και κακοριςμοφ δικαιωμάτων,
Κακοριςμόσ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςε επίπεδο λειτουργικοφ Συςτιματοσ, βάςθσ δεδομζνων και
εφαρμογϊν,
Σφςτθμα ελζγχου τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων (data integrity),
Υποςτιριξθ ψθφιακϊν υπογραφϊν και υποδομισ δθμόςιου κλειδιοφ (public key infrastructure – PKI) ι
κρυπτογράφθςθ για τθ μεταφορά δεδομζνων πάνω από αναςφαλι δίκτυα,
Δυνατότθτεσ καταγραφισ γεγονότων και ενεργειϊν (event logging).
Επίςθσ είναι απαιτθτι θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ πλιρουσ και διαφανοφσ κρυπτογράφθςθσ των
δεδομζνων. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εγγυθκεί τθν ικανοποιθτικι απόδοςθ των προςφερόμενων εφαρμογϊν
του ςε ςυνκικεσ πραγματικοφ χρόνου (κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ των δεδομζνων on-the-fly).
Συνολικά, το Σφςτθμα που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ εκτόσ των όςων αναφζρονται παραπάνω κα πρζπει να
είναι και ςφμφωνο με όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.5.3 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (Ρίνακασ
Απαιτιςεων Αςφαλείασ).

Α3.10

Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ

Δεδομζνου του κοινοφ-ςτόχου των υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου Συςτιματοσ, το κζμα τθσ ευχρθςτίασ είναι
κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να πλθροφνται οι βαςικζσ αρχζσ για τθν ορκι
αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου –υπολογιςτι (HCI). Επί παραδείγματι, ο χριςτθσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να
είναι ευκφσ εξαρχισ ςτο επίκεντρο, ϊςτε ςε κάκε υπθρεςία που κα προςφζρει το Σφςτθμα να γίνει
κακοριςμόσ των πικανϊν χαρακτθριςτικϊν των χρθςτϊν τθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προβλεφκοφν άρτια
δοκιμαςτικζσ ενζργειεσ, κλιμακοφμενεσ ανά φάςθ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν του Συςτιματοσ. Τζλοσ, ο
ςχεδιαςμόσ των υπθρεςιϊν πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε ο χριςτθσ να αντιλαμβάνεται ωσ:
1. Απλι τθν αξιοποίθςθ του Συςτιματοσ,
2. Συνεπι και επαναλαμβανόμενο τον τρόπο λειτουργίασ των δομικϊν τμθμάτων του Συςτιματοσ, αλλά και
των προϊόντων τουσ,
3. Κλιμακοφμενθ τθν ζνταςθ και τθν ακρίβεια τθσ πλθροφορίασ ςτθ βάςθ αντίςτοιχθσ κλιμάκωςθσ των
ςτοιχείων και των παραμετροποιιςεων που ειςάγονται.
4. Διαφανι τον τρόπο που προςφζρονται τα αποτελζςματα.
5. Αςφαλζσ το Σφςτθμα ϊςτε να ειςάγει ιδιωτικά ςτοιχεία εφόςον το επικυμεί.
Λδιαίτερα οι υπθρεςίεσ του Ραρατθρθτθρίου, όπου εμπλζκονται πολίτεσ, κα πρζπει να προςφζρονται με
λογικι προςζγγιςθ top-down. Δθλαδι, ο πολίτθσ κα ειςάγει τα κριτιρια αναηιτθςθσ εκκινϊντασ από τισ πιο
γενικζσ κατθγορίεσ τουσ και, μόνο, εφόςον ο ίδιοσ το επικυμεί κα προχωρά ςε πιο αναλυτικι κριτθριακι
αναηιτθςθ ςε όςεσ κατθγορίεσ και υπο-κατθγορίεσ, κρίνει ωσ απαραίτθτο ανά περίπτωςθ. Ακόμθ, ςε κάκε
κριτιριο κα πρζπει να επιηθτθκεί ο πιο απλόσ τρόποσ παραμετροποίθςθσ του, είτε μζςω ειςαγωγισ τιμϊν
από τον πολίτθ, είτε μζςω οπτικϊν εργαλείων.
Επίςθσ, τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ κα πρζπει να παρουςιάηονται με τρόπο απλό και δομθμζνο
επιτρζποντασ τθν κατανόθςθ και τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςι τουσ από τον πολίτθ. Ππου κρίνεται
απαραίτθτο κα υπάρχουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τον πολίτθ ανά αποτζλεςμα αναηιτθςθσ. Επίςθσ,
πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων του επιλεγμζνου ςεναρίου αναηιτθςθσ του
χριςτθ και προϊκθςι τουσ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το Ραρατθρθτιριο (π.χ. αποςτολι των
παραμζτρων ςε ειδικι ςελίδα ςτο web site του παρόχου ι αποςτολι με email ςτον πάροχο ι εκτφπωςθ από
τον πολίτθ κλπ).
Θ διαδικαςία τθσ εγγραφισ χριςτθ κα πρζπει να είναι τζτοια που κα πρζπει να αποκλείει bots και να
διαςφαλίηεται θ ιδιωτικότθτα των ςτοιχείων του πολίτθ. Ο πολίτθσ κα πρζπει να ζχει ενεργι βοικεια ςε
κάκε παράμετρο, ϊςτε να τθν καλζςει εφόςον τθ χρειάηεται. Θ βοικεια, πζρα από περιγραφι τθσ
παραμζτρου κα προςφζρει και κάποιο παράδειγμα. Αντίςτοιχθ βοικεια κα είναι ενεργι, όπου ζχει νόθμα,
και ςτισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ του Συςτιματοσ. Για κάκε βοικεια, ο πολίτθσ κα πρζπει να ζχει τθ
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δυνατότθτα να ακοφςει ι και να δει ωσ video (όπου ζχει νόθμα), εκτόσ από το να διαβάςει το περιεχόμενό
τθσ. Τζλοσ, για κάκε εγγεγραμμζνο χριςτθ το Σφςτθμα κα μπορεί να αποκθκεφει, μετά από επικυμία του
πολίτθ, τα αποτελζςματα από τισ τρεισ τελευταίεσ χρονικά ςυγκριτικζσ αξιολογιςεισ που ζχει
πραγματοποιιςει.
Συνολικά, το Σφςτθμα που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ εκτόσ των όςων αναφζρονται παραπάνω κα πρζπει να
είναι και ςφμφωνο με όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.5.4 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (Ρίνακασ Ευχρθςτίασ
Συςτιματοσ).

Α3.11

Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ

O δικτυακόσ τόποσ κα πρζπει να είναι προςβάςιμοσ από όλουσ τουσ περιθγθτζσ του διαδικτφου και να
ςυμμορφϊνεται με τα διεκνι πρότυπα που διζπουν τθν προςβαςιμότθτα (Web Accessibility Initiative τθσ
W3C). Ραράλλθλα, απαιτείται και θ διαβάκμιςθ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό υλικό και ςε
κάποιεσ από τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ για τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν. Επίςθσ, για να διευκολυνκεί θ
προςβαςιμότθτα ςτο περιεχόμενο, πρζπει να δοκεί θ δυνατότθτα τόςο αναηιτθςθσ, όςο και κεματικισ
πλοιγθςθσ ςτο περιεχόμενο. Θ αναηιτθςθ πρζπει να είναι πλιρουσ κειμζνου (full-text search) ςε όλο το
περιεχόμενο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυνθμμζνων εγγράφων των διαφόρων καταχωριςεων, όπωσ
ζγγραφα xml, xls, ods, logs κτλ.
Tο λογιςμικό κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο του W3C: Web Content Accessibility
Guidelines, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ. Συγκεκριμζνα είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ ςτο επίπεδο
ΑΑ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να περιγραφεί ςτθν προςφορά το αναλυτικό πλάνο για τθ ςυμμόρφωςθ
ςτο προτεινόμενο επίπεδο. Συνολικά, το Σφςτθμα που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ εκτόσ των όςων αναφζρονται
παραπάνω κα πρζπει να είναι και ςφμφωνο με όςα ορίηονται ςτθν παρ. Γ3.5.5 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ
(Ρίνακασ Ρροςβαςιμότθτασ).

Α3.12

Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του Ζργου μαηί με τισ επιμζρουσ
φάςεισ.
2013
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Α

Σίτλοσ

Αναλυτικόσ Σχεδιαςμόσ του Συςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου και
Ραρακολοφκθςθσ

Μήνασ Ζναρξησ

1

Μήνασ
Λήξησ

6

τόχοι
Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ Συςτιματοσ και υποςυςτθμάτων Αποκετθρίου και Ραρατθρθτθρίου.
Ρλάνο υλοποίθςθσ και οριςμόσ ςεναρίων ελζγχου παραλαβισ του Ζργου.
Περιγραφή Τλοποίηςησ
Στθν αρχικι αυτι φάςθ, κα πρζπει να γίνει μια ςυνολικι και μεκοδικι ανάλυςθ των τφπων χρθςτϊν του
Συςτιματοσ για να περιγραφοφν οι απαιτιςεισ χριςθ (user requirements) και να οριςτοφν οι λειτουργικζσ και μθλειτουργικζσ προδιαγραφζσ του εν λόγω Συςτιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει,
εξειδικεφοντασ τουσ όρουσ που ζκεςε θ Ρροκιρυξθ του Ζργου :


Ανάλυςθ απαιτιςεων χριςτθ,



Ρεριγραφι επιχειρθςιακϊν, λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων και διαλειτουργικότθτασ,



Ρροςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ των δεδομζνων που κα παρζχει και κα επεξεργάηεται το Σφςτθμα,



Οριςμόσ του Σχιματοσ Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου και του Μορφότυπου Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου και
τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ και επικαιροποίθςισ τουσ,



Οριςμόσ μεκόδου παρακολοφκθςθσ δεικτϊν απόδοςθσ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν,



Οριςμόσ των λειτουργιϊν που κα παρζχουν οι web υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ.



Ρρομικεια εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και εγκατάςταςι του.

Ραράλλθλα θ ολοκλθρωμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω:


Τον πλιρθ και λεπτομερι ςχεδιαςμό του ςυνολικοφ Συςτιματοσ (μοντελοποίθςθ δεδομζνων, ςχεδιαςμό
βάςεων δεδομζνων, entity relationship diagrams, αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ και προδιαγραφζσ διεπαφϊν,
ρόλοι χρθςτϊν και μεταξφ τουσ ςυςχετίςεισ, αςφάλεια Συςτιματοσ, διαςυνδεςιμότθτα εφαρμογϊν, κτλ.).



Μελζτθ παρουςίαςθσ και τεκμθρίωςθσ αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ με αναλυτικι περιγραφι των
βαςικϊν αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.



Ρλιρθ περιγραφι του απαιτοφμενου υλικοφ που κα υποςτθρίξει τθ λειτουργία του Συςτιματοσ.



Ρλιρθ και αναλυτικι περιγραφι όλου του λογιςμικοφ που κα αναπτυχκεί (ρόλοσ, ςκοπόσ, χρθςιμοποιοφμενθ
τεχνολογία, εργαλεία ανάπτυξθσ κλπ) και του ζτοιμου λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί.



Ρλάνο και ςενάρια ελζγχου των υποςυςτθμάτων: προςδιοριςμό τθσ μεκοδολογίασ και των αρχικϊν ςεναρίων
ελζγχου αποδοχισ (εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων) κακϊσ και κακοριςμό τθσ μεκόδου καταγραφισ δεικτϊν
απόδοςθσ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν.



Ρρογραμματιςμό τεκμθρίωςθσ (Documentation Plan) για το ςυνολικό Σφςτθμα.

Παραδοτζα
1.

Σχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ Ζργου που περιλαμβάνει :
o

Αναλυτικό Ρλάνο Υλοποίθςθσ.

o

Σχζδιο Διαχείριςθσ Ροιότθτασ υλοποίθςθσ Ζργου.

2.

Εξοπλιςμόσ.

3.

Ρροδιαγραφζσ διαδικαςίασ Συλλογισ και Ραρουςίαςθσ των Τιμολογιακϊν Ρακζτων Λιανικισ Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν μεταξφ παρόχων και Ανακζτουςα Αρχι. Σχιμα
Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου και Μορφότυποσ Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου.

4.

Μελζτθ Εφαρμογισ.
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Β

Σίτλοσ

Ανάπτυξθ και Εγκατάςταςθ Υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου

Μήνασ Ζναρξησ

5

Μήνασ Λήξησ

12

τόχοι
Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου.
Περιγραφή Τλοποίηςησ
Θ φάςθ αυτι αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ του υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου. Ριο
ςυγκεκριμζνα:
ςτθν υλοποίθςθ και ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία του Συςτιματοσ ΒΔ.
ςτθν υλοποίθςθ και ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ ςχετικισ web υπθρεςίασ διεπαφισ για τουσ
παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.
ςτθν υλοποίθςθ και ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ ςχετικισ web υπθρεςίασ διεπαφισ για τουσ
παρόχουσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
ςτθν υλοποίθςθ και ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ τθσ ΒΔ.
ςτθν υλοποίθςθ και ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ του πρότυπου ςχιματοσ
δεδομζνων (XSD) για τα τιμολογιακά ςτοιχεία λιανικισ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.
ςτθν υλοποίθςθ και ςτθ δοκιμαςτικι λειτουργία των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ του πρότυπου ςχιματοσ
δεδομζνων (XSD) για τα τιμολογιακά ςτοιχεία λιανικισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Επίςθσ ςτθ φάςθ αυτι κα γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ που προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ του Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου. Στο πλαίςιο αυτό, ο Ανάδοχοσ κα ετοιμάςει και κα υλοποιιςει
ςενάρια ελζγχου τθσ ορκισ λειτουργίασ των Web services. Για τθν τελικι επιλογι των ςεναρίων προσ υλοποίθςθ, ο
Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Παραδοτζα
1.

Τεφχοσ προτεινόμενων ςεναρίων ελζγχου Αποκετθρίου και πρϊτα αποτελζςματα εκτζλεςθσ αυτϊν.

2.

Λογιςμικό για το Θλεκτρονικό Αποκετιριο (cd και documentation). Εγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ με
ενεργοφσ χριςτεσ όλων των επιπζδων πρόςβαςθσ.

3.

Εγχειρίδια χριςθσ Αποκετθρίου.

4.

Τεφχθ τεκμθρίωςθσ του υποςυςτιματοσ Αποκετθρίου: Τεφχοσ Επικαιροποίθςθσ τθσ Ανάλυςθσ &
Σχεδιαςμοφ και τελικά αποτελζςματα εκτζλεςθσ ςεναρίων ελζγχου.

Φάςη Νο

Γ

Σίτλοσ

Ανάπτυξθ και Εγκατάςταςθ
Ραρατθρθτθρίου

Μήνασ Ζναρξησ

7

Μήνασ Λήξησ

16

Υποςυςτιματοσ

Θλεκτρονικοφ

τόχοι
Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου.
Περιγραφή Τλοποίηςησ
Θ φάςθ αυτι αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ του υποςυςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ που παρζχει
λειτουργίεσ-υπθρεςίεσ:
1. διαχείριςθσ των ςτοιχείων τιμολογίων του Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου.
2. διαχείριςθσ των δεικτϊν που απαιτοφνται για τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των τιμολογιακϊν ςτοιχείων
του Αποκετθρίου.
3. διαχείριςθσ χρθςτϊν του Συςτιματοσ και εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για ομάδεσ χρθςτϊν.
4. διαχείριςθ αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.
5. εξαγωγισ τυποποιθμζνων αναφορϊν, εκκζςεων και ςτατιςτικϊν αναλφςεων με βάςθ τα τιμολογιακά
ςτοιχεία για τισ υπθρεςίεσ ΘΕ για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
6. εξαγωγισ τυποποιθμζνων αναφορϊν, εκκζςεων και ςτατιςτικϊν αναλφςεων με βάςθ τα τιμολογιακά
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ςτοιχεία για τισ υπθρεςίεσ ΘΕ για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
7. διενζργειασ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για τισ υπθρεςίεσ ΘΕ λιανικισ με βάςθ υπολογιςμοφσ για τθν
εφρεςθ του κατάλλθλου προϊόντοσ με βάςθ ειςροζσ επιλογϊν ωσ χαρακτθριςτικϊν τιμολογιακϊν
προϊόντων.
8. διενζργειασ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για τισ ΤΥ λιανικισ με βάςθ υπολογιςμοφσ για τθν εφρεςθ του
κατάλλθλου προϊόντοσ με βάςθ ειςροζσ επιλογϊν ωσ χαρακτθριςτικϊν τιμολογιακϊν προϊόντων.
9. διαμόρφωςθσ και παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ των διακζςιμων υπθρεςιϊν ΘΕ.
10. παρουςίαςθσ των πρόςκετων ΤΥ ανά πάροχο.
Ακόμα ςε αυτι τθ φάςθ, κα πρζπει να γίνει ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ των παραπάνω υπθρεςιϊν με βάςθ τα
ςενάρια ελζγχου που ζχουν προδιαγραφεί ςτθ φάςθ Α. Για τθν τελικι επιλογι των ςεναρίων προσ υλοποίθςθ, ο
Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Επιμζρουσ διεργαςίεσ τθσ φάςθσ είναι:
Θ υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν για τθν διαχείριςθσ και αναηιτθςθσ των δεδομζνων από το Αποκετιριο,
Θ εγκατάςταςθ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ,
Θ υλοποίθςθ τθσ λογικισ επεξεργαςίασ των υπολογιςμϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (processing logic),
Θ υλοποίθςθ τθσ λογικισ επεξεργαςίασ των ςτατιςτικϊν υπολογιςμϊν των τιμολογιακϊν δεδομζνων του
Αποκετθρίου,
Θ ολοκλιρωςθ των διαφόρων υποςυςτθμάτων και θ δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ (System Integration),
Θ ανάπτυξθ mobile εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό ςφςτθμα IOS (iphone
Operating System) και για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό ςφςτθμα ANDROID για τθν
παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν,
Θ ανάπτυξθ mobile εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό ςφςτθμα IOS (iphone
Operating System) και για κινθτά τθλζφωνα-smartphones με λειτουργικό ςφςτθμα ANDROID για τθν
παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν,
Θ εκτζλεςθ ςεναρίων ελζγχων ,
Θ τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ και των επιμζρουσ εφαρμογϊν,
Θ παράδοςθ οδθγϊν που τεκμθριϊνουν τον τρόπο χριςθσ των εφαρμογϊν (user manuals).
Παραδοτζα
1.

Τεφχοσ προτεινόμενων ςεναρίων ελζγχου Ραρατθρθτθρίου και πρϊτα αποτελζςματα εκτζλεςθσ αυτϊν.

2.

Λογιςμικό για το Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο (cd και documentation). Εγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ με
ενεργοφσ χριςτεσ όλων των επιπζδων πρόςβαςθσ.
Μobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones για τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν
Αξιολογιςεων Τιμολογίων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (cd και documentation).
Μobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones για τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν
Αξιολογιςεων Τιμολογίων Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν (cd και documentation).

3.
4.
5.
6.

Εγχειρίδια χριςθσ Ραρατθρθτθρίου.

Τεφχθ τεκμθρίωςθσ του υποςυςτιματοσ Ραρατθρθτθρίου: Τεφχοσ Επικαιροποίθςθσ τθσ Ανάλυςθσ &
Σχεδιαςμοφ και τελικά αποτελζςματα εκτζλεςθσ ςεναρίων ελζγχου.
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Δ

Σίτλοσ

Δοκιμαςτικι Λειτουργία Συςτιματοσ

Μήνασ Ζναρξησ

13

Μήνασ Λήξησ

18

τόχοι
Εντοπιςμόσ και διόρκωςθ ςφαλμάτων.
Βελτίωςθ λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν (ευχρθςτία, αξιοπιςτία).
Επικφρωςθ λειτουργίασ με βάςθ τθσ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ.
Εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ και τθν διαχείριςθ του Συςτιματοσ.
Περιγραφή Τλοποίηςησ
Εντοπιςμόσ και διόρκωςθ ςφαλμάτων
Κατά τθν κζςθ του Συςτιματοσ ςε δοκιμαςτικι λειτουργία, εκτελοφνται όλοι οι κφκλοι υπολογιςμϊν και
ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων ϊςτε να εντοπιςτοφν πικανά ςφάλματα. Εάν προκφψουν προβλιματα, τα
ςφάλματα διορκϊνονται και εκτελοφνται πάλι οι δοκιμζσ
Βελτίωςθ λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν (ευχρθςτία, αξιοπιςτία)
Στθν διαδικαςία επαλικευςθσ των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν, είναι πικανόν να εντοπιςκοφν προβλιματα
αξιοπιςτίασ του Συςτιματοσ. Στθν διεργαςία αυτι κα βελτιωκεί θ αξιοπιςτία και κα βελτιωκοφν τα
χαρακτθριςτικά ευχρθςτίασ τθσ λφςθσ (Usability)
Επικφρωςθ λειτουργίασ με βάςθ τθσ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ
Με ςτόχο να παραδοκεί ζνα Σφςτθμα που κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ, το Ζργο κα περιλαμβάνει δοκιμζσ με
ςυμμετοχι όλων των ομάδων που εμπλζκονται ςτθν λειτουργία του (πάροχοι, Ανακζτουςα Αρχι, ομάδεσ
πολιτϊν, τρίτεσ επιχειριςεισ). Οι δοκιμζσ κα αφοροφν ςτθν λειτουργικι αξιοπιςτία, τθν ευχρθςτία και τθν
απόδοςθ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ. Με τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ των μετριςεων, κα εκδοκοφν πιςτοποιθτικά καλισ λειτουργίασ.
Οι ζλεγχοι κα αφοροφν τα δομικά ςτοιχεία του Ζργου και πιο ςυγκεκριμζνα:
 Τθν από άκρθ ςε άκρθ επικοινωνία των ςτοιχείων από τουσ παρόχουσ και τθν απαςφαλτωμζνθ μετατροπι
τουσ ςε προϊόντα ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων και αναηιτθςθσ/παρουςίαςθσ.
 Τθν διαλειτουργικότθτα των διεπαφϊν και τισ πικανζσ προςαρμογζσ των υποςυςτθμάτων ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί θ ςυμβατότθτα
 Τθν ορκι λειτουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων και των υπθρεςιϊν διαχείριςισ τθσ
 Τθν ορκι λειτουργία των αλγορίκμων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
 Τθν ορκι λειτουργία των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ του Συςτιματοσ (όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παρ.
3.4.3 τθσ παροφςασ).
 Τθν ςυμμόρφωςθ με τθν πολιτικι αςφαλείασ
Εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ και τθν διαχείριςθ του Συςτιματοσ
Κρίςιμο κομμάτι για τθν επιτυχία του Συςτιματοσ είναι θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ του από τουσ χριςτεσ. Κατά
τθν διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ κα προετοιμαςτεί κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ για τα ςτελζχθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και οδθγοί για τουσ πολίτεσ και τουσ παρόχουσ.
Παραδοτζα
1.

Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ - Οδθγοί εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ για όλεσ τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν (Εκπαιδευτικό
υλικό).

2.

Αναφορζσ πραγματοποίθςθσ εκπαίδευςθσ.

3.

Επικαιροποιθμζνθ τεκμθρίωςθ Εφαρμογϊν – Ρθγαίοσ κϊδικασ του Συςτιματοσ.

4.

Επικαιροποιθμζνα εγχειρίδια χριςθσ (διαχειριςτϊν – χρθςτϊν).

5.

Αναφορά Αποτελεςμάτων Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ και Αποςφαλμάτωςθσ - Απολογιςμόσ λειτουργίασ του
Συςτιματοσ ςε ςχζςθ με τισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ - Καταγραφι των ςυμβάντων και των ενεργειϊν
υποςτιριξθσ.
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Φάςη Νο

Ε

Σίτλοσ

Ριλοτικι Λειτουργία Συςτιματοσ - Δθμοςιότθτα

Μήνασ Ζναρξησ

19

Μήνασ Λήξησ

21

τόχοι
Ραράδοςθ του ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ και εκκίνθςθ τθσ πλιρουσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ
Διοργάνωςθ Θμερίδασ δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του Ζργου
Περιγραφή Τλοποίηςησ
Λειτουργία του Συςτιματοσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και διενζργεια των πρϊτου ςετ ολοκλθρωμζνων μετριςεων.
Ενζργειεσ Διάχυςθσ και Ενθμζρωςθσ των Ρολιτϊν.
Υποςτιριξθ των χρθςτϊν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ (on the job training).

Παραδοτζα
1. Τεκμθρίωςθ Ζργου με τα αποτελζςματα τθσ πλιρουσ κανονικισ λειτουργίασ και τισ εγγυιςεισ καλισ
εκτζλεςθσ.
2. Σχζδιο διοργάνωςθσ (πρόγραμμα, υλικό).
3. Ζκκεςθ αποτίμθςθσ θμερίδασ.

Α3.13

Ρίνακασ Ραραδοτζων

Τα παραδοτζα τθσ πράξθσ παρουςιάηονται ςυγκεντρωμζνα ςτον πίνακα που ακολουκεί :

Α/Α
Ραραδοτζου

Τίτλοσ Ραραδοτζου

Τφποσ
2
Ραραδοτζου

Μινασ
3
Ραράδοςθσ

1

Σχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ

Μ

Μ1

2

Εξοπλιςμόσ

Υ

Μ4

3

Ρροδιαγραφζσ διαδικαςίασ Συλλογισ και Ραρουςίαςθσ των
Τιμολογιακϊν Ρακζτων Λιανικισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν μεταξφ παρόχων και
Ανακζτουςασ Αρχισ: διεπαφζσ, Σχιμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου
και Μορφότυποσ Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου.

Μ

Μ4

Μ

Μ6

ΑΝ

Μ8

Λ

Μ12

ΑΛ

Μ12

ΑΝ

Μ12

ΑΛ

Μ14

ΑΛ

Μ16

4

Μελζτθ Εφαρμογισ
Τεφχοσ προτεινόμενων ςεναρίων ελζγχου και πρϊτα αποτελζςματα
εκτζλεςθσ αυτϊν για το υποςφςτθμα Αποκετιριο
Θλεκτρονικό Αποκετιριο για τθν ςυλλογι των ςτοιχείων
(Εγκατεςτθμζνο Λογιςμικό και cd) ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι
ζκδοςθ
Τεφχθ τεκμθρίωςθσ, Εγχειρίδια χριςθσ, Τελικά αποτελζςματα
ςεναρίων ελζγχου Αποκετθρίου
Τεφχοσ προτεινόμενων ςεναρίων ελζγχου και πρϊτα αποτελζςματα
εκτζλεςθσ αυτϊν για το υποςφςτθμα Ραρατθρθτιριο
Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ - Οδθγοί εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ για όλεσ
τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν - Εκπαιδευτικό υλικό
Τεφχθ τεκμθρίωςθσ, περιγραφι μεκοδολογίασ Υπολογιςμϊν και
Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων, Εγχειρίδια χριςθσ, Τελικά αποτελζςματα
ςεναρίων ελζγχου Ραρατθρθτθρίου

5
6
7
8
9
10

2
3

Τύπορ Παπαδοηέος: Μ (Μελέηη), ΑΝ (Αναθοπά), Λ (Λογιζμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιζμόρ), Υ (Υπηπεζία), Σ (Σύζηημα), ΑΛ (Άλλο)
Μήναρ Παπάδοζηρ Παπαδοηέος (π.σ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπος Μ1 είναι ο ππώηορ μήναρ (δηλ. μήναρ έναπξηρ) ηος Έπγος
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11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο (Εγκατεςτθμζνο Λογιςμικό και cd) ςτθν
ελλθνικι και ςτθν αγγλικι ζκδοςθ
Μobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones για τθν παροχι
τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (cd και documentation)
Μobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones για τθν παροχι
τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων Ταχυδρομικϊν
Υπθρεςιϊν (cd και documentation)
Τεφχοσ προτεινόμενων ςεναρίων ελζγχου και αποτελζςματα
εκτζλεςθσ αυτϊν για το Σφςτθμα
Αναφορζσ πραγματοποίθςθσ εκπαίδευςθσ
Επικαιροποιθμζνθ τεκμθρίωςθ Εφαρμογϊν – Ρθγαίοσ κϊδικασ
Επικαιροποιθμζνα εγχειρίδια χριςθσ (διαχειριςτϊν – χρθςτϊν).
Αναφορά
Αποτελεςμάτων
Δοκιμαςτικισ
Λειτουργίασ
και
Αποςφαλμάτωςθσ- Απολογιςμόσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ ςε
ςχζςθ με τισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ - Καταγραφι των ςυμβάντων
και των ενεργειϊν υποςτιριξθσ.
Σχζδιο διοργάνωςθσ Θμερίδασ (Ρρόγραμμα, Υλικό)
Τεκμθρίωςθ Ζργου με τα αποτελζςματα τθσ κανονικισ λειτουργίασ
και τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ
Αποτίμθςθ διοργάνωςθσ Θμερίδασ

Α3.14

Λ

Μ16

Λ

Μ16

Λ

Μ16

ΑΝ

Μ16

ΑΝ
Λ
ΑΛ

Μ18
Μ18
Μ18

ΑΝ

Μ18

ΑΛ

Μ19

ΑΛ

Μ21

ΑΝ

Μ21

Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου

Σφμφωνα με τον κατωτζρω Ρίνακασ 7, διακρίνονται πζντε (5) ορόςθμα του Ζργου. Τα ορόςθμα του Ζργου
αφοροφν κρίςιμα ςθμεία του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου, ςτα οποία το Ζργο απεμπλζκεται από τουσ
κινδφνουσ που περιγράφονται ςτθν παρ. Α2.4 τθσ παροφςασ.
Τον μινα 4 ορίηεται το ορόςθμο 1, οπότε κα πρζπει να ζχει εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ με βάςθ τθν
αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ (παραδοτζο 2) που προδιαγράφεται κατά τθ Φάςθ Α. Επίςθσ, κα πρζπει να
ζχει προδιαγραφεί θ διαδικαςία Συλλογισ και Ραρουςίαςθσ των Τιμολογιακϊν Ρακζτων Λιανικισ Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν μεταξφ παρόχων και Ανακζτουςασ Αρχισ με
ςχετικι απόφαςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Με βάςθ αυτι τθ διαδικαςία κα ζχει ολοκλθρωκεί και θ
καταγραφι των προδιαγραφϊν τθσ διεπαφισ του Συςτιματοσ με τουσ παρόχουσ κακϊσ και τα ςχιματα
δεδομζνων (XSD) για τα ςτοιχεία υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και για τα ςτοιχεία ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν (παραδοτζο 3). Με τισ ενζργειεσ αυτζσ κα ζχουν αντιμετωπιςτεί οι κίνδυνοι 2, 3 και 8 τθσ παρ.
Α2.4 τθσ παροφςασ.
Τον μινα 8 ορίηεται το ορόςθμο 2, οπότε κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ Μελζτθ Εφαρμογισ του
Συςτιματοσ (παραδοτζο 4) που προδιαγράφεται ςτθ Φάςθ Α. Επίςθσ, κα ζχει αναπτυχκεί θ πρϊτθ ζκδοςθ
του υποςυςτιματοσ Αποκετθρίου και κα ζχει ελεγχκεί με βάςθ τα ςενάρια ελζγχου (παραδοτζο 5). Με τισ
ενζργειεσ αυτζσ κα ζχουν αντιμετωπιςτεί οι κίνδυνοι 4 και 10 τθσ παρ. Α2.4 τθσ παροφςασ.
Τον μινα 12 ορίηεται το ορόςθμο 3, οπότε κα πρζπει να παραδοκεί θ τελικι ζκδοςθ του υποςυςτιματοσ
Αποκετθρίου (παραδοτζο 6), με τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ όπωσ προδιαγράφεται ςτθ Φάςθ Β (παραδοτζο 7).
Επίςθσ, κα ζχει αναπτυχκεί θ πρϊτθ ζκδοςθ του υποςυςτιματοσ Ραρατθρθτθρίου και κα ζχει ελεγχκεί με
βάςθ τα ςενάρια ελζγχου (παραδοτζο 8). Με τισ ενζργειεσ αυτζσ κα ζχουν αντιμετωπιςτεί οι κίνδυνοι 5, 7
και 9 τθσ παρ. Α2.4 τθσ παροφςασ.
Τον μινα 16 ορίηεται το ορόςθμο 4, οπότε κα πρζπει να παραδοκεί θ τελικι ζκδοςθ του υποςυςτιματοσ
Ραρατθρθτθρίου (παραδοτζο 11), με τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ όπωσ προδιαγράφεται ςτθ Φάςθ Γ (παραδοτζο
10), θ mobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα-smartphones για τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν
Αξιολογιςεων Τιμολογίων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (παραδοτζο 12), θ mobile εφαρμογι για
κινθτά τθλζφωνα-smartphones για τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων Τιμολογίων
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Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν (παραδοτζο 13). Επίςθσ, κα ζχει γίνει εκτενισ ζλεγχοσ λειτουργίασ του
Συςτιματοσ με βάςθ τα ςενάρια ελζγχου και τισ απαιτιςεισ (παραδοτζο 14). Τζλοσ, κα είναι ζτοιμο το
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό (παραδοτζο 9). Με τισ ενζργειεσ αυτζσ κα ζχουν
αντιμετωπιςτεί οι κίνδυνοι 6, 8 και 9 τθσ παρ. Α2.4 τθσ παροφςασ.
Τον μινα 21 ορίηεται το ορόςθμο 5, οπότε κα ζχει ολοκλθρωκεί θ δοκιμαςτικι λειτουργία και κα παραδοκεί
θ τελικι ζκδοςθ του Συςτιματοσ (παραδοτζο 16), με τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ (παραδοτζα 18, 20) και με τα
ςχετικά εγχειρίδια χριςθσ (παραδοτζο 17). Επίςθσ, κα είναι ζχει ολοκλθρωκεί θ εκπαίδευςθ (παραδοτζο 15)
και κα ζχει διοργανωκεί Θμερίδα ενθμζρωςθσ (παραδοτζα 19, 21). Με τισ ενζργειεσ αυτζσ κα ζχουν
αντιμετωπιςτεί ο κίνδυνοσ 1 τθσ παρ. Α2.4 τθσ παροφςασ.

Πίνακασ 7: Πίνακασ Οροςήμων Ζργου
Α/Α

Σίτλοσ Οροςήμου

Μήνασ
Επίτευξησ

Μζθοδοσ μζτρηςησ
τησ επίτευξησ

1

Εγκατάςταςθ υλικοφ

Μ4

Κίνδυνοσ: 2, 3, 8

Ρροδιαγραφζσ διαδικαςίασ Συλλογισ και
Ραρουςίαςθσ των Τιμολογιακϊν Ρακζτων
Λιανικισ
Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν
και
Ταχυδρομικϊν
Υπθρεςιϊν
μεταξφ
παρόχων
και
Ανακζτουςασ Αρχισ

2

3

Διεπαφζσ και ςχιματα δεδομζνων
Μελζτθ Εφαρμογισ
Ρρϊτθ ζκδοςθ λογιςμικοφ Αποκετθρίου
Τελικι ζκδοςθ Λογιςμικοφ για το
Αποκετιριο

%
επί
ςυνολικοφ
κόςτουσ/
αμοιβήσ

του

Ραραδοτζα: 1, 2, 3

Μ8

Κίνδυνοσ: 4, 10

Μ12

Ραραδοτζα: 4, 5
Κίνδυνοσ: 5, 7, 9

20%: παρ. Β5.2,
περίπτωςθ 2
20%: παρ. Β5.2,
περίπτωςθ 1

Ραραδοτζα: 6, 7, 8
Τεφχθ τεκμθρίωςθσ, Εγχειρίδια χριςθσ
για το Αποκετιριο

4

Ρρϊτθ ζκδοςθ Ραρατθρθτθρίου
Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ – Εκπαιδευτικό
υλικό

Ι
30%: παρ. Β5.2,
περίπτωςθ 2
Μ16

Τελικι ζκδοςθ Λογιςμικοφ για το
Ραρατθρθτιριο – Ενςωμάτωςθ με το
Αποκετιριο
Μobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωναsmartphones για τθν παροχι τθσ
Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων
Τιμολογίων Υπθρεςιϊν ΘΕ
Μobile εφαρμογι για κινθτά τθλζφωναsmartphones για τθν παροχι τθσ
Υπθρεςίασ Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων
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Α4.Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιϊν
Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου προβλζπεται υποχρεωτικά παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ τουλάχιςτον
ςαράντα (40) εργαςίμων θμερϊν. Ππου κρικεί απαραίτθτο κα πραγματοποιθκοφν επαναλαμβανόμενεσ
εκπαιδεφςεισ. H εκπαίδευςθ, που κα παραςχεκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, κα είναι
δομθμζνθ ςε ολοιμερα ςεμινάρια των επτά (7) ωρϊν ανά θμζρα.
Οι κατθγορίεσ των εκπαιδευομζνων που ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει ςτο πλαίςιο του Ζργου,
είναι οι εξισ:
1. Διαχειριςτζσ του εξοπλιςμοφ
2. Διαχειριςτζσ του λογιςμικοφ
3. Χριςτεσ
του Αποκετθρίου
του Ραρατθρθτθρίου

Α4.1.1 Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν Εξοπλιςμοφ
Θ εκπαίδευςθ των Διαχειριςτϊν Εξοπλιςμοφ κα αφορά ςε εκπαίδευςθ (παραμετροποίθςθ και διαχείριςθ
εξοπλιςμοφ και ζτοιμου λογιςμικοφ) ςτον εξοπλιςμό (διακομιςτζσ) που κα παραδοκεί. Κα περιλαμβάνει
εκπαίδευςθ ςτθ λειτουργία του ςυνολικοφ Συςτιματοσ, ςτισ τεχνολογικζσ υποδομζσ και ςτθ χριςθ των
ςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν, ιδιαίτερα δε ςτον εξοπλιςμό του Συςτιματοσ και όλων γενικά των
εφαρμογϊν. Κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον:
Διαχείριςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (Database Server), πζντε (5) μζρεσ,
Διαχείριςθ του Συςτιματοσ Εξυπθρετθτϊν (Application Server), πζντε (5) μζρεσ,
Διαχείριςθ του Συςτιματοσ Virtualization, δφο (2) μζρεσ.

Α4.1.2 Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν Λογιςμικοφ
Θ εκπαίδευςθ των Διαχειριςτϊν Λογιςμικοφ κα αφορά ςε εκπαίδευςθ (παραμετροποίθςθ και διαχείριςθ του
λογιςμικοφ αποκετθρίου και παρατθρθτθρίου) που κα παραδοκεί. Ακόμα, προβλζπεται ειδικι εκπαίδευςθ
ςτθν επεξεργαςία και διαχείριςθ XML ςχθμάτων και ςτθ δθμιουργία και διαχείριςθ διαδικτυακϊν
υπθρεςιϊν(web services). Εκπαίδευςθ ςτο λογιςμικό δθμιουργίασ XML ςχθμάτων ςτο λογιςμικό δθμιουργίασ
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ςχθμάτων μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν, ςτο λογιςμικό δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ web
services.
Κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον:
Διαχείριςθ Συςτιματοσ, ΒΔ, χρθςτϊν, δεικτϊν κτλ., τρεισ (3) μζρεσ
Δθμιουργία και διαχείριςθ XML Schema, δφο (2) μζρεσ,
Ρρογραμματιςμό ςε τεχνολογίεσ προγραμματιςμοφ του Συςτιματοσ, δζκα (10) μζρεσ,
Δθμιουργία, επεξεργαςία και διαχείριςθ web services, πζντε (5) μζρεσ.
Δθμιουργία και διαχείριςθ ςχθμάτων μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν, μία (1) μζρα

Α4.1.3 Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν
Οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν είναι οι εξισ. Θ
εκπαίδευςθ των χρθςτϊν κα πραγματοποιθκεί με βάςθ εγχειρίδιο ςτα Ελλθνικά. Κα περιλαμβάνει
περιγραφι και ανάλυςθ του/των μακθματικοφ/ϊν μοντζλου/ων που χρθςιμοποιοφνται ςτο Σφςτθμα του
Ραρατθρθτθρίου για τθν επεξεργαςία και ςτατιςτικι ανάλυςθ των ςτοιχείων του. Κα γίνει εκπαίδευςθ ςτθ
χριςθ του Συςτιματοσ Αποκετθρίου και Ραρατθρθτθρίου(είςοδοσ, πλοιγθςθ, χριςθ μενοφ,
ζξοδοσ,troubleshooting κτλ.). Κα γίνει εκπαίδευςθ ςτο περιεχόμενο και τθ δομι των XML ςχθμάτων ϊςτε να
κατανοθκεί το περιεχόμενο τουσ. Εκπαίδευςθ ςτθ μετατροπι αρχείων XML ςε EXCEL και το αντίςτροφο. Κα
περιλαμβάνει τουλάχιςτον:
Ρεριγραφι, ανάλυςθ και διαχείριςθ του μακθματικοφ μοντζλου ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που
χρθςιμοποιείται ςτο Σφςτθμα του παρατθρθτθρίου, τρεισ (3) μζρεσ,
Ραραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, εκκζςεων, αναφορϊν, δφο (2) μζρεσ
Χριςθ XML Schema και Excel, δφο (2) μζρεσ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα εξισ:
Οδθγό εκπαίδευςθσ (ςεμιναριακοφ τφπου), ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
o Το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία εκπαιδευομζνων.
o Τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τον τρόπο διαχείριςισ τθσ.
o Τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, τθν οργάνωςθ και προετοιμαςία εκπαίδευςθσ.
Τον αναλυτικό προγραμματιςμό εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων, ο οποίοσ κα ςυμφωνθκεί με τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ και εποπτικοφ υλικοφ εκπαίδευςθσ (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) για
όλεσ τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν (Διαχειριςτζσ Εξοπλιςμοφ, Διαχειριςτζσ Λογιςμικοφ, Χριςτεσ), με βάςθ τισ
ανάγκεσ και τθν ετοιμότθτα των ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να αξιοποιιςουν το Σφςτθμα, και τον
προςδοκϊμενο ρόλο ςτθν επιχειρθςιακι του αξιοποίθςθ. Οι παρουςιάςεισ κα δθμιουργθκοφν και κα
παραδοκοφν και ςε μορφι Microsoft PowerPoint (.ppt)
Το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα πρζπει να είναι γραμμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων εκπαίδευςθσ και ειςθγθτικά μζτρα για
μεγιςτοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ του Συςτιματοσ
Διενζργεια εκπαίδευςθσ
Αξιολόγθςθ εκπαίδευςθσ και εκπαιδευομζνων (Αναφορά αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων εκπαίδευςθσ).
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του κάκε υποψιφιοσ πρζπει να προτείνει πρόγραμμα για τισ υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ που κα προςφζρει, το κόςτοσ των οποίων κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ςτθν Οικονομικι
Ρροςφορά του (βλ. πίνακεσ Γ.3.6 και Γ4.2 αντίςτοιχα του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ).

Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Οι υπθρεςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ κα ςυμβάλλουν ςτθν προβολι και τθν δθμοςιότθτα των ωφελειϊν του
Ζργου ςτο ευρφ κοινό κακϊσ και ςτθν κοινοποίθςθ των κυριότερων χαρακτθριςτικϊν του Ζργου με ςκοπό να
αναδείξουν τθ ςυμβατότθτά του με τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων. Θ χρονικι διάρκεια παροχισ των
υπθρεςιϊν ευαιςκθτοποίθςθσ ανζρχεται ςτουσ τρεισ (3) μινεσ, εκτελείται δε χρονικά μετά το τζλοσ τθσ
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
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Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςε δράςεισ προβολισ μζςω τθσ οργάνωςθσ ενθμερωτικισ Θμερίδασ,
κακϊσ και μζςω τθσ οργάνωςθσ ςυνζντευξθσ Τφπου και τθσ διανομισ του αντίςτοιχου υλικοφ προβολισ.
Θ οργάνωςθ τθσ ενθμερωτικισ Θμερίδασ αφορά ςτθν παρουςίαςθ ςε ειδικό κοινό του Ζργου (π.χ.
εκπρόςωποι παρόχων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ταχ/κων υπθρεςιϊν, αρμόδιοι φορείσ του
Δθμοςίου, ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ, ερευνθτικά ιδρφματα κτλ.). Θ εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςε
κατάλλθλο χϊρο και κα περιλαμβάνει παρουςιάςεισ και ομιλίεσ για το Ζργο αλλά και ομιλίεσ από φορείσ που
μποροφν να ωφελθκοφν από αυτό ι να το αξιοποιιςουν. Θ διάρκεια τθσ Θμερίδασ κυμαίνεται από τζςςερεισ
(4) ζωσ οκτϊ (8) ϊρεσ. Ωσ κοινό – ςτόχοσ ορίηονται τα τετρακόςια (400) άτομα.
Πςον αφορά τθν οργάνωςθ των εκδθλϊςεων, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ενοικίαςθ του χϊρου, τα
επιςιτιςτικά, τθν οπτικοακουςτικι κάλυψθ κακϊσ επίςθσ το δθμιουργικό ςχεδιαςμό και τθν εκτφπωςθ του
ενθμερωτικοφ υλικοφ (πχ ζντυπα, πρόγραμμα κλπ). Ειδικότερα, τα ζντυπα κα διανεμθκοφν ςτθν Θμερίδα
κακϊσ επίςθσ και μζςω απευκείασ αποςτολισ τουσ ςε ειδικό κοινό. Ζχουν υπολογιςτεί οκτακόςιεσ (800)
αποςτολζσ.
Επίςθσ, κα δθμιουργθκεί ειδικι ιςτοςελίδα ενθμζρωςθσ και ςφνδεςμοι (links) ςε ςχετικοφσ κρατικοφσ και
δθμόςιουσ ιςτοτόπουσ ςχετικά με τθ δθμιουργία και τισ ωφζλειεσ του Συςτιματοσ, και κα εκδοκοφν ςχετικά
δελτία Τφπου.
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του κάκε υποψιφιοσ πρζπει να προτείνει πρόγραμμα για τισ υπθρεςίεσ
ευαιςκθτοποίθςθσ που κα προςφζρει, το κόςτοσ των οποίων κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ςτθν Οικονομικι
Ρροςφορά του (βλ. πίνακεσ Γ.3.7 και Γ4.1.4 γραμμι 2 αντίςτοιχα του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ).

Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ
Μετά τθν περίοδο Ανάπτυξθσ και Εγκατάςταςθσ του Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ τιμϊν τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Φάςθ Α’-Γ’), ακολουκεί θ περίοδοσ πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του Ραρατθρθτθρίου
ςυνολικισ διάρκειασ εννζα (9) μθνϊν (Φάςθ Δ’-Ε’). Κάκε Υποψιφιοσ κα πρζπει να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι
Ρροςφορά του τθν αναλυτικι ςτρατθγικι του ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ. Για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
παρζχει:
Διόρκωςθ λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων,
Διόρκωςθ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων,
Διόρκωςθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν,
Υποςτιριξθ των χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του Ραρατθρθτθρίου,
Υποςτιριξθ ςτθ λειτουργία του Ραρατθρθτθρίου,
Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ,
Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs). Κατόπιν ζγγραφθσ ι
θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ από το(α) εξουςιοδοτθμζνο(α) Πργανο(α) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν αναγγελία
εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων,
Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων του
υλικοφ και λογιςμικοφ.
Για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, κατά τθν περίοδο δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει:
Μετατροπι λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων,
Μετατροπι λογιςμικοφ ςυςτθμάτων,
Μετατροπι λογιςμικοφ εφαρμογϊν,
Υποςτιριξθ των χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του Ραρατθρθτθρίου,
Υποςτιριξθ ςτθ λειτουργία του Ραρατθρθτθρίου,
Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ,
Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs). Κατόπιν ζγγραφθσ ι
θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ από το(α) εξουςιοδοτθμζνο(α) Πργανο(α) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν αναγγελία
εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων,
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Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων του
υλικοφ και λογιςμικοφ.
Μετά το πζρασ τθσ περιόδου Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ πραγματοποιείται θ οριςτικι / τελικι
παραλαβι του Ραρατθρθτθρίου από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Οι υποψιφιοι κα αναφζρουν επί ποινή αποκλειςμοφ, τον χρόνο και τουσ όρουσ εγγφθςθσ όλων των
προςφερομζνων εφαρμογϊν κακϊσ και του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ
ορίηεται για τον εξοπλιςμό, λογιςμικό Συςτιματοσ και τισ εφαρμογζσ ζνα (1) ζτοσ από τθν οριςτικι
παραλαβι του Ζργου.
Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του Συςτιματοσ, οι ελάχιςτεσ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του
Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
Συντιρθςθ λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων,
Συντιρθςθ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων,
Συντιρθςθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν,
Συντιρθςθ υλικοφ και εξοπλιςμοφ του Ραρατθρθτθρίου,
Υποςτιριξθ των χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του Ραρατθρθτθρίου,
Υποςτιριξθ ςτθ λειτουργία του Ραρατθρθτθρίου,
Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ,
Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs). Κατόπιν ζγγραφθσ ι
θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ από το(α) εξουςιοδοτθμζνο(α) Πργανο(α) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν αναγγελία
εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων,
Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων του
υλικοφ και λογιςμικοφ,
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διενεργεί προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν, θ
οποία πρζπει να είναι πζραν του ωραρίου κανονικισ λειτουργίασ του Φορζα,
Υπθρεςία Help Desk για όλουσ τουσ χριςτεσ του Συςτιματοσ,
Αναλυτικι δομι και οργάνωςθ του Help Desk ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
Σθμείωςθ 1: Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων Αναδόχων να προςφζρουν Ρερίοδο Εγγφθςθσ μεγαλφτερθ
τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για
ακζραιο αρικμό ετϊν.

Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ
Ο Ανάδοχοσ μετά τθν περίοδο Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ και εφόςον κλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
εντόσ τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει
ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ του Συςτιματοσ ςυνολικισ διάρκειασ είκοςι-τεςςάρων (24) μθνϊν. Κάκε υποψιφιοσ
κα πρζπει να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του τθν αναλυτικι ςτρατθγικι του ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ. Για τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, κατά τθν περίοδο ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
πρζπει να παρζχει:
Τθλεφωνικι γραμμι υποςτιριξθσ για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, για τθν αναφορά προβλθμάτων και
επίλυςθ αυτϊν μζςω τθλεφϊνου με εξειδικευμζνο προςωπικό,
Υπθρεςίεσ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν ςε εξοπλιςμό και λογιςμικό εντόσ ςαράντα-οκτϊ (48) ωρϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ.
Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, θ υπθρεςία κα πρζπει να είναι διακζςιμθ τουλάχιςτον μεταξφ 9.00 π.μ. και
5.00 μ.μ., τοπικι ϊρα Ελλάδοσ.
Θ παροχι των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, μετά το τζλοσ τθσ προςφερόμενθσ από αυτόν περιόδου Εγγφθςθσ
Καλισ Λειτουργίασ, κα πραγματοποιθκεί με τθν υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ που κα ςυνάψει
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θ Ανακζτουςα Αρχι με τον Ανάδοχο ζναντι αντίςτοιχου τιμιματοσ, το οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνεται
ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του υποψθφίου. Πςον αφορά ςτο είδοσ και ςτο αναμενόμενο επίπεδο παροχισ
υπθρεςιϊν κατά το διάςτθμα τθσ ςυντιρθςθσ, ιςχφουν οι ίδιοι όροι που κακορίηονται και για το διάςτθμα
τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (όπωσ περιγράφονται παραπάνω), με τθ μόνθ διαφορά ότι ςτθ δεφτερθ
περίπτωςθ οι υπθρεςίεσ παρζχονται δωρεάν. Πςον αφορά το κόςτοσ ςυντιρθςθσ:
Το ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ κα αναλυκεί ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ανά προςφερόμενο προϊόν και
υπθρεςία.
Στο κόςτοσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και αμοιβισ
προςωπικοφ, αξία ανταλλακτικϊν, εξαρτθμάτων (πλθν αναλωςίμων), που κρίνονται κάκε φορά
απαραίτθτα για τθν διόρκωςθ του αντίςτοιχου προβλιματοσ.
Το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ για όλα τα προςφερόμενα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ ςυντιρθςθ κα πρζπει να αναφζρεται ςαφϊσ ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και ωσ
ποςοςτό επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των ςχετικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν του Ζργου δεν
δφναται να υπερβαίνει το 5% αυτοφ.
Το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν μπορεί επίςθσ να είναι μικρότερο από το 3% του ωσ άνω
προχπολογιςμοφ των προϊόντων και υπθρεςιϊν του Ζργου.

Α4.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν
Απαιτείται θ αποδοχι εκ μζρουσ του Αναδόχου του επόμενου ςυμφωνθτικοφ τιρθςθσ προδιαγραφϊν
ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςε επίπεδα» (Service Level Agreement με το ακόλουκο κατ’ ελάχιςτον περιεχόμενο:
Δεδομζνου ότι το Σφςτθμα αποτελείται από 2 υποςυςτιματα, ο Ανάδοχοσ ςυμφωνεί ότι:
1. Ο χρόνοσ απόκριςθσ του Συςτιματοσ, δθλαδι ο χρόνοσ ςτον οποίο επεξεργάηεται τα δεδομζνα του
ςεναρίου του χριςτθ για να του φζρει τα αποτελζςματα δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα τρία (3)
δευτερόλεπτα (sec).
2. Το υποςφςτθμα του Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων κα είναι
διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ τουλάχιςτον κατά το 98% του χρόνου λειτουργίασ του.
3. Το υποςφςτθμα του Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων κα
είναι διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ τουλάχιςτον κατά το 95% του χρόνου λειτουργίασ του.
4. Κα επαναφζρει εντόσ 3 ωρϊν το υποςφςτθμα του Θλεκτρονικοφ Αποκετθρίου Τυποποιθμζνων
Τιμολογιακϊν Στοιχείων από πτϊςθ λόγω τεχνικισ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ (υλικοφ και λογιςμικοφ).
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια όπου το υποςφςτθμα, κα βρίςκεται ςε πτϊςθ, κα υπάρχει αυτόματθ
θλεκτρονικι ενθμζρωςθ κάκε πολίτθ που επικυμεί να το χρθςιμοποιιςει. Στθν ενθμζρωςθ κα
φαίνεται και ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ επαναλειτουργίασ.
5. Κα επαναφζρει εντόσ 8 ωρϊν το υποςφςτθμα του Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου Τυποποιθμζνων
Τιμολογιακϊν Στοιχείων από πτϊςθ λόγω τεχνικισ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ (υλικοφ και λογιςμικοφ)
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια όπου το υποςφςτθμα κα βρίςκεται ςε πτϊςθ, κα υπάρχει αυτόματθ
θλεκτρονικι ενθμζρωςθ κάκε πολίτθ που επικυμεί να το χρθςιμοποιιςει. Στθν ενθμζρωςθ κα
φαίνεται και ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ επαναλειτουργίασ.
6. Οποιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ που απαιτεί τθν παφςθ λειτουργίασ των δφο υποςυςτθμάτων
λαμβάνει χϊρα μόνο ςε μθ εργάςιμθ θμζρα και κατά τισ ϊρεσ 01:00 π.μ. - 06:00 π.μ. Κακ’ όλθ τθ
διάρκεια όπου τα υποςυςτιματα κα βρίςκονται ςε παφςθ λόγω εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, κα υπάρχει
αυτόματθ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ κάκε πολίτθ που επικυμεί να το χρθςιμοποιιςει. Στθν
ενθμζρωςθ κα φαίνεται και ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ επαναλειτουργίασ.
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Α5.Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου
Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ
Θ διακυβζρνθςθ του Ζργου ςφμφωνα με τθν διαχειριςτικι επάρκεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αποτυπϊνεται
ςτθν Εικόνα 6:

Θ Διοίκθςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ

Ομάδα Σχεδιαςμοφ και
Ωρίμανςθσ του Ζργου
Διαχειριςτικι
Αρχι
Ζργων
ΕΣΡΑ

Μονάδα
Διαχείριςθσ
Ζργων
ΕΣΡΑΑνακζτους
α Αρχι

Φάςθ Σχεδιαςμοφ Ζργου

Ομάδα Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ Ζργου
Φάςθ Υλοποίθςθσ Ζργου
Τρίτοι
Φορείσ
(Ράροχοι)

Ανάδοχοσ Υλοποίθςθσ Ζργου
Εικόνα 6. χήμα Διοίκηςησ του Ζργου
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ των ανωτζρω ομάδων περιγράφονται ςτθν ανωτζρω παρ. Α1.1.4 τθσ
παροφςασ. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ και ςυγκεκριμζνθ
πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ από μζρουσ του ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία τεχνικισ υλοποίθςθσ ζργων
βάςθ των αρχϊν τθσ Prince2 (http://www.prince-officialsite.com/), ι αντίςτοιχο, με τθν οποία και κα
επιδεικνφεται θ καταλλθλότερθ προςαρμογι και μεκοδολογία, όπωσ ενδεικτικά:
για τθν οργάνωςθ και εμπρόκεςμο προγραμματιςμό των φάςεων και παραδοτζων του Ζργου,
για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των κινδφνων και τον επιτυχι τρόπο πρόλθψθσ, μζτρων
παρακολοφκθςθσ και μζτρων αντιμετϊπιςθσ κινδφνων,
για τθν κατάλλθλθ επιλογι προςωπικοφ και τα χαρακτθριςτικά που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ και
υλοποίθςθ του Ζργου μαηί με το εκάςτοτε αντικείμενο και το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςτο Ζργο,
για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου οριςτικοποίθςθσ των απαιτιςεων ζργου,
για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαχείριςθσ αποκλίςεων και αλλαγϊν,
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για τθν διαςφάλιςθ τθσ απαιτουμζνθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν,
για τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθσ των απαιτοφμενων εφαρμογϊν,
για τθν επιτυχι και άμεςθ επικοινωνία, πλθροφόρθςθ και αποςτολι αναφορϊν προσ τθσ Ανακζτουςα
Αρχι,
για τθν διαχείριςθ τακτικϊν ςυναντιςεων και αποτελεςματικισ λιψθσ αποφάςεων,
για τθν επιτυχι, άμεςθ και ευζλικτθ παραλαβι και αποςτολι δεδομζνων απαραιτιτων για τθν
υλοποίθςθ του ζργου από και προσ τθσ Ανακζτουςα Αρχι,
για τθν αποτελεςματικι, άμεςθ, επιτυχι ανταπόκριςθ και επίλυςθ εντόσ τριϊν (3) πρϊτων θμερϊν από
τθν εμφάνιςθ τυχόν προβλθμάτων,
για τθν επιτυχι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των ελζγχων, ςεναρίων χριςθσ και πιλοτικϊν
προγραμμάτων επίδειξθσ και ετοιμότθτασ παραλαβισ των χαρακτθριςτικϊν του ζργου, όπωσ και του
ςυνόλου του ζργου.
για τθν περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ, διαχείριςθσ, ελζγχων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
μεκοδολογίασ δοκιμϊν) και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που αναφζρονται ςτισ παρ. Α3 και Α4 τθσ
παροφςασ.
1. Κάκε υποψιφιοσ κα ςυγκροτιςει Ομάδα Ζργου, με κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα και επαρκι ςτελζχωςθ,
για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Ρροκιρυξθ (Μζροσ Β) για τισ
υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτθν παρ. Α4 τθσ παροφςασ.
2. Τυχόν αλλαγι ςτο προςωπικοφ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΟΡΡΕ.
3. Τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ του Ζργου ζχει ο Ανάδοχοσ, τθ δε επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ
τθσ Σφμβαςθσ και των παραδοτζων ζχει θ Ανακζτουςα Αρχι και δι θ ΟΡΡΕ.
4. Κάκε υποψιφιοσ κα εξαςφαλίςει και κα κατακζςει ςτθν προςφορά του τα βιογραφικά ςθμειϊματα όλων
των μελϊν τθσ προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου αναφζροντασ τθν εμπειρία ςτθν διαχείριςθ και υλοποίθςθ
παρόμοιων ζργων κακϊσ και λίςτα των ςχετικϊν ζργων που ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ. Ο ανκρϊπινοι
πόροι οι οποίοι κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ διοικθτικζσ ικανότθτεσ, κακϊσ και τισ επιτελικζσ
αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ κα προχωριςουν ςτθν εφρυκμθ υλοποίθςθ του Ζργου. Βαςικό χαρακτθριςτικό του ανκρϊπινου
δυναμικοφ κα είναι θ ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων μερϊν με ςτόχο τθ βζλτιςτθ διάχυςθ τθσ αναγκαίασ
τεχνογνωςίασ ςτουσ αρμόδιουσ υπάλλθλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν περαιτζρω διαχείριςθ και
εξζλιξθ των εφαρμογϊν που κα υλοποιθκοφν κακϊσ και τθν βζλτιςτθ διαχείριςθ τυχόν προβλιματα που
κα εμφανιςτοφν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ.
5. Επιπλζον, θ πρόταςθ κάκε υποψθφίου κα πρζπει να περιγράφει τθ διαδικαςία αποκατάςταςθσ λακϊν
(bugs), τθ διαχείριςθ των αλλαγϊν και
τθ διαδικαςία διαχείριςθσ προςαρμογϊν
(τροποποιιςεων/επεκτάςεων) του κϊδικα των εφαρμογϊν που κα παρζχεται ςτο πλαίςιο τθσ
ςυντιρθςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει τθν υποδομι/υπθρεςίεσ που διακζτει για τθν παροχι
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ.
6. Κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει και να τεκμθριϊςει όλεσ τισ φάςεισ υλοποίθςθσ του Ζργου
κατά τθν ςχεδίαςθ (φάςθ 1),
ανάπτυξθ (φάςθ 2 και φάςθ 3),
Δοκιμϊν (φάςθ 4),
Ριλοτικισ εφαρμογισ και Δοκιμϊν (Φάςθ 5).
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Α5.2 Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του
Ζργου
Το προτεινόμενο ςχιμα οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου κα πρζπει να
είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ παρ. Α5.1 τθσ παροφςασ. Τα κρίςιμα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του
ςχιματοσ διοίκθςθσ του Ζργου για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουκα:
Εμπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ των φάςεων και παραδοτζων του Ζργου,
Αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου οριςτικοποίθςθσ των απαιτιςεων Ζργου,
Αποτελεςματικι διαχείριςθ των κινδφνων και τον επιτυχι τρόπο πρόλθψθσ, μζτρων
παρακολοφκθςθσ και μζτρων αντιμετϊπιςθσ κινδφνων,
Κατάλλθλθ επιλογι προςωπικοφ του Αναδόχου,
Αποτελεςματικότθτα τθσ διαχείριςθσ αποκλίςεων και αλλαγϊν, με αποτελεςματικό, ζγκυρο και
ζγκαιρο ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων,
Αποτελεςματικι διαχείριςθ τακτικϊν ςυναντιςεων και αποτελεςματικισ λιψθσ αποφάςεων,
Διαςφάλιςθ απαιτουμζνθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. Α4.5 τθσ
παροφςασ,
Άμεςθ, αποτελεςματικι, ζγκαιρθ, πλιρθσ και ζγκυρθ επικοινωνία,
Αποτελεςματικι διαχείριςθ των ελζγχων, ςεναρίων χριςθσ και πιλοτικϊν προγραμμάτων επίδειξθσ
και ετοιμότθτασ παραλαβισ των χαρακτθριςτικϊν των υπθρεςιϊν του Ζργου, όπωσ και του ςυνόλου
του Ζργου,
αποτελεςματικι, άμεςθ, επιτυχι ανταπόκριςθ και επίλυςθ εντόσ τριϊν (3) πρϊτων θμερϊν από
τθν εμφάνιςθ τυχόν προβλθμάτων.

Α5.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυκμίςεισ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ των
υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου Ζργου
Κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του κατάλογο ςυγκεκριμζνων μζτρων τα
οποία κα εφαρμόηει κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου για να διαςφαλίηει τθν ποιότθτα υλοποίθςθσ και των
αποτελεςμάτων του. Τα μζτρα αυτά απαιτείται κατ’ ελάχιςτον να είναι τα ακόλουκα:
α. Θ εκπόνθςθ Σχεδίου Ροιότθτασ
Το Σχζδιο Ροιότθτασ ςχεδιάηεται από τον Ανάδοχο ςτθν αρχι του Ζργου και ςυμφωνείται με τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Το Σχζδιο Ροιότθτασ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τουσ ςτόχουσ, τισ παραδοχζσ
υλοποίθςθσ και τουσ περιοριςμοφσ υλοποίθςθσ του Ζργου, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τουσ
υπευκφνουσ υλοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων του Ζργου, τα παραδοτζα του Ζργου, τα ςτελζχθ του
Αναδόχου που κα απαςχολθκοφν για τθ ςφνταξθ κάκε παραδοτζου, το χρόνο υποβολισ κάκε
παραδοτζου, τισ τυχόν πρόςκετεσ/διορκωτικζσ ενζργειεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ των παραδοτζων του Ζργου κακϊσ και μεκόδουσ διαχείριςθσ κινδφνων.
β. Θ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων εντφπων ελζγχου (checklists)
Τα ζντυπα αυτά πρζπει να περιζχουν ςυγκεκριμζνα κριτιρια ελζγχου (checkpoints), τα οποία πρζπει να
πλθροφν θ υλοποίθςθ και τα αποτελζςματα του Ζργου. Τα ζντυπα αυτά ςυμπλθρϊνονται από τον
Ανάδοχο πριν από τθν υποβολι των παραδοτζων του Ζργου ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΕΤΤ). Θ
διαμόρφωςθ των κριτθρίων ελζγχου πρζπει να λάβει υπόψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ του Ζργου. Επίςθσ, τα
κριτιρια πρζπει να κακορίηουν τυχόν πρόςκετεσ ενζργειεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ υλοποίθςθσ και των αποτελεςμάτων του Ζργου.
γ. Ο οριςμόσ Υπεφκυνου Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ τθσ Υλοποίθςθσ και των Αποτελεςμάτων του Ζργου
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Κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ορίςει ςτθν Ρροςφορά του ποιό μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα αναλάβει τον
ρόλο του Υπεφκυνου Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ τθσ Υλοποίθςθσ και των Αποτελεςμάτων του Ζργου
(ΥΔΡΥΑΕ). Το μζλοσ αυτό τθσ Ομάδασ Ζργου κα είναι υπεφκυνο για τθ διαμόρφωςθ και το ςυνεχι ζλεγχο
τθσ τιρθςθσ του Σχεδίου Ροιότθτασ του Ζργου. Στο πλαίςιο αυτό, ςτισ αρμοδιότθτεσ του ΥΔΡΥΑΕ
περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των προτφπων που ζχουν κακοριςτεί, θ ςυνεχισ
παρακολοφκθςθ των ποιοτικϊν ςτοιχείων του Ζργου του Αναδόχου, θ κακοδιγθςθ και ο ζλεγχοσ των
μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν τιρθςθ των ςυμφωνθμζνων προδιαγραφϊν υλοποίθςθσ του Ζργου
κακϊσ και θ τεκμθρίωςθ για τυχόν τροποποιιςεισ, όπωσ θ αντικατάςταςθ ςτελεχϊν, οι αλλαγζσ
θμερομθνιϊν υποβολισ κλπ, ι για τυχόν πρόςκετεσ/διορκωτικζσ ενζργειεσ απαιτθκοφν για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ του Ζργου και των αποτελεςμάτων του.

Α5.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων Υλοποίθςθσ
Κάκε υποψιφιοσ οφείλει κατ’ ελάχιςτον να λάβει υπόψθ του και να διαχειριςτεί τουσ κινδφνουσ του
Πίνακασ 1, κακϊσ και να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του λίςτα και ςχζδιο Διαχείριςθσ κινδφνων, πλζον
των ακόλουκων καταγεγραμμζνων που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν διοίκθςθ, τθν υλοποίθςθ και
λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ζργου. Θ μεκοδολογία Διαχείριςθσ Κινδφνων κα πρζπει να εντοπίηει τουσ
κινδφνουσ, να τουσ αξιολογεί και να προτείνει ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τουσ ζτςι,
ϊςτε να μθν δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθν ομαλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ και παράδοςθ του Ζργου. Στθν
προςφορά του, ο υποψιφιοσ κα περιλαμβάνει πλάνο διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ των πικανϊν κινδφνων,
ςχετικά ποςοςτά πικανοτιτων, αναφορζσ κινδφνων με μζτρα αντιμετϊπιςθσ κακϊσ και ζνα προχπολογιςμό
για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν, ςφμφωνα και με τα όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.10.3 του
Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (Ρίνακασ Σχεδίου και Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κινδφνων). Πλα τα ανωτζρω οφείλει ο
υποψιφιοσ να τα τθρεί ςε αρχείο διαχείριςθσ κινδφνων.

Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου

Διαδικαςία

παραλαβισ

Τα ςενάρια ελζγχου που κα πρζπει να διεξάγει ο Ανάδοχοσ είναι ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
1.
2.
3.

Για τθν παράδοςθ κάκε υποςυςτιματοσ, κα πρζπει να γίνει ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ ανά
υπθρεςία όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ 2 και 3.
Για κάκε υπθρεςία κα πρζπει να ελεγχκεί θ απάντθςθ των απαιτιςεων όπωσ προδιαγράφονται ςτισ
παρ. Α3.2.4, Α3.9, Α3.10, Α3.11 και Α4.Α4.66 τθσ παροφςασ.
Κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του τελικοφ Συςτιματοσ κα πρζπει να γίνει ζλεγχοσ των υπθρεςιϊν
όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ 2 και 3 από άκρθ-ςε-άκρθ (end-to-end), ϊςτε να
πλθροφνται οι απαιτιςεισ όπωσ προδιαγράφονται ςτισ παρ. Α3.2.4, Α3.9, Α3.10, Α3.11 και Α4.6 τθσ
παροφςασ.

Ριο αναλυτικά θ κάκε υπθρεςία κα πρζπει να ελεγχκεί ςφμφωνα με τον
Περιγραφή Τπηρεςίασ
Πλεσ οι Υπθρεςίεσ

Ζλεγχοσ απαιτήςεων
1.

Ρροςβαςιμότθτα

2.

Ακρίβεια

3.

Ανεξαρτθςία

4.

Διαφάνεια

5.

Ρλθρότθτα

6.

Ευκολία χριςθσ

7.

Υποςτιριξθ των τελευταίων διακζςιμων web standards

8.

Ρολιτο-κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ

9.

Διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των προςωπικϊν ςτοιχείων
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Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου
10. Ρολυλειτουργικι διεπαφι χριςθσ
11. Ρροςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των
πλθροφοριϊν
12. Ρροςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων
τιμολογιακϊν δεδομζνων
Υπθρεςίεσ
Άντλθςθσ
Στοιχείων
Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ και ΤΥ. &
Ραρουςίαςθσ
Στοιχείων
Τιμολογίων Υπθρεςιϊν ΘΕ

Υπθρεςίεσ
Ραραγωγισ
Στατιςτικϊν
Στοιχείων,
Εκκζςεων, Αναφορϊν ΘΕ
και ΤΥ
Υπθρεςίεσ
Συγκριτικϊν
Αξιολογιςεων Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ και ΤΥ ,
Αςφαλισ
Δθμιουργίασ
Χριςτθ &

Υπθρεςία
Ρροφίλ

1.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ
αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ

2.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ
πολυκαναλικι διάκεςθ

3.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

1.

Ρροςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων
τιμολογιακϊν δεδομζνων

1.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ
αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ

2.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ
πολυκαναλικι διάκεςθ

3.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

1.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ
αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ

2.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ
πολυκαναλικι διάκεςθ

3.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

1.

Ξεκάκαρθ, ομοιογενι και ομοιόμορφθ παρουςίαςθ τθσ
πλθροφορίασ

2.

Υποςτιριξθ των τελευταίων διακζςιμων web standards

3.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

δεικτϊν

και

αναφορϊν

1.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

δεικτϊν

και

αναφορϊν

των

αποτελεςμάτων

δεικτϊν

των

βάςθ

και

αναφορϊν

βάςθ

αποτελεςμάτων

δεικτϊν

και

με

με

αναφορϊν

Υπθρεςία
Εξαγωγισ
ςτοιχείων προφίλ
Υπθρεςία Αρχειοκζτθςθσ
Σεναρίων
Ραλαιότερων
Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων
Τιμολογίων ΘΕ & ΤΥ

των

βάςθ

αποτελεςμάτων

δεικτϊν

και

με

αναφορϊν

Διαχείριςθ:
1.
2.

3.

Χρθςτϊν
του
Συςτιματοσ
Σχιματοσ
τιμολογιακϊν
δεδομζνων
Βάςθσ Δεδομζνων

Υπθρεςία
εξαγωγισ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για
ομάδεσ χρθςτϊν
.
Περιγραφή Τπηρεςίασ
Πλεσ οι Υπθρεςίεσ

Ζλεγχοσ απαιτήςεων
13. Ρροςβαςιμότθτα
14. Ακρίβεια
15. Ανεξαρτθςία
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16. Διαφάνεια
17. Ρλθρότθτα
18. Ευκολία χριςθσ
19. Υποςτιριξθ των τελευταίων διακζςιμων web standards
20. Ρολιτο-κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ
21. Διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των προςωπικϊν ςτοιχείων
22. Ρολυλειτουργικι διεπαφι χριςθσ
23. Ρροςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των
πλθροφοριϊν
24. Ρροςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων
τιμολογιακϊν δεδομζνων
Υπθρεςίεσ
Άντλθςθσ
Στοιχείων
Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ και ΤΥ. &
Ραρουςίαςθσ
Στοιχείων
Τιμολογίων Υπθρεςιϊν ΘΕ

Υπθρεςίεσ
Ραραγωγισ
Στατιςτικϊν
Στοιχείων,
Εκκζςεων, Αναφορϊν ΘΕ
και ΤΥ
Υπθρεςίεσ
Συγκριτικϊν
Αξιολογιςεων Τιμολογίων
Υπθρεςιϊν ΘΕ και ΤΥ ,
Αςφαλισ
Δθμιουργίασ
Χριςτθ &

Υπθρεςία
Ρροφίλ

4.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ
αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ

5.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ
πολυκαναλικι διάκεςθ

6.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

2.

Ρροςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων
τιμολογιακϊν δεδομζνων

4.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ
αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ

5.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ
πολυκαναλικι διάκεςθ

6.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

4.

Ρροςζγγιςθ διάκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτθ
αντιλθπτϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων πολίτθ

5.

Ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ
πολυκαναλικι διάκεςθ

6.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

4.

Ξεκάκαρθ, ομοιογενι και ομοιόμορφθ παρουςίαςθ τθσ
πλθροφορίασ

5.

Υποςτιριξθ των τελευταίων διακζςιμων web standards

6.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα

των

αποτελεςμάτων

δεικτϊν

των

βάςθ

και

αναφορϊν

βάςθ

αποτελεςμάτων

δεικτϊν

και

με

με

αναφορϊν

Υπθρεςία
Εξαγωγισ
ςτοιχείων προφίλ
Υπθρεςία Αρχειοκζτθςθσ
Σεναρίων
Ραλαιότερων
Συγκριτικϊν Αξιολογιςεων
Τιμολογίων ΘΕ & ΤΥ

των

βάςθ

αποτελεςμάτων

δεικτϊν

και

με

αναφορϊν

Διαχείριςθ:
4.
5.

6.

Χρθςτϊν
του
Συςτιματοσ
Σχιματοσ
τιμολογιακϊν
δεδομζνων
Βάςθσ Δεδομζνων

Υπθρεςία
εξαγωγισ
2. Δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα
ομάδεσ χρθςτϊν
Πίνακασ 8. ενάρια ελζγχου ανά υπηρεςία
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Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου
Τα ορόςθμα παραλαβισ ςυμπίπτουν με τισ προκεςμίεσ όπωσ ορίηονται ςτον Ρίνακασ 7.
Κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά τθ διαδικαςία ελζγχου
των ακόλουκων απαιτιςεων (Ρίνακασ 8) και παραλαβισ τόςο τθσ λειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων όςο
και του ςυνόλου του Ζργου, μαηί με τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων ςεναρίων δοκιμϊν
και χριςθσ, και ςφμφωνα με τα όςα εξειδικεφονται ςτθν παρ. Γ3.11.4 του Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ (Ρίνακασ
Σεναρίων Χριςθσ και Ελζγχου Συςτιματοσ).
Θ ΟΡΡΕ, ςε κάκε φάςθ του Ζργου κα ελζγχει τθν πλιρωςθ των απαιτιςεων του πίνακα 8, τθν
λειτουργικότθτα του κάκε παραδοτζου, τθν ποιότθτα, τθν ενςωμάτωςθ τυχόν αλλαγϊν ι και διορκϊςεων.
Εφόςον πιςτοποιοφνται οι απαιτιςεισ του κάκε Ραραδοτζου, θ ΟΡΡΕ κα προβαίνει ςε τμθματικι παραλαβι
του ςφμφωνα με τουσ Προυσ τθσ Σφμβαςθσ. Εφόςον τα προτεινόμενα ςενάρια ελζγχου ζχουν ολοκλθρωκεί
επιτυχϊσ και ζχει τεκμθριωκεί θ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικείμενου, θ ΟΡΡΕ προβαίνει ςτθν προςωρινι
παραλαβι του Ραραδοτζου. Θ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των Ραραδοτζων του Ζργου και το
διαχειριςτικό κλείςιμο του Ζργου ολοκλθρϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ.
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Ρροκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο
Ραρατηρητήριο Τιμϊν Τηλεπικοινωνιακϊν και
Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικήσ
Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων
Ρροχπολογιςμόσ: 397.560,00€ (χωρίσ ΦΡΑ)
Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςησ: 39.756,00€ ( χωρίσ ΦΡΑ)
Διάρκεια: 21 μινεσ
Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
Ημερομηνία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE
Κωδικόσ ΟΡΣ: 380256
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ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β1. Γενικζσ Ρληροφορίεσ
Ραρακάτω παρουςιάηονται γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Διαγωνιςμό.

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ
Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Αϋ
Μζροσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ.
Ο Διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδότθςισ του από το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», που ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ
(ΕΣΡΑ) με τθν Απόφαςθ CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και
υλοποιείται από τθν Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων ωσ Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ
με κωδικό ΟΡΣ: 380256.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου.

Β1.2 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου
Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΡΑ, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κοινοτικι ςυνδρομι) και Εκνικοφσ Ρόρουσ (εκνικι
ςυμμετοχι).
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι) κα βαρφνει τισ
πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό
Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ) 3638.
Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου, χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των
τετρακοςίων ογδόντα εννζα χιλιάδων Ευρϊ- - € 489.000,00 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: €
397.560,00 - ΦΡΑ (23 %): € 91.440,00)
Το δικαίωμα προαίρεςησ του Ζργου περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του Συςτιματοσ και
ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα οκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων Ευρϊ - € 48.900 (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΦΡΑ: € 39.756,00 - ΦΡΑ (23%): € 9.144,00), το οποίο κα καλυφκεί με ιδίουσ πόρουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στοιχεία Αναθζτουςασ Αρχήσ
Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων
-

Διεφθυνςη ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Λεωφόροσ Κθφιςιάσ 60, 15125, Μαροφςι, Ακινα
Τηλζφωνο: +30 210 6151000
Fax: +30 210 6105049
E-mail: info@eett.gr

Β1.3 Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ
Ο παρϊν ανοιχτόσ διεκνισ Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30Σελίδα 4 από 59
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4-2004), του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), με το οποίο προςαρμόςτθκε θ Ελλθνικι νομοκεςία
με τθν ανωτζρω Οδθγία, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1-102005) τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9-12-2005) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005, τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυμπλθρωματικά τισ
διατάξεισ του Κανονιςμοφ «Σφναψθσ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Μελετϊν» τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (ΦΕΚ 1750/Β/31-12-2001), όπωσ αυτόσ τροποποιθκείσ ιςχφει, κακϊσ και του
Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), όπου χωρεί και δεν
ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, των άρκρων 82 ζωσ 85
του Ν. 2362/95, του Ν. 2741/99, του Ν. 2286/95 και του Ν. 3886/2010.

Β1.4 Ημερομηνία αποςτολήσ τησ Ρροκήρυξησ
Η Ρροκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ:
1.
2.
3.

Στθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςτισ __ /__ /____.
Στο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ __ /__
/____.
Στον Ελλθνικό Tφπο (να αναφερκοφν οι ςχετικζσ εφθμερίδεσ) ςτισ __ /__ /____ όπου και
δθμοςιεφκθκε περίλθψθ ςτισ __ /__ /____.

Καταχωρικθκε, επίςθσ, και ςτο διαδίκτυο ςτθν διεφκυνςθ www.eett.gr ςτισ __ /__ /____.

Β1.5 Τόποσ και χρόνοσ υποβολήσ Ρροςφορϊν
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παροφςα Ρροκιρυξθ, ζωσ την …-…-2013, ημζρα ………… και ϊρα ……… ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ
οσ
Αρχισ (ΕΕΤΤ), Λεωφ. Κθφιςιάσ αρικ. 60, Τ.Κ. 151 25, Μαροφςι Αττικισ (Ρρωτόκολλο, 7 όροφοσ, τθλ.
+30 21 0615 1000, φαξ +30 21 0610 5049). Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.

Β1.6 Τρόποσ λήψησ εγγράφων Διαγωνιςμοφ
Η διάκεςθ τθσ Ρροκιρυξθσ γίνεται από τθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Τμιμα Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν, Γραφείο Ρρομθκειϊν και θ παραλαβι τθσ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο είτε με ταχυμεταφορικι (courier).
Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Ρροκιρυξθσ μζςω ταχυμεταφορικισ (courier), θ Ανακζτουςα Αρχι
δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τθσ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα ςτοιχεία των
ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων
παρζλαβαν τθν Ρροκιρυξθ για τθν περίπτωςθ που προκφψει ανάγκθ αποςτολισ τυχόν
ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Για τυχόν ελλείψεισ ςτθ ςυμπλιρωςθ των
ςτοιχείων του πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ φζρει ο υποψιφιοσ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ Ρροκιρυξθσ που
παραλαμβάνουν, από άποψθ πλθρότθτασ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό
αρικμό ςελίδων και, εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ, να το γνωρίςουν εγγράφωσ
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο, πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ
του Διαγωνιςμοφ, με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ
Ρροκιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
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Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ διατίκεται και ςε
θλεκτρονικι μορφι, μζςω του διαδικτφου, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.eett.gr,
κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΥΔ ΕΡ «ΨΣ» www.digitalplan.gov.gr/portal/. Επίςθσ, ςφμφωνα με το
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», θ Ρροκιρυξθ είναι αναρτθμζνθ και ςτο ΡΟΓΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου κα πρζπει, επίςθσ, κατά τθν
παραλαβι τθσ να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό θλεκτρονικό ζντυπο (τθν αντίςτοιχθ φόρμα δεδομζνων) με
τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τθλζφωνο,
φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ
πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Ρροκιρυξθ για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ
αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Για τυχόν ελλείψεισ ςτθ
ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ φζρει ο υποψιφιοσ.
H Ανακζτουςα Αρχι, αν και καταβάλει κάκε ςχετικι προςπάκεια, δεν μπορεί, ςε καμία περίπτωςθ,
να εγγυθκεί τθν ορκότθτα, τθν πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των κειμζνων, που βρίςκονται ςτθν
θλεκτρονικι ςελίδα τθσ (website). Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ οποιαςδιποτε παράλειψθσ ι
ςφάλματοσ, υπερτεροφν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων, τα οποία τθροφνται ςτθν ζδρα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

Β1.7 Ραροχή Διευκρινίςεων επί τησ Ρροκήρυξησ
Οι υποψιφιοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία) ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ μζχρι και τθν 12θ θμζρα
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δθλαδι τθν …………,
θμζρα………………και ϊρα………….
Η Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει εγγράφωσ ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ,
ςε όλουσ όςουσ ζχουν παραλάβει τθν Ρροκιρυξθ, το αργότερο ζξι (6) ημζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των προςφορϊν.
Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Τμιμα
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, Γραφείο Ρρομθκειϊν. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε
περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προσ τθν διεφκυνςθ: info@eett.gr, χωρίσ, όμωσ, θ δυνατότθτα αυτι να
απαλλάςςει τουσ υποψιφιουσ από τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα ερωτιματα και γραπτϊσ (με
επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται παραπάνω. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν
κα απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Ρροκιρυξθ, κακϊσ και οι γραπτζσ
διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα
και τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά και ςε
θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.eett.gr).

Β2. Δικαίωμα Συμμετοχήσ – Δικαιολογητικά
Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, επιχειριςεισ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, όμιλοι, ςυμπράξεισ, ενϊςεισ επιχειριςεων (consortium), ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ
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εταιρειϊν ι υπό ςφςταςθ κοινοπραξίεσ των ανωτζρω με οποιοδιποτε ςυνδυαςμό και εν γζνει
περιςςότερα του ενόσ πρόςωπα, φυςικά ι νομικά, που υποβάλουν από κοινοφ προςφορά και:
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο
(ΕΟΧ) ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων
Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Αϋ139), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν
Σ.Δ.Σ. ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε.
ι
ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ –
μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι
ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ι
τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν,
και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ παρ. Β.2.3 («Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ») και Β.2.6 («Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ») τθσ παροφςασ.
Η ζνωςθ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά πρζπει απαραιτιτωσ να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Με τθν υποβολι
τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι
ανάκεςθσ του Ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ
δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ
με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ,
τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και
τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν
αντικατάςταςθ. Η αντικατάςταςθ υπόκειται ςε ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.
Οι υποψιφιοι, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του
κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το δικαίωμα να παρζχουν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία,
δεν κα απορρίπτονται για το λόγο ότι κα ζπρεπε ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία να είναι
φυςικά ι νομικά πρόςωπα.
Τα νομικά πρόςωπα αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ και τα επαγγελματικά προςόντα των
προςϊπων που κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ Ζργου.

Β2.2 Αποκλειςμόσ Συμμετοχήσ
Δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. Β2.1 «Δικαίωμα Συμμετοχισ» τθσ παροφςασ.
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. Β2.3 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» τθσ παροφςασ.
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. Β2.4 «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τθσ
παροφςασ.
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. Β2.6 «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ» τθσ
παροφςασ.
Πςοι ζχουν κθρυχκεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι
υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα.
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Πςοι ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του
δθμόςιου τομζα.
Πςοι υποψιφιοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 43.1 του Ρ.Δ. 60/2007,
ιτοι ζχει εκδοκεί ςε βάροσ των νομίμων εκπροςϊπων τουσ και των λοιπϊν προςϊπων που
αναφζρονται κατωτζρω αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ:
α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ
τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΕΑ του Συμβουλίου,
γ) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων,
δ) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ
91/308/EOK του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991 για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
ε) Υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει
απόφαςθσ, θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου.
Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ
(Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Ρ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε
για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ,
μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα.
Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω
κυρϊςεισ.
Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου αυτισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τουσ, με τθν επιφφλαξθ των
προβλεπομζνων ςτθν παρ. Β2.5 υποπαρ. 8 τθσ παροφςασ.
Πςα πρόςωπα μετζχουν αυτόνομα ι ςε ζνωςθ ι ωσ υπεργολάβοι ςε περιςςότερα τουσ ενόσ
ςχιματα υποψθφίων, με ποινή αποκλειςμοφ του ςυνόλου των προςφορϊν ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν.
Εάν ο Ανάδοχοσ του Ζργου που κα επιλεγεί δεν ζχει ζδρα ςτθν Ελλάδα, υποχρεοφται να ςυςτιςει ςε
αυτιν, εφόςον δεν διατθρεί ιδθ, γραφείο κατάλλθλα ςτελεχωμζνο και εξοπλιςμζνο (με άρτιο
ςυνεργείο, ειδικευμζνο προςωπικό κλπ.) για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου Ζργου.

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ
Οι υποψιφιοι οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, ζγγραφο
υποβολισ προςφοράσ (που κα βρίςκεται ζξω από τον φάκελο τθσ προςφοράσ για πρωτοκόλλθςι
του), με το οποίο κα δθλϊνεται θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ.
Β3.3 τθσ παροφςασ και κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου ι όλων των
μελϊν του υποψθφίου, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ (ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου τουσ).
Οι υποψιφιοι οφείλουν επιπλζον να κατακζςουν υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ τα
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ που προβλζπονται κατωτζρω κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι
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τουσ μορφι) και να ςυμπεριλάβουν ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» ςυμπλθρωμζνουσ
τουσ παρακάτω πίνακεσ (κατά περίπτωςθ), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ
επεξθγιςεισ/οδθγίεσ:
1.
2.
3.
4.

Α/Α

Στθ ςτιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά
που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο
δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο .
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου που ζχει τθ μορφι
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι
ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ςτο οποίο περιλαμβάνεται το
απαιτοφμενο δικαιολογθτικό.
ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ

2.

Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986, με κεϊρθςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα
ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ
κα δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ
προςφοράσ του:

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ

ΝΑΙ

Α. i. Δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του
Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, είναι ςυνεπισ
ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του
όςο και των υποχρεϊςεϊν του προσ τισ υπθρεςίεσ του
δθμόςιου τομζα.
ii. Συνζταξε τθν προςφορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ
και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα
ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι
ακριβι.
iii. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του
που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι
ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ.
iv. Δεν ζχει κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοσ
ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν
που του ηθτικθκε από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ςχετικά
με τθν ανταπόκριςι του ςε κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ του.
v. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του
Διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι
ιδιότθτά του, που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι.
vi. Δεν τελεί υπό κατάςταςθ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και οφτε κα υποβάλλει ςτο μζλλον
προςφορά ςε Διαγωνιςμό, που μπορεί να τον
οδθγιςει ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων,
για παράδειγμα: Ι) Υποβολι προςφοράσ ςε ζργο, που
ανικει ςε πρόγραμμα, ςτο οποίο ο προςφζρων ζχει
ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςτθν διαδικαςία εκ των
προτζρων ενδιάμεςθσ ι τελικισ αξιολόγθςθσ, ΙΙ)
υποβολι προςφοράσ ςε ζργο, ςτο οποίο ζχει
ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςτθ διαδικαςία
ςφνταξθσ των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν, με
βάςθ το άρκρο 94 του Κανονιςμοφ 1605/02 του
Συμβουλίου.
vii. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ του
Διαγωνιςμοφ, κα προςκομίςει για τθ ςφναψθ τθσ
ςχετικισ Σφμβαςθσ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν πρόςκλθςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ.
viii. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ
εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και, επίςθσ,
ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία
προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και
κανονιςτικζσ διατάξεισ (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν
φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ
ι διαδικαςία).
ix. Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν.
2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι προ-πτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι
δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ
εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι ι προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι υπό άλλεσ
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόςωπα).
x. Eίναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ
προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και
ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
xi. Είναι, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
τθσ κατάκεςισ τθσ ςτο ταχυδρομείο, εγγεγραμμζνοσ
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ςτο οικείο Επιμελθτιριο / επαγγελματικό μθτρϊο,
αναγράφοντασ και το ειδικό επάγγελμά του (τα
αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι
είναι εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα του οικείου
επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ ενϊςεισ
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και το ειδικό
επάγγελμά τουσ).
xii. Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά
όςο και ποιοτικά, του αντικειμζνου του Ζργου.
xiii. Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα
χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ
Διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των
υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ
του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ρροκιρυξθ και
αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ,
εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο.
xiv. Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο
του προκθρυςςομζνου Ζργου.
xv. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων υπό
οποιαδιποτε μορφι, απαιτείται, επίςθσ, να
προςκομιςκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ από
το κάκε μζλοσ (ι το νόμιμο εκπρόςωπό του) χωριςτά,
ςτθν οποία κα δθλϊνεται: (i) θ αποδοχι τθσ
ςφμπραξθσ, τθσ κοινοπραξίασ εταιρειϊν, τθσ υπό
ςφςταςθ κοινοπραξίασ ι τθσ από κοινοφ υποβολισ
τθσ προςφοράσ, (ii) τα ποςοςτά ςυμμετοχισ κάκε
μζλουσ ςτθν ζνωςθ προςϊπων και (iii) ο κοινόσ
εκπρόςωποσ και αντίκλθτοσ του ομίλου, των
ςυμπραττουςϊν ι κοινοπρακτουςϊν εταιρειϊν ζναντι
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
xvi. Υπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει, επίςθσ, να
ςυμπλθρϊςει και ο τυχόν εκπρόςωποσ και
αντίκλθτοσ, με τθν οποία κα αποδζχεται τον διοριςμό
του, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςτοιχ. xv και
ςτθν παρ. Β3.1 ςτοιχ. Α.4 τθσ παροφςασ.
Β. O/Oι «εξωτερικόσ/οί ςυνεργάτθσ/εσ», όταν
προβλζπεται να χρθςιμοποιθκοφν εξωτερικοί
ςυνεργάτεσ (μθ μόνιμο προςωπικό του υποψθφίου),
κα δθλϊνουν ότι:
Tο Ζργο (αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ),
κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτό
τελοφν εν γνϊςει τουσ.
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Γ. Ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου
(ςθμ.: Εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., οι
ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον
πρόκειται για Ε.Ρ.Ε., οι διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον
πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων
Σφμβουλοσ αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου
νομικοφ προςϊπου), και το φυςικό πρόςωπο, ςτθν
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι φυςικό πρόςωπο,
κα δθλϊνει ότι:
i. Δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ, με ιςχφ
δεδικαςμζνου, για αδίκθμα ςχετικό με τθν
επαγγελματικι τουσ διαγωγι.
α. Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
παρ. 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007,
ιτοι:α. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 τθσ
κοινισ
δράςθσ
τθσ
98/773/ΔΕΥ
του
Συμβουλίου,
β. Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο
άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ
δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου,
γ. Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ
ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και
δ.

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1
τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ
10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ
του
χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.

iii. Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ
απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ
χρεοκοπίασ.

3.

Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει
τθν προςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ υποβάλει τθν
προςφορά του μζςω αντιπροςϊπου, που δεν είναι
νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του. Το εν λόγω παραςτατικό
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εκπροςϊπθςθσ κα πρζπει να ζχει τθ μορφι:
- Για τα Φυςικά πρόςωπα: Ρλθρεξοφςιο προσ εκείνον
που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε απλι
εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ.
- Για τισ Α.Ε., Συνεταιριςμοφσ: Απόφαςθ Δ.Σ.
εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω Διαγωνιςμό ι
πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο ι τον
νόμιμο εκπρόςωπό του.
- Για τισ Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε.: Εταιρικό Οριςμοφ του
Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο
το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο
εκπροςϊπθςθσ και

4.

- Για τισ Ενϊςεισ προςϊπων: Τα οριηόμενα ςτθν
κατωτζρω παρ. 4 περίπτωςθ ΣΤ ςτοιχ.ii τθσ
Ρροκιρυξθσ.
Τα νομικά πρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά
ςφςταςισ τουσ. Συγκεκριμζνα, εάν ο υποψιφιοσ είναι:
Α. Α.Ε.:
i. Το ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ,
ii. Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ
του υποψθφίου με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί
όλεσ οι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ
τροποποιιςεισ
αυτοφ
ι
του
κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει), κακϊσ και το ςχετικό
ΦΕΚ.
iii. Το ΦΕΚ τθσ ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι,
ςε περίπτωςθ που αυτό δεν ζχει εκδοκεί, ακριβζσ
αντίγραφο του πρακτικοφ του ΔΣ για τθν ιςχφουςα
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ, αντίγραφο τθσ αίτθςθσ
υποβολισ αυτοφ ςτθν αρμόδια Νομαρχία με το ςχετικό
αρικμό πρωτοκόλλου για τθν καταχϊριςθ αυτοφ ςτο ΜΑΕ
και αντίγραφο του αποδεικτικοφ ΤΑΡΕΤ για τθ
δθμοςίευςι του ςτο ΦΕΚ ι ακριβζσ αντίγραφο τθσ
ςχετικισ ανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ Νομαρχίασ.
iv. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ περί τροποποιιςεων καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ
εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το μζγιςτο (3)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
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v. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
Β. ΕΡΕ:
i. Το ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ.
ii. Το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, όπωσ ιςχφει, με όλεσ τισ
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ
τροποποιιςεισ του, ςε αντίγραφα κεωρθμζνα από το
Ρρωτοδικείο, κακϊσ και τα ςχετικά ΦΕΚ.
iii. Ρλιρθ ςειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτοφνται,
ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, για τον οριςμό
διαχειριςτι και εκπροςϊπου αυτισ, κακϊσ και τα ςχετικά
ΦΕΚ.
iv. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ περί τροποποιιςεων καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ
εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το μζγιςτο (3)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
v. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
Γ. Ο.Ε. και Ε.Ε.:
i. Το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, όπωσ ιςχφει, με όλεσ τισ
τυχόν τροποποιιςεισ του, ςε αντίγραφα κεωρθμζνα από
το Ρρωτοδικείο.
ii. Ρλιρθ ςειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτοφνται,
ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, για τον οριςμό
διαχειριςτι και εκπροςϊπου αυτισ.
iii. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ περί τροποποιιςεων καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ
εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το μζγιςτο (3)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
iv. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
Δ. Φυςικό πρόςωπο:
Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια
Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.
Ε. Αλλοδαπζσ εταιρείεσ:
Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν εταιρειϊν, και εάν ςτθν οικεία
χϊρα δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ
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ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ των ςχετικϊν ςτοιχείων
των εταιρειϊν, είναι δυνατόν τα ανωτζρω νομιμοποιθτικά
ζγγραφα να αντικαταςτακοφν από επίςθμεσ βεβαιϊςεισ
του Αρμοδίου Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου για τθν ιςχφουςα
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ, από ζνορκθ βεβαίωςθ των
εκπροςϊπων του υποψθφίου ενϊπιον Συμβολαιογράφου,
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι, ςε περίπτωςθ που δεν
προβλζπεται από το δίκαιο τθσ οικείασ χϊρασ ζνορκθ
βεβαίωςθ, από Υπεφκυνθ Διλωςθ των ωσ άνω
εκπροςϊπων, φζρουςα βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ από Συμβολαιογράφο, δικαςτικι ι διοικθτικι
αρχι. Τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά.
ΣΤ. Ζνωςθ προςϊπων υπό οποιαδιποτε μορφι (όμιλοσ,
ςφμπραξθ, κοινοπραξία εταιρειϊν, υπό ςφςταςθ
κοινοπραξία, ςυνεταιριςμόσ και εν γζνει περιςςότερα του
ενόσ πρόςωπα, φυςικά ι νομικά, που υποβάλλουν από
κοινοφ προςφορά):
i. Ρράξθ του αρμοδίου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
από τθν οποία να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ
ςυμμετοχι του μζλουσ:
1. Στθν ζνωςθ,
2. Στον παρόντα Διαγωνιςμό.
ii. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ ζνωςθσ, όπου:
1. Να ςυςτινεται θ ζνωςθ.
2. Να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το
τμιμα του φυςικοφ και το ποςοςτό του οικονομικοφ
αντικειμζνου του Ζργου που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ, ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ.
3. Να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το
ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ
(leader).
4. Να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία
επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και
των μελϊν τθσ για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και
τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ζνωςθσ και των μελϊν τθσ ζναντι
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
5. Να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν ευκφνθ ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου και, ςε
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περίπτωςθ διαδοχισ, ειδικισ ι οιονεί κακολικισ, κα ζχουν
δεςμεφςει τουσ διαδόχουσ τουσ ότι κα ςυνεχίςουν να
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Επικυρωμζνο αντίγραφο πρακτικοφ ι απόφαςθσ του
αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου του νομικοφ προςϊπου ι
κάκε μζλουσ-νομικοφ προςϊπου τθσ ζνωςθσ, με το οποίο
εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του υποψθφίου- φορζα ςτο
Διαγωνιςμό (πλθν μονοπρόςωπων εταιριϊν), ςτο οποίο
μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό
προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου) για
υπογραφι και υποβολι προςφοράσ, ςε περίπτωςθ που
δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα
τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του
Διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, κάτοικοσ
Ακθνϊν και γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ωσ
αντίκλθτοσ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ
από ζνωςθ εταιρειϊν, απαιτείται θ προςκόμιςθ
ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου για τθν υπογραφι τθσ
προςφοράσ από εκπρόςωπο ενόσ εκ των ςυμμετεχουςϊν
εταιρειϊν.

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ

ΝΑΙ

Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ
Ο υποψιφιοσ, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, οφείλει να κατακζςει εντόσ
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα δικαιολογθτικά
κατά περίπτωςθ, που απαρικμοφνται κατωτζρω. Θα πρζπει, επίςθσ, να ςυμπεριλάβει ςτο «Φάκελο
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ» ςυμπλθρωμζνουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ
(ςφμφωνα με τθ νομικι του μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ:
Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που κα
πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο
δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το
αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι ενότθτα του
«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ», ςτο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο
δικαιολογθτικό.

Β2.4.1 Οι Ζλληνεσ Ρολίτεσ
Α/Α

1.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
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Α/Α

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παρ. 1
του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16-03-2007) περί
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

8.

9.

10.

11.

12.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ
προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ 1

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινή αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψθφίου ενϊπιον Συμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο
Διαγωνιςμόσ, εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ
Α/Α
1.

1

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ

ΝΑΙ

Εφόςον ο Υποψιφιοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω Αντιπροςϊπου.
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Α/Α

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παρ. 1
του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16-03-2007) περί
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται
ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.
Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ
ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.
Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ
ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
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Α/Α

8.

9.

10.

11.

12.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ
τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι Ζνορκθ
Βεβαίωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι Συμβολαιογράφου
ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου δεν προβλζπεται Ζνορκθ
Βεβαίωςθ, Υπεφκυνθ Διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, Συμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ
κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
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2

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινή
αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου
δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, Συμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του
υποψθφίου, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ.
Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο, ςτον οποίο πρόκειται να
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

2

Εφόςον ο Υποψιφιοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω Αντιπροςϊπου.
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Β2.4.3 Τα ημεδαπά νομικά πρόςωπα
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να
προκφπτει ότι: α) Οι ομόρρυκμοι εταίροι και οι
διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., β) Οι διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., γ) ο
Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. και δ) Οι
νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου
δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ,
εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και
δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α’/16-03-2007) περί προςαρμογισ τθσ
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων
ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο
υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
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10.
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12.

13.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν
βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ
τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα δθλϊνει όλουσ
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ
ο υποψιφιοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
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Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινή αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψθφίου ενϊπιον Συμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο , ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο
Διαγωνιςμόσ, εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Β2.4.4 Οι ςυνεταιριςμοί
Α/Α
1.

2.

3.
4.

5.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να
προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι οι διαχειριςτζσ
δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ,
εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και
δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α’/16-03-2007) περί προςαρμογισ τθσ
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων
ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).
Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ
λειτουργεί νόμιμα.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
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Α/Α
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν
βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ.. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ
τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα δθλϊνει όλουσ
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ
ο υποψιφιοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

14.

15.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ

NAI

ΝΑΙ

3

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινή αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψθφίου ενϊπιον Συμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο
Διαγωνιςμόσ, εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα
Α/Α
1.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ, από το οποίο να
προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι οι διαχειριςτζσ
του νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί
για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα
αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του
Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16-03-2007) περί προςαρμογισ
τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

3

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΝΑΙ

Εφόςον ο υποψιφιοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω αντιπροςϊπου
που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων ζχει
υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται
ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.
Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ
τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο Υποψιφιοσ δεν
βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.
Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ
προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι Ζνορκθ Βεβαίωςθ
ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι Συμβολαιογράφου ι, αν ςτθ
χϊρα του υποψθφίου δεν προβλζπεται Ζνορκθ
Βεβαίωςθ, Υπεφκυνθ Διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, Συμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο
Υποψιφιοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία
να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινή
αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, Συμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του
υποψθφίου, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ.
Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο, ςτον οποίο πρόκειται να
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ ,εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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Β2.4.6 Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ
Α/Α
1.

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάκε Μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ πρζπει να
κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/αλλοδαπό φυςικό
πρόςωπο, θμεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ

ΝΑΙ

Β2.5 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Η ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό και ςε κάκε
φάςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοφ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των
όρων διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ παροφςασ.
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ επί ποινι ακυρότθτασ τθσ υποψθφιότθτασ
των ενδιαφερομζνων, τυχόν δε παραβίαςι τουσ από τουσ υποψιφιουσ οδθγεί ςε αποκλειςμό
τουσ από το Διαγωνιςμό.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ οποιουδιποτε από τα δικαιολογθτικά των παρ. Β2.3, Β2.6 και Β2.7
τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και δεν είναι δυνατι θ εκ
των υςτζρων ςυμπλιρωςι τουσ.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα
ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει διευκρινίςεισ από
τουσ υποψιφιουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων, εγγράφων, δικαιολογθτικϊν και
πιςτοποιθτικϊν τθσ προςφοράσ τουσ, οι οποίοι οφείλουν να απαντιςουν εγγράφωσ εντόσ πζντε
(5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του ςχετικοφ εγγράφου, πλθν των αναγκαίων
ςτοιχείων τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ, κακϊσ και να αποκλείςει τουσ υποψιφιουσ
που δεν κα παράςχουν τισ αιτοφμενεσ διευκρινίςεισ εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ προκεςμίασ.
Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ αφοροφν αποκλειςτικά ςε ιδθ υποβλθκζντα ζγγραφα και όχι
ςτθν αντικατάςταςθ υποβλθκζντων ι τθν προςκόμιςθ παραλθφκζντων δικαιολογθτικϊν ι/και
εγγράφων.
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε άλλθ γλϊςςα, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, που αναφζρονται ςτθν παροφςα, κα προςκομίηονται με νόμιμα
κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Για τισ ενϊςεισ:
Τα ςτοιχεία που κακορίηονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ *παρ.Β2.3, Β2.4 και Β2.6 (υποπαρ.
i.1-3)+ πρζπει να υποβάλλονται για κάκε μζλοσ ξεχωριςτά. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, οι
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τθσ παρ. Β2.6 (υποπαρ. i.4 και ii) οφείλουν να
καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Η ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ιδιαίτερθ νομικι μορφι, προκειμζνου να
υποβάλει προςφορά. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί το Ζργο, είναι δυνατόν να
υποχρεωκεί προσ τοφτο από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

9.

Επιςθμαίνεται ότι κάκε υποψιφιοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε
περιςςότερεσ από μια προςφορζσ.
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Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποθζςεισ Συμμετοχήσ
Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινή αποκλειςμοφ, τθν
τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ του φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:

i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
1.

2.

3.

4.

Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων
οικονομικϊν χριςεων (2009,2010,2011), ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν
απαιτείται, ςφμφωνα με τθν περί εταιριϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ, όπου ο υποψιφιοσ είναι
εγκατεςτθμζνοσ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ αφορά ξεχωριςτά ςε όλα
τα μζλθ.
Σε περίπτωςθ υποψθφίου που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ οικονομικϊν
καταςτάςεων, Υπεφκυνθ Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν του
υποψθφίου (ι των μελϊν τθσ ζνωςθσ) για τισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ςυναρτιςει
τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του,
εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν.
Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, κατάκεςθ προςωρινϊν ιςολογιςμϊν ι
οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράφου για τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του
υποψθφίου.
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων
διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ
Ζργου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο
των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ
χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του
προχπολογιςμοφ του Ζργου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ
οφείλει να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1.

Ο υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ να
αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Ωσ
ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, ο υποψιφιοσ πρζπει να:
Διακζτει επαγγελματικι μεκοδολογία ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ζργων
πλθροφορικισ, ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ
λογιςμικοφ, υλοποίθςθσ ι/και ολοκλιρωςθσ λφςεων πλθροφορικισ, εγκατάςταςθσ
λογιςμικοφ και υλικοφ, υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, εξάπλωςθσ και επί τω ζργω
υποςτιριξθσ, και παραγωγικισ λειτουργίασ (υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ
και διαχείριςθσ τθσ λειτουργίασ) πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων
υπολογιςμοφ χρεϊςεων και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν /
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, ςυςτθμάτων παροχισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (web
services), ςυςτιματα ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων.
Διακζτει ςτθν οργανωτικι του δομι οντότθτεσ με αρμοδιότθτα τθν Διαχείριςθ
Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ, τθν Τθλεφωνικι Εξυπθρζτθςθ
Ρελατϊν και τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ, ι ιςοδφναμεσ
δομζσ με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ υλοποίθςθσ του
κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου πλθροφορικισ.
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1.1

Ο υποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ κατακζτοντασ
με τθν προςφορά του εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ τα ακόλουκα
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:
Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του υποψθφίου:
-

1.2

1.3

Επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ προμθκευτζσ, κανάλια
εξυπθρζτθςθσ.
Τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ
Ρροϊόντα και υπθρεςίεσ
Μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί για τθν υλοποίθςθ του Ζργου

με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ (π.χ. Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ), οι οποίεσ καλφπτουν
τθν ανωτζρω Ρροχπόκεςθ Συμμετοχισ.
Ρεριγραφι των μζτρων ι/και τυχόν επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων ποιότθτασ και
διοικθτικϊν μζτρων που ζχει λάβει ο υποψιφιοσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των
παραπάνω παρεχομζνων υπθρεςιϊν όςον αφορά ςτθν διαχείριςθ ζργων πλθροφορικισ,
ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ, υλοποίθςθσ ι/και
ολοκλιρωςθσ λφςεων πλθροφορικισ, εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ, παροχισ
υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, εξάπλωςθσ και επί τω ζργω υποςτιριξθσ, και παραγωγικισ
λειτουργίασ (υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ τθσ λειτουργίασ)
πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν
υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο
τον παρακάτω πίνακα, κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε
Υπεργολάβο

2.

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομθνία
Διλωςθσ
Συνεργαςίασ

Ο υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει τεκμθριωμζνα αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και
τεχνογνωςία ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου. Ενδεικτικά, ζργα διαχείριςθσ ζργων
πλθροφορικισ, ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ,
υλοποίθςθσ ι/και ολοκλιρωςθσ λφςεων πλθροφορικισ, ι/και εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και
υλικοφ, ι/και παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, ι/και εξάπλωςθσ και επί τω ζργω
υποςτιριξθσ, και παραγωγικισ λειτουργίασ (υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ και
διαχείριςθσ τθσ λειτουργίασ) πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων υπολογιςμοφ
χρεϊςεων και τιμολόγθςθσ τθλεπικοινωνιακϊν/ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, ςυςτθμάτων
παροχισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν(web services), ςυςτιματα ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και
επεξεργαςίασ δεδομζνων.
Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ αποτελεί το γεγονόσ ο υποψιφιοσ να ζχει ολοκλθρϊςει
τθν υλοποίθςθ ενόσ (1) τουλάχιςτον αντίςτοιχου με το προκθρυςςόμενο ζργου, τα τελευταία
πζντε (5) ζτθ, επιτυχϊσ.
Αντίςτοιχο ζργο ορίηεται ζνα ζργο, που αφορά ςε όμοιο ι ιςοδφναμο, από πλευράσ
απαιτιςεων υλοποίθςθσ φυςικό αντικείμενο με το προκθρυςςόμενο, ςε όρουσ παροχισ
υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ προσ τουσ πολίτεσ, εφαρμοςκειςϊν τεχνολογιϊν,
οικονομικοφ μεγζκουσ, μεκοδολογιϊν και αρχιτεκτονικισ υλοποίθςθσ, τεχνολογικισ και
επιχειρθςιακισ πολυπλοκότθτασ, ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ του.
Ο υποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ
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2.1

με τθν προςφορά του εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ τα ακόλουκα
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:
Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ κατά τα
πζντε (5) τελευταία ζτθ, κατά ποςοςτό τουλάχιςτον πενιντα τισ εκατό (50%) και είναι
αντίςτοιχα με το υπό ανάκεςθ Ζργο.
Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο
υπόδειγμα:
Α/ ΡΕΛΑΤ ΣΥΝΤΟΜ ΔΙΑΚΕΙ
Α
ΗΣ
Η
Α
ΡΕΙΓΑ ΕΚΤΕΛΕ
ΦΗ ΤΟΥ
ΣΗΣ
ΕΓΟΥ
ΕΓΟΥ
(από –
ζωσ)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ

ΡΑΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟ
ΡΤΙΚΗ
ΡΕΓ
ΑΦΗ
ΣΥΝΕΙ
ΣΦΟ
ΑΣ
ΣΤΟ
ΕΓΟ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΟ
(προχπολ
ογιςμόσ)

ΣΤΟΙΧΕ
ΙΟ
ΤΕΚΜ
ΗΙΩΣ
ΗΣ
(τφποσ
&
μ/νία

Ππου:
-

«ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ»: Ενδεικτικά: βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι ανάλογο
πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ
πελάτθ-ιδιϊτθ
o εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ
υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι βεβαίωςθ καλισ
εκτζλεςθσ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια
Δθμόςια Αρχι.
o εάν ο Ρελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ
υποβάλλεται διλωςθ του ιδιωτικοφ Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από
τον Νόμιμο Εκπρόςωπο ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και όχι θ
ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου.

Από τα παραπάνω ζργα, ζνα (1) τουλάχιςτον, το οποίο είναι ςε ακριβι αντιςτοιχία με το
αντικείμενο του υπό ανάκεςθ Ζργου, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον
υποψιφιο , κα πρζπει να παρουςιάηεται αναλυτικά.

3.

Σθμειϊνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και
αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ,
τουσ οποίουσ αναφζρει ο υποψιφιοσ.
Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν
προςόντων και εμπειρίασ.
Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον:
-

Το 30% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το Ζργο να καλφπτεται από
υπαλλιλουσ του υποψθφίου (δθλ. ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%).
Να διατεκεί ςε ρόλο Υπευκφνου Ζργου (project manager) υπάλλθλοσ ι ςτζλεχοσ με
επαγγελματικι εμπειρία, που αποκτικθκε τα πζντε (5) τελευταία ζτθ ςε Διαχείριςθ
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-

3.1

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω
προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει με τθν προςφορά του, εντόσ του
Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:
Ρίνακα των υπαλλήλων του υποψηφίου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με
το ακόλουκο υπόδειγμα:

Α/
Α

3.2

Εταιρία (ςε
περίπτωςθ
Ζνωςθσ
Κοινοπραξίασ)

Ονοματεπϊνυμο
Μζλουσ Ομάδασ
Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα
Ζργου - Θζςθ ςτο
ςχιμα
υλοποίθςθσ

Ανκρωπομ
ινεσ

Ροςοςτό
ςυμμετο
χισ* (%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)
Ρίνακα των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του υποψηφίου, που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα
Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:

Α
/
Α

3.3

Ζργων, αντίςτοιχων με το υπό προκιρυξθ Ζργο
Να διατεκεί Ομάδα Ζργου, που απαρτίηεται από μζλθ με τισ παρακάτω ελάχιςτεσ
ειδικότθτεσ, επαγγελματικά προςόντα και εμπειρία, που αποκτικθκε τουλάχιςτον τα
τρία (3) τελευταία ζτθ, θ οποία είναι ςχετικι με τθν ολοκλιρωςθ όλων των απαιτιςεων
του (φυςικοφ αντικειμζνου του) Ζργου, ςε όλον τον κφκλο ηωισ του. Τα ελάχιςτα
επαγγελματικά προςόντα, πιςτοποιιςεισ και εμπειρία ανά ειδικότθτα και ρόλο είναι οι
εξισ:
o Σχεδιαςμόσ Αρχιτεκτονικισ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Design
Architecture)
o Σχεδιαςμόσ Εφαρμογϊν (Application Design)
o Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ (Design and Development)
o Ολοκλιρωςθ Συςτθμάτων (Systems Integration)
o Δοκιμι/Ζλεγχοσ Συςτθμάτων (Testing)
o Ανάπτυξθ Λφςεων (Solution Deployment)
o Ραραγωγι Τεκμθρίωςθσ (Documentation Production)
o Υποςτιριξθ Χρθςτϊν (User Support)
o Υποςτιριξθ Αλλαγϊν (Change Support)
o Ραροχι Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Education and Training Provision)
o Διοίκθςθ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν (Information Security Management)
o Διακυβζρνθςθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (IT Governance)

Επωνυμία
Εταιρείασ
Υπεργολάβου

Ονοματεπϊνυμο
Μζλουσ Ομάδασ
Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα
Ζργου – Θςθ ςτο
ςχιμα υλοποίθςθσ

Ανκρωπομ
ιεσ

Ροςοςτ
ό
ςυμμετ
οχισ*(%
)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)
Ρίνακα των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψηφίου, που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου,
ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α
/

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ
Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα
Ζργου – Θζςθ ςτο
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Α

ςχιμα υλποίθςθσ

χισ* (%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)
*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχήσ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των
ςυνολικϊν προςφερομζνων ανκρωπομθνϊν (άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 3.1, 3.2, 3.3).

3.4

Ο υποψιφιοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει δθλϊςεισ
ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου (βάςει του
υποδείγματοσ ςτο Μζροσ Γ τθσ Ρροκιρυξθσ), από τα οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και
χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα
και θ εμπειρία του ςχετικά τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνει, όπωσ προκφπτει από τον ρόλο
που ζχει περιγραφεί να ςυμμετζχει ςτθν Ομάδα Ζργου (βλζπε παραπάνω).

Διευκρινίςεισ
1. Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει από τον
υποψιφιο διευκρινίςεισ επί των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα
υποβάλει, επί ποινή αποκλειςμοφ, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του
ςχετικοφ αιτιματοσ.
2. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αποτελεί ζνωςθ, τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα
υποπαράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.
3. Αν ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3)
διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του
ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του.
4. Επιτρζπεται θ κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ i και ii ανωτζρω από τρίτουσ,
ςφμφωνα με τα άρκρα 45 παρ. 2 και 46 (παρ. 3) του ΡΔ 60/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι,
απαιτείται θ προςκόμιςθ – εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα κζςει ςτθ διάκεςθ του
υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ.
5. Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

Β2.7 Εγγφηςη Συμμετοχήσ
Η προςφορά του υποψθφίου πρζπει υποχρεωτικά, και με ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνοδεφεται από
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό
πζντε τοισ εκατό (5%) του προχπολογιςμοφ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
ΦΡΑ.
Συγκεκριμζνα, το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ανζρχεται ςε είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ
τετρακόςια πενιντα ευρϊ (24.450,00 €).
1. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό
ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσμζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν, αυτό το
δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν, επίςθσ, να προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό
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2.
3.
4.

5.

6.

ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ
ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει
το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων.
Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα
παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα
Γ1.1 τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα αναδειχκεί από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία,
αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ
Σφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. Β4.1.6
τθσ παροφςασ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που
απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ
Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ
ςχετικισ απόφαςθσ.
Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα
μετά το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του
Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ. Οι Εγγυθτικζσ
Επιςτολζσ Συμμετοχισ των υπολοίπων υποψθφίων επιςτρζφονται ςε αυτοφσ μζςα ςε δζκα
(10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ, με
τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα/ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο που
αποκλείςτθκε.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ, θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο ότι αυτι καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ ζνωςθσ.

Β3. Κατάρτιςη - Υποβολή Ρροςφορϊν
Β3.1 Τρόποσ Υποβολήσ Ρροςφορϊν
Α. Κατάθεςη Ρροςφορϊν
1. Οι υποψιφιοι υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ είτε κατακζτοντάσ τθν αυτοπροςϊπωσ ι με

2.

3.

ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, είτε αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ
αυτά αναφζρονται ανωτζρω ςτθν παρ. Β1.5 τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ
αποςτολισ, οι προςφορζσ παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ
προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα υποβολισ τουσ. Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν
κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Η Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ
παραλαβι τθσ προςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ
κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι
να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.
Η προςφορά προαιρετικϊν υπθρεςιϊν, που δεν είναι απαραίτθτεσ για τθν ικανοποίθςθ των
απαιτιςεων τθσ Ρροκιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται, όμωσ, ςαφϊσ τόςο ςτθν Τεχνικι
όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί προςφοράσ
προαιρετικϊν υπθρεςιϊν.
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4. Αλλοδαποί, οι οποίοι ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν αυτοτελϊσ ςτο Διαγωνιςμό,

5.

υποχρεοφνται να διορίςουν εκπρόςωπο και αντίκλθτο ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να κατακζςει
τθν προςφορά τουσ ςτο Διαγωνιςμό, να δζχεται τυχόν αλλθλογραφία με τθν Ανακζτουςα Αρχι
και γενικά να εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςτισ ςχζςεισ του με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο
εκπρόςωποσ και αντίκλθτοσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει τθ Διλωςθ τθσ παρ. Β2.3 ςτοιχ. 2.A.xvi
τθσ παροφςασ. Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτεροσ διοριςμόσ εκπροςϊπου και
αντικλιτου, ςε περίπτωςθ που ο αλλοδαπόσ μετζχει ςε ζνωςθ προςϊπων, που υποβάλουν από
κοινοφ προςφορά, και ζχει ςυνεπϊσ ςυμπλθρωκεί θ Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. Β2.3 ςτοιχ.
2.Α.xv τθσ παροφςασ.
Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ι προςκομίηονται με τθ μορφι ενόσ ενιαίου και ςφραγιςμζνου
φακζλου ι ενιαίου περιβλιματοσ. Κατά τθν υποβολι τουσ οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται και
από ζγγραφο υποβολισ για πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται
μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπου γίνεται και
χρονοςιμανςθ.

Β. Σφνταξη Ρροςφορϊν
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινή αποκλειςμοφ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε οποιαδιποτε

2.

3.
4.

άλλθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ςυνθμμζνα ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία μποροφν
να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά αλλοδαπϊν αρχϊν γίνονται δεκτά, εφόςον
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και φζρουν κεϊρθςθ, ςφμφωνα
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ του 1961 και τισ διατάξεισ του Ν. 1497/84 (ΦΕΚ Α’ 188).
Οι προςφορζσ είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν φζρουν παρατυπίεσ και διορκϊςεισ
(ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ.). Αν υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ, κ.λ.π. κα
πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ και μονογραμμζνεσ από τον υποψιφιο. Πλεσ οι διορκϊςεισ
κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικϊσ ςτθν αρχι τθσ προςφοράσ. Η δε αρμόδια
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, κατά τον ζλεγχο, κα μονογράψει τισ
διορκϊςεισ, κλπ. και κα τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται
αδιαφιλονίκθτα ότι αυτζσ ζγιναν πριν από τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που ςτθν προςφορά χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ (abbreviations) για τθν
διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναφζρει ςε
ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ.
Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι
απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ.

Γ. Τρόποσ Υποβολήσ Ρροςφορϊν
1. Κάκε προφορά κατατίκεται ςε ενιαίο και ςφραγιςμζνο φάκελο, θ οποία κα ςυνοδεφεται κατά
τθν υποβολι τθσ και από ζγγραφο υποβολισ προςφοράσ για τθν πρωτοκόλλθςι του. Ο ενιαίοσ
ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει, επίςθσ, να φζρει τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ»
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΓΟΥ «Ραρατηρητήριο Τιμϊν Τηλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικήσ».
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ
Λεωφ. Κηφιςιάσ αριθ. 60, 151 25 ΜΑΟΥΣΙ
ΡΟΚΗΥΞΗ ……………………………………
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : …./……/……….
«Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διενζργειασ και Αξιολόγηςησ του
Διαγωνιςμοφ».
ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Ο ενιαίοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ
επιμζρουσ φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου:

i. Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζναν

ii.

υποφάκελο με τα πρωτότυπα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, τισ Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ
Συμμετοχισ και τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ και ζναν υποφάκελο με τα
αντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτισ παρ. Β2.3, Β2.6 και Β2.7
τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον Φάκελο
με τθ ςειρά που ηθτοφνται.
Φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζναν υποφάκελο
με τθν Τεχνικι Ρροςφορά με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΟΤΥΡΟ ςε κάκε ςελίδα τθσ, θ οποία
μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα από τον εκπρόςωπο του υποψθφίου και ζναν
υποφάκελο με τθν Τεχνικι Ρροςφορά που κα ορίηεται ωσ ΑΝΤΙΓΑΦΟ. Η πρωτότυπθ
Τεχνικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ τουσ.
Το περιεχόμενο τθσ ορίηεται κατωτζρω ςτθν παρ. Β3.2.2 τθσ παροφςασ. Στον
υποφάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ «Αντίγραφο» κα περιλαμβάνεται και θ Τεχνικι
Ρροςφορά ςε Ηλεκτρονικι Μορφι (cd), ςε πλιρωσ επεξεργάςιμο περιβάλλον.

iii. Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζναν
υποφάκελο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΟΤΥΡΟ ςε κάκε ςελίδα
τθσ, θ οποία μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα από τον εκπρόςωπο του υποψθφίου και
ζναν υποφάκελο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά που κα ορίηεται ωσ ΑΝΤΙΓΑΦΟ. Η
πρωτότυπθ Οικονομικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ
διαφορϊν μεταξφ τουσ. Το περιεχόμενο τθσ ορίηεται κατωτζρω ςτθν παρ. Β3.2.3 τθσ
παροφςασ. Στον υποφάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ «Αντίγραφο» κα
περιλαμβάνεται και θ Οικονομικι Ρροςφορά ςε Ηλεκτρονικι Μορφι (cd), ςε πλιρωσ
επεξεργάςιμο περιβάλλον.

2. Το αντίτυπο κάκε υποφακζλου με τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» κα είναι το επικρατζςτερο των
3.

άλλων αντιτφπων και των θλεκτρονικϊν αντιγράφων, ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ. Η
αρίκμθςθ και θ ςφράγιςθ των ςελίδων, ανά φάκελο, κρίνεται απαραίτθτθ.
Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι κάκε προςφοράσ πρζπει απαραιτιτωσ να φζρουν τθν επωνυμία, τθ
διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το φαξ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του υποψθφίου, τον τίτλο του
Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου. Σε περιπτϊςεισ ενϊςεων υπό οποιαδιποτε μορφι,
πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και θ διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου,
ο αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ όλων των μελϊν τουσ.
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4. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,

5.
6.
7.

να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαιτζρωσ και ακολουκοφν
τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου.
Σε περίπτωςθ που το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν φυλλαδίων είναι δυνατό να
ςυμπεριλθφκοφν ςε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβλθκοφν ζντυπα ςτο αντίγραφο τθσ
Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτό ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ να ζχει διαςτάςεισ, οι
οποίεσ είναι διαχειρίςιμεσ από πλευράσ φφλαξθσ και ανάγνωςθσ, π.χ. πλάτουσ 60 εκ. x 80 εκ.
Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ δεν υποβάλλονται κατά τθ φάςθ υποβολισ των προςφορϊν
των υποψθφίων.

Β3.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
1. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ θ τάξθ και θ
ςειρά των όρων τθσ Ρροκιρυξθσ.

2. Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν επιτρζπονται
3.

4.

αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ «ελιφκθ υπόψθ», «ςυμφωνοφμε και αποδεχόμεκα» κλπ.
Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ
Ρροκιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια
Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο και δεν
κεωρείται αντιπροςφορά.
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο υποψιφιοσ είναι απολφτωσ ενιμεροσ
από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του Ζργου, των πθγϊν προζλευςθσ των
πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ κλπ. και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτο φάκελο Διαγωνιςμοφ.

Β3.2.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ»
Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ πρζπει να περιζχει
τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά του υποψθφίου ωσ προσ τισ
τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία
προςδιορίηονται ςτισ παραγράφουσ:
Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ,
Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ,
Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ.

Β3.2.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνική Ρροςφορά»
Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ πρζπει να περιζχει τα παρακάτω
ςε ςειρά:
Σχετικζσ παρ. Α
ΜΕΟΥΣ
&
Ρινάκων

Τίτλοσ Ενότητασ
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Συμμόρφωςθσ
1
1.1

3.2

Ρροδιαγραφζσ Τεχνικήσ Λφςησ
Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και
Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ
Κάλυψθ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν - Χαρακτθριςτικά
Ολοκλιρωςθσ
Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Υλικοφ και
Λογιςμικοφ
Τεχνικι
Λφςθ
και
Χαρακτθριςτικά
Διαλειτουργικότθτασ
Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Αςφάλειασ, Ρολυκαναλικισ
Διάκεςθσ, Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Ευχρθςτίασ και
Ρροςβαςιμότθτασ
Ρροδιαγραφζσ Υπηρεςιϊν
Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ
Λειτουργίασ
Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Μεθοδολογία
Οργάνωςησ,
Διοίκηςησ
και
Υλοποίηςησ Ζργου
Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα,
Ορόςθμα, Χρονοδιάγραμμα)
Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου

4

Ρίνακεσ Συμμόρφωςησ

5

Ρίνακεσ Οικονομικήσ Ρροςφοράσ, χωρίσ τιμζσ

1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1

Α3.2, Α3.3 και
Γ3.1
Α3.1, Α3.4 και
Γ3.2
Α3.5 και Γ3.3
Α3.6 και Γ3.4
Α3.7,
Α3.8,
Α3.9,
Α3.10,
Α3.11 και Γ3.5
Α4.1 και Γ3.6
Α4.2 και Γ3.7
Α4.3 και Γ3.8
Α4.4 και Γ3.9

Α3.12, Α3.13,
Α3.14 και Γ3.10
Α5.1,
Α5.2,
A5.3,
A5.4,
A5.5 και Γ3.11
Σφμφωνα με
Γ3
Σφμφωνα με
Γ4

•Η εμφάνιςη τιμήσ/ τιμϊν ςτον εν λόγω πίνακα
αποτελεί λόγο απόρριψησ τησ προςφοράσ.
•Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ
εκδόςεισ λογιςμικοφ και αυτζσ παρζχονται από τον
καταςκευαςτή του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό
προϊόν/υπηρεςία με αξία, ο υποψήφιοσ
υποχρεοφται να αναγράφει το εν λόγω
προϊόν/υπηρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικήσ
Ρροςφοράσ (χωρίσ τιμζσ).
Επίςθσ, ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει:
-

Τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.).
Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν προςφορά του υποψθφίου και
απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ, αλλά και ςτα
αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι,
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υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ), τότε θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ
όροσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ. Ρροςφορζσ, που δεν καλφπτουν πλιρωσ
απαράβατουσ όρουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «Επικυμθτι», τότε αποτελεί
προδιαγραφι που υπερκαλφπτει το ελάχιςτο απαιτοφμενο και προςφορζσ που υπερκαλφπτουν
τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ςυνεκτιμοφνται επί τω βελτίω, ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα
κριτιριων ςτθν οποία εντάςςεται.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ
που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ
ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει
τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι
αποτελεί ελάχιςτθ.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ, το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι
αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ
και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν
κρίςθ του υποψθφίου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του
Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να
είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.).
Αντίςτοιχα, ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ
κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ
αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ
προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18).
Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ και θ
παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ ςτοιχεία κατά τθν
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ
ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.

Β3.2.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Ρροςφορά»
Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τον οποίο κα υποβάλει ο υποψιφιοσ, πρζπει να περιζχει
ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Μζροσ Γ, παρ. Γ.4 «Ρίνακεσ
Συμμόρφωςθσ» τθσ παροφςασ).
Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ λογιςμικοφ και αυτζσ παρζχονται από τον
καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με αξία, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται
να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπθρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
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Β3.2.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ»
Ο υποψιφιοσ, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, οφείλει να κατακζςει εντόσ
είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τα αναφερόμενα ςτθν παρ. Β2.4 τθσ παροφςασ δικαιολογθτικά, τα οποία κα
πρζπει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ».

Β3.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ για ζξι (6) μήνεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν
από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ ζξι (6) μηνϊν.
Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ
τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνον εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. Σε περίπτωςθ
άρνθςθσ του επιλεχκζντοσ, θ ανάκεςθ γίνεται ςτο δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ.
Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ
και ειδικότερα:
Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
Κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια.

Β3.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ
κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να
επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.
Η προςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν, τα οποία δεν είναι απαραίτθτα για τθν
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Ρροκιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται, όμωσ, ςαφϊσ, τόςο
ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί
προςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν.

Β3.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα
Οι τιμζσ των προςφορϊν, που αφοροφν ςε οποιοδιποτε προςφερόμενο είδοσ, κα εκφράηονται ςε
Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
εκτόσ από τον ΦΡΑ, για παράδοςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ελεφκερου
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα Ρροκιρυξθ.
Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο κα επιβαρφνει
ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ, αυτόσ κα
διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ.
Επίςθσ, δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ
ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ προςφοράσ.
Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενο
είδοσ για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ αυξομείωςθσ φυςικοφ
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αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ, το οποίο αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι,
κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία.
Η τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει
θ τιμι μονάδασ.
Ρροςφορά, που δεν δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Για τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι είναι υποχρεωμζνοι να
ςυμπλθρϊςουν τουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (Μζροσ Γ, παρ. Γ.4 «Ρίνακεσ
Συμμόρφωςθσ» τθσ παροφςασ).
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται,
κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ
πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ ςτοιχεία απαραίτθτα
για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν.

Β4. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγηςη Ρροςφορϊν
Β4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγηςησ Ρροςφορϊν και
Κατακφρωςησ του Διαγωνιςμοφ
Ραρακάτω περιγράφεται θ διαδικαςία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προςφορϊν και θ διαδικαςία κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.

Β4.1.1 Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - αποςφράγιςη Ρροςφορϊν
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, τη……………. 2013, ημζρα …………. και ϊρα ……… ςτθν ζδρα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Λεωφ. Κθφιςιάσ αρικ. 60, 151 25 Μαροφςι), παρουςία των yποψθφίων ι των
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν πραγματοποιείται ςε τρία ςτάδια:
1.

Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ κυρίωσ φακζλου - Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ φακζλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Οι προςφορζσ, κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του
Διαγωνιςμοφ, πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ
θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ.
Ανοίγονται, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι φάκελοι
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια
Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των φακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατά
φφλλο.
Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» δεν αποςφραγίηονται, αλλά
μονογράφονται και, αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι, φυλάςςονται. Ειδικότερα,
οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςε νζο, ενιαίο φάκελο, ο οποίοσ, επίςθσ,
ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν αρμόδια Επιτροπι και φυλάςςεται.
Η αρμόδια Επιτροπι ελζγχει, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, το περιεχόμενο του φακζλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία αποφαίνεται
ςχετικά και, με μζριμνά τθσ, γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ θ απόφαςι τθσ. Με τθν ίδια
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απόφαςθ δφνανται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ
των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ, των οποίων θ προςφορά ωσ προσ τα
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ζχει γίνει αποδεκτι.
2.

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»
Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»
επαναφζρονται - για όςεσ προςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ ωσ προσ τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
- ςτθν αρμόδια Επιτροπι-, για τθν αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται. Κατά τθν αποςφράγιςθ κάκε
φακζλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι,
ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του, κατά φφλλο.
Η αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, αξιολογεί τισ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ και ειςθγείται
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και, με μζριμνά τθσ, γνωςτοποιείται ςτουσ
υποψιφιουσ θ απόφαςι τθσ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ
ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ,
των οποίων θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει γίνει αποδεκτι.

3.

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τελικι αξιολόγθςθ και
επιλογι Αναδόχου
Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν
επαναφζρονται - για όςεσ προςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν αρμόδια Επιτροπι, για τθν
αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν
αξιολόγθςθ των φακζλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά
επιςτρζφονται. Ομοίωσ επιςτρζφονται και οι φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν που δεν είχαν
αποςφραγιςκεί, μαηί με τουσ φακζλουσ των αντίςτοιχων Οικονομικϊν Ρροςφορϊν.
Κατά τθν αποςφράγιςθ κάκε φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», μονογράφονται και
ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία
του, κατά φφλλο.
4. Ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, Τεχνικι
και Οικονομικι Ρροςφορά) γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ, εντόσ
των χρονικϊν ορίων που ζχουν κακοριςκεί με τθν απόφαςθ οριςμοφ τθσ. Μετά το πζρασ και τθσ
οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ςυντάςςει τον τελικό
Ρίνακα Κατάταξθσ των υποψθφίων, κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ, από τον οποίο και
προκφπτει ο προτεινόμενοσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ανάδοχοσ του Ζργου.
Η αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μεριμνά για
τθν κοινοποίθςθ πρόςκλθςθσ ςτον αναδειχκζντα Ανάδοχο του Ζργου για τθν προςκόμιςθ των
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
5 . Κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ
μόνο των υποψθφίων ςτο Διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ επικυμοφν, μποροφν να
πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν (ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ), φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι. Η εξζταςθ των
προςφορϊν κα γίνει ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ
φωτοαντιγραφι ι θ με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθ, αναπαραγωγι θ αναμετάδοςθ.
6 . Σε περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποψθφίου υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ λοιποφσ υποψιφιουσ κα ζκιγε τα
ζννομα ςυμφζροντά του, ο υποψιφιοσ οφείλει να ςθμειϊςει επϋ αυτϊν τθν ζνδειξθ
«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να ενθμερϊςει τθν αρμόδια Επιτροπι κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Πλεσ οι πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα
πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ προςφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι
ςυνυποψιφιοι δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν. Η ζννοια τθσ
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πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου, που
καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του Υποψθφίου.
Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει
πρακτικά, τα οποία διαβιβάηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.

Β4.1.2 Διαδικαςία αξιολόγηςησ Ρροςφορϊν
Η αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
Ρροςφορά.
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα παρακάτω:
-

-

Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων
προχποκζςεων ςυμμετοχισ
Αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε
προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ
Κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ με βάςθ τον
ακόλουκο τφπο:

Λi = 70 * ( Βi / Βmax ) + 30 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax

θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά

Βi

θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i

Kmin

το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι

Κi

το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i

Λi

το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ.
Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα
οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν
Ρροςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε δφο (2) αντίτυπα.

Β4.1.3 Βαθμολόγηςη Τεχνικϊν Ρροςφορϊν
Η βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα «Κριτιρια Αξιολόγθςθσ», όπωσ
αυτά προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παρ. Β.4.1.4 τθσ παροφςασ.
Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Η βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων:
Σελίδα 43 από 59

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
-

Είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ
*απαράβατοι όροι+,

-

Αυξάνεται ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και λοιπζσ
απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ
απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ.

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία
και θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν
όλων των κριτθρίων.

Β4.1.4 Ομάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτηρίων τεχνικήσ αξιολόγηςησ
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων για τθν επιλογι του καταλλθλότερου, κα γίνει με
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
Κριτήρια Αξιολόγηςησ
Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(%)

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Ρροδιαγραφζσ Τεχνικήσ Λφςησ
Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και
Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ
Κάλυψθ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν - Χαρακτθριςτικά
Ολοκλιρωςθσ
Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Υλικοφ και
Λογιςμικοφ
Τεχνικι
Λφςθ
και
Χαρακτθριςτικά
Διαλειτουργικότθτασ
Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Αςφάλειασ, Ρολυκαναλικισ
Διάκεςθσ, Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Ευχρθςτίασ και
Ρροςβαςιμότθτασ
Ρροδιαγραφζσ Υπηρεςιϊν
Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ
Λειτουργίασ
Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Μεθοδολογία
Οργάνωςησ,
Διοίκηςησ
και
Υλοποίηςησ Ζργου
Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα,
Ορόςθμα, Χρονοδιάγραμμα)
Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου

(55%)
10%
20%
10%
7%
8%
(20%)
7%
3%
5%
5%

10%

100
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Α3.2, Α3.3 και
Γ3.1
Α3.1, Α3.4 και
Γ3.2
Α3.5 και Γ3.3
Α3.6 και Γ3.4
Α3.7,
Α3.8,
Α3.9,
Α3.10,
Α3.11 και Γ3.5
Α4.1 και Γ3.6
Α4.2 και Γ3.7
Α4.3 και Γ3.8
Α4.4 και Γ3.9

(25%)

15%
ΣΥΝΟΛΟ

Σχετικζσ παρ. Α
ΜΕΟΥΣ
&
Ρινάκων
Συμμόρφωςθσ

Α3.12, Α3.13,
Α3.14 και Γ3.10
Α5.1,
Α5.2,
A5.3,
A5.4,
A5.5 και Γ3.11
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Επεξήγηςη κριτηρίων τεχνικήσ αξιολόγηςησ
Μζςω των παραπάνω κριτθρίων, αξιολογείται, για το κριτιριο με αρίκμθςθ:
1.1 Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ
Ο βακμόσ κάλυψθσ των τεχνικϊν απαιτιςεων για τθν αρχιτεκτονικι, κακϊσ και τα τεχνικά και
τεχνολογικά χαρακτθριςτικά τθσ λφςθσ. Θα αξιολογθκοφν τόςο θ προτεινόμενθ φυςικι
αρχιτεκτονικι όςο και θ προτεινόμενθ λογικι αρχιτεκτονικι.
1.2 Κάλυψθ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν - Χαρακτθριςτικά Ολοκλιρωςθσ
Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ ολοκλιρωςθσ τθσ λφςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ και τεχνολογικζσ διαςτάςεισ
του Ζργου, κακϊσ και των οριηόντιων υπθρεςιϊν που κα προςφερκοφν. Θα αξιολογθκεί τόςο θ
κάλυψθ των απαιτοφμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν όςο και των χαρακτθριςτικϊν ολοκλιρωςθσ
τουσ. Θα αξιολογθκεί ο τρόποσ με τον οποίο αυτζσ κα παρζχονται με γνϊμονα τθ διαχείριςθ τθσ
ποιότθτασ, τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ζργου και τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που κζτει
αυτό. Θα αξιολογθκοφν οι πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τα εργαλεία και τεχνικζσ τεχνολογίασ
λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν ανάπτυξθ των εφαρμογϊν. Ειδικότερα, για το
υποςφςτθμα του Ηλεκτρονικοφ Αποκετθρίου, κα αξιολογθκεί ο βακμόσ ευελιξίασ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ μεταβλθτότθτασ ςτθ διαχείριςθ τθσ ανταλλαςςόμενθσ πλθροφορίασ και για το
υποςφςτθμα του Ηλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου κα αξιολογθκεί ο βακμόσ ευελιξίασ για τθ
ςυγκριτικι παρουςίαςθ των δεδομζνων και τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν.
1.3 Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Υλικοφ και Λογιςμικοφ
Ο βακμόσ κάλυψθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για το υλικό και λογιςμικό που απαιτοφνται. Θα
αξιολογθκεί ο βακμόσ πλθρότθτασ του υλικοφ και του λογιςμικοφ που κα προςφερκεί και κα
εξεταςτεί κατά πόςο θ λφςθ ενςωματϊνει χαρακτθριςτικά που διαςφαλίηουν τισ λειτουργικζσ
ενότθτεσ που περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ.
1.4 Τεχνικι Λφςθ και Χαρακτθριςτικά Διαλειτουργικότθτασ
Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ επάρκειασ τθσ προςφερόμενθσ τεχνικισ λφςθσ και τα χαρακτθριςτικά
διαλειτουργικότθτασ, ςε ό,τι αφορά κυρίωσ ςτισ υπθρεςίεσ ολοκλιρωςθσ με τισ υφιςτάμενεσ
υποδομζσ και διεργαςίεσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργίασ τόςο με υπόλοιπα ςυςτιματα και
εφαρμογζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όςο και με ςυςτιματα και εφαρμογζσ άλλων φορζων.
Αξιολογείται, παράλλθλα, θ ςυνεκτικότθτα τθσ λφςθσ με το τεχνολογικό και λειτουργικό μοντζλο που
προτείνεται και το κατά πόςο θ μζκοδοσ ολοκλιρωςθσ των οριηόντιων απαιτοφμενων λειτουργιϊν
και υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ αναγκαίασ διαλειτουργικότθτασ, είναι κατάλλθλθ και επαρκισ για
τθν ζκταςθ του ζργου και απαντά ευκζωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ.
1.5 Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Αςφάλειασ, Ρολυκαναλικισ Διάκεςθσ, Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Ευχρθςτίασ
και Ρροςβαςιμότθτασ
Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ επάρκειασ τθσ προςφερόμενθσ τεχνικισ λφςθσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ,
ςε ό,τι αφορά ςτθν κάλυψθ προδιαγραφϊν αςφαλείασ, κυρίωσ για τα ιδιωτικά δεδομζνα, τθσ
πολυκαναλικισ διάκεςθσ των υπθρεςιϊν, των ανοιχτϊν δεδομζνων, τθσ ευχρθςτίασ και τθσ
προςβαςιμότθτασ.
2.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
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Θα αξιολογθκοφν ο βακμόσ επάρκειασ τθσ ποιότθτασ (ζκταςθ, είδοσ, καταλλθλότθτα, διακριτότθτα,
διακεςιμότθτα, προςαρμοςτικότθτα ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων) των υπθρεςιϊν που
προςφζρονται ςε όλον τον κφκλο ηωισ του ζργου, ςε ότι αφορά ςτθν εκπαίδευςθ.
2.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ επάρκειασ του πλάνου ευαιςκθτοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του
Ζργου.
2.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ
Θα αξιολογθκοφν θ ζκταςθ, το είδοσ, θ καταλλθλότθτα, θ διακριτότθτα, θ διακεςιμότθτα και τα
ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςε όλον τον κφκλο ηωισ
του Ζργου, ςε ό,τι αφορά κυρίωσ ςτισ οριηόντιεσ λειτουργίεσ, ςτισ υπθρεςίεσ ολοκλιρωςθσ με τισ
υφιςτάμενεσ υποδομζσ και διεργαςίεσ, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργίασ με αλλθλεξαρτοφμενα
εςωτερικά ι εξωτερικά ςυςτιματα, ςτισ υπθρεςίεσ πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ περιόδου
παραγωγικισ λειτουργίασ. Θα ελεγχκεί ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ και προςαρμογισ τθσ
προτεινομζνθσ μεκόδου παροχισ (delivery) και παρακολοφκθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
παραπάνω, μζςω κατάλλθλων δεικτϊν μζτρθςθσ επιδόςεων, ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ των ςτόχων
και λειτουργικϊν απαιτιςεων του Ζργου.
2.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Θα αξιολογθκοφν θ ζκταςθ, το είδοσ, θ καταλλθλότθτα, θ διακριτότθτα, θ διακεςιμότθτα και τα
ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προτεινομζνων υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςτο χρονικό διάςτθμα
παροχισ υπθρεςιϊν εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ».
3.1 Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα, Χρονοδιάγραμμα)
Θα αξιολογθκεί θ οργάνωςθ του Ζργου ςε φάςεισ, παραδοτζα, ορόςθμα και το αντίςτοιχο
χρονοδιάγραμμα. Η οργάνωςθ υλοποίθςθσ του Ζργου κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικι ςε ςχζςθ με τισ
απαιτιςεισ του Ζργου και τθ λφςθ που κα προτείνει ο υποψιφιοσ. Εξετάηεται κατά πόςο το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιςτικό και θ διάρκρωςι του εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ του
Ζργου ςε ςυνζπεια ι μθ με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία. Αξιολογείται, τζλοσ, θ διακριτότθτα των
παραδοτζων και θ προςτικζμενθ αξία τουσ ςτο ‘Ζργο, κακϊσ και θ επάρκεια και προςαρμοςτικότθτα
των ςεναρίων ελζγχου ςε ςχζςθ με τθ απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα.
3.2 Καταλλθλότθτα Μεκοδολογίασ Υλοποίθςθσ και Ρροςαρμογι ςτισ Τεχνολογικζσ Απαιτιςεισ και
Ρροδιαγραφζσ
Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ καταλλθλότθτασ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του Ζργου
ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ και διαλειτουργικότθτασ του Ζργου.
Επίςθσ, εξετάηεται αν και κατά πόςο εφαρμόηονται αρχζσ ποιότθτασ διοίκθςθσ ζργων (ςτον τομζα
τθσ πλθροφορικισ) και διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ υλοποίθςθ και επίτευξθ των ςτόχων του Ζργου.
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πλθρότθτα των μεκοδολογιϊν (υλοποίθςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν
Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ, διαχείριςθσ Ζργου και αλλαγϊν,
διαχείριςθσ ποιότθτασ), που κα ακολουκιςει ο Ανάδοχοσ. Οι μεκοδολογίεσ κα πρζπει να
παρουςιάηουν αναλυτικά τισ ενζργειεσ που κα εκτελεςκοφν και να τισ αντιςτοιχοφν ςε διακριτζσ
φάςεισ. Εργαλεία και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τον ςχεδιαςμό των νζων διαδικαςιϊν
και τθν ανάπτυξθ του νζου ςυςτιματοσ κα πρζπει να περιγραφοφν αναλυτικά και κα αξιολογθκοφν.
Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ εςωτερικισ ςυνοχισ και επαρκοφσ ςυγκρότθςθσ και διάρκρωςθσ των
υπθρεςιϊν, εργαλείων και τεχνικϊν με τθ μεκοδολογία διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ. Θα αξιολογθκεί ο
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βακμόσ ςυμβατότθτασ των παραπάνω με τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινομζνθσ αρχιτεκτονικισ ςτισ
βαςικζσ διαςτάςεισ ι πτυχζσ τθσ. Αξιολογείται, τζλοσ, αν και κατά πόςο οι προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ βρίςκονται ςε μια ιςόρροπθ, εφλογθ και αναλογικι ςχζςθ με τθ μεκοδολογία, διάρκρωςθ
του χρονοδιάγραμματοσ, κατανομι τθσ ανκρωποπροςπάκειασ και ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων.
3.2 Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου
Θα αξιολογθκεί το ςχιμα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ Ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα
αυτοφ, κακϊσ και ωσ ςυνζπεια του αρικμοφ των εμπλεκομζνων για τθν υλοποίθςι του (π.χ. ομάδεσ
εργαςίασ, ομάδεσ χρθςτϊν, φορζασ λειτουργίασ, τελικόσ δικαιοφχοσ, κλπ.). Θα αξιολογθκεί ςε ςχζςθ
με τισ προγραμματιηόμενεσ ενζργειεσ και υπθρεςίεσ που κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ, μζςω τθσ
εμπειρίασ και των ικανοτιτων, θ καταλλθλότθτα των ςτελεχϊν που κα ςυνκζςουν τθν Ομάδα Ζργου
ςε ςυνδυαςμό με τον βακμό εμπλοκισ τουσ. Θα αξιολογθκεί ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ του
τρόπου διακυβζρνθςθσ του Ζργου και τθσ επικοινωνίασ τθσ προόδου και των κινδφνων με όλουσ
τουσ ςυντελεςτζσ του Ζργου (και με τρίτουσ φορείσ). Ελζγχεται κατά πόςο από τθν προςφορά είναι
ευδιάκριτα τα όρια λογοδοςίασ όλων των ρόλων, κακ’ όλο τον κφκλο ηωισ του Ζργου και κατά πόςο
ο τρόποσ αξιοποίθςθσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ι υπεργολάβων ςυντελεί ςτθν ομαλι διακυβζρνθςθ
χωρίσ να αυξάνεται θ πολυπλοκότθτα. Αξιολογείται, τζλοσ, θ ςυνζπεια και θ ανταπόκριςθ τθσ
προτεινομζνθσ μεκόδου επικοινωνίασ και μεκόδου επίλυςθσ αλλαγϊν (και διαφορϊν) με τθν
αντίλθψθ για το περιβάλλον υλοποίθςθσ του Ζργου, κακϊσ και θ αναλογικότθτα, καταλλθλότθτα και
αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ των οργάνων και επιτροπϊν μελϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςτο ςχιμα λιψθσ αποφάςεων ςε ςχζςθ με το εφροσ και ζκταςθ του αντικειμζνου και τθσ
πολυπλοκότθτασ τουσ, όπωσ τθν αντιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του ο υποψιφιοσ. Τζλοσ, όςον
αφορά ςτθν διαχείριςθ κινδφνων, κα πρζπει να αξιολογθκεί ο βακμόσ αναγνϊριςθσ και τρόπου
αντιμετϊπιςθσ των κριςίμων παραγόντων και ςχετικϊν κινδφνων υλοποίθςθσ του Ζργου.

Β4.1.5 Διαμόρφωςη ςυγκριτικοφ κόςτουσ Ρροςφοράσ
Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει:
-

Το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, χωρίσ ΦΡΑ ,€397.560,00}
Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ των 2 ετϊν μετά τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ, χωρίσ ΦΡΑ ,€39.756,00},

όπωσ προκφπτει από τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου.

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:
i. Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν περιλαμβάνεται ςτον επιλζξιμο προχπολογιςμό του Ζργου.
ii. Τυχόν αναπροςαρμογι του ετιςιου κόςτουσ ςυντιρθςθσ, που κα ορίηει ο υποψιφιοσ ςτθν
προςφορά του, κα είναι ςτακερι για το ςφνολο των ετϊν ςυντιρθςθσ και για κάκε ζτοσ δεν
κα υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) του προχπολογιςμοφ τα Ζργου.
iii. Το τυχόν κόςτοσ των ετϊν τθσ Υποςτιριξθσ τθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ μετά τθν Οριςτικι
Ραραλαβι του Ζργου δεν περιλαμβάνεται ςτον επιλζξιμο προχπολογιςμό του Ζργου.
iv. Τυχόν αναπροςαρμογι του ετιςιου κόςτουσ Υποςτιριξθσ τθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ
μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου που κα ορίηει ο υποψιφιοσ ςτθν προςφορά του κα
είναι ςτακερι για το ςφνολο των ετϊν και για κάκε ζτοσ δεν κα υπερβαίνει το 5% του
προχπολογιςμοφ τα Ζργου.
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Β4.1.6 Διαδικαςία κατακφρωςησ Διαγωνιςμοφ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο υποψιφιοσ ςτον οποίο πρόκειται να
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, καλείται να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ προκεςμίασ
είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τον
Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια
Επιτροπι. Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβάλλονται ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο.
Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ αποςφραγίηεται ο Φάκελοσ
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα
τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου κατά φφλλο ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι διατρθτικι
μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ διαδικαςία αυτι καλοφνται να παραςτοφν όςοι ζχουν
υποβάλλει παραδεκτι Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά.
Η αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται με ςχετικι του απόφαςθ και με μζριμνά του
γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ θ απόφαςι του.
Σε περίπτωςθ αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί εγγράφωσ
τον Ανάδοχο, ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να υποβάλλει τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά και νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τα οποία κα είναι
ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ πρόςκλθςθσ.
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ του υποψθφίου και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ υποψιφιο να
υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω.

Β4.2 Απόρριψη Ρροςφορϊν
Η απόρριψθ προςφοράσ πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Η προςφορά του υποψθφίου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ
κάτωκι περιπτϊςεισ:
Ζλλειψθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. Β2.2 τθσ
παροφςασ.
Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ι / και παράβαςθ οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ τθσ
παρ. Β2.3 τθσ παροφςασ.
Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελαχίςτων προχποκζςεων
ςυμμετοχισ τθσ παρ. Β2.6 τθσ παροφςασ.
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο.
Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου ι επιμζρουσ Ραραδοτζων μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/και δεν προκφπτει με
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι
Ρροςφορά που αφορά ςε μζροσ μόνο του Ζργου και δεν καλφπτει το ςφνολο των
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν.
Ρροςφορά που αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που,
κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά.
Ρροςφορά που αποτελεί εναλλακτικι προςφορά είτε ςτο ςφνολό τθσ είτε ςτα επιμζρουσ
τμιματα του Ζργου.
Ρροςφορά που δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και δεν ςυνοδεφεται
από τθ νόμιμθ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό.
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Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ ι παρουςιάηει
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ρροκιρυξθσ.
Ρροςφορά που θ προςφερόμενθ εγγφθςθ είναι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ από τθν
ελάχιςτθ ηθτοφμενθ, δεν διαρκεί ακζραιο αρικμό ετϊν και δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ
προςφερομζνθσ λφςθσ.
Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά, τθσ οποίασ το ςυγκριτικό κόςτοσ είναι
μικρότερο του 85% τθσ διαμζςου (median) του ςυγκριτικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν
Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα ηθτείται από τον υποψιφιο ζγγραφθ
αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ
μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ/τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ
κα παράςχει τθν υπθρεςία), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 52 του Ρ.Δ. 60/2007.
Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ
υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται.
Ρροςφορά θ οποία εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερομζνου κόςτουσ ςε είδοσ,
προϊόν ι υπθρεςία ι ςε μερικό ι γενικό ςφνολο ςε άλλο μζροσ πλθν των αντιτφπων τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ και των Ρινάκων
Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ.
Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ
τιμζσ και των αντιςτοίχων Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τιμζσ.
Ρροςφορά που το κόςτοσ εξοπλιςμοφ του Ζργου (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμι 1 «Εξοπλιςμόσ»,
ςτιλθ 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)») ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι μεγαλφτερο του 8,79%
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου για το Ζργο.
Ρροςφορά που το κόςτοσ λογιςμικοφ του Ζργου (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμι 2 «Ζτοιμο
Λογιςμικό», ςτιλθ 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)») ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι μεγαλφτερο
του 12,27% τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου για το Ζργο.
Ρροςφορά που το κόςτοσ εφαρμογισ/ϊν του Ζργου (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμι 3
«Εφαρμογι/ζσ», ςτιλθ 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)») ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι
μεγαλφτερο του 38,49% τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου για το Ζργο.
Ρροςφορά που το κόςτοσ υπθρεςιϊν του Ζργου (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμι 4 «Υπθρεςίεσ»,
ςτιλθ 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)») ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι μεγαλφτερο του 14,31%
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου για το Ζργο.
Ρροςφορά που το κόςτοσ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ (βλ. πίνακα Γ4.3 / γραμμι 5
«Εκπαίδευςθ χρθςτϊν», ςτιλθ 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)») ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι
μεγαλφτερο του 6,13% τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου για το Ζργο.
Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου.
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει προςφορά υποψθφίου, ανεξάρτθτα από το
ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, για τθν οποία προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι
λόγοι αποκλειςμοφ του υποψθφίου.

Β4.3 Ρροςφυγζσ
Ρροςφυγζσ κατά τθσ Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ υποψθφίου ςε αυτόν και τθσ
νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του ζωσ και τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ υποβάλλονται για τουσ
λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαςτικι
προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν
Οδθγία 89/665 Ε.Ο.Κ. τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ
25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)».
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Β4.4 Αποτελζςματα – Κατακφρωςη - Ματαίωςη Διαγωνιςμοφ
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον υποψιφιο, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο
Διαγωνιςμόσ, να υποβάλλει εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, το Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν παρ. B2.4 τθσ παροφςασ, προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια
Επιτροπι. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ του υποψθφίου, κιρυξισ του ωσ ζκπτωτου και κατάπτωςθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςτθ ςειρά του
τελικοφ Ρίνακα Κατάταξθσ των Υποψθφίων Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω.
Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω πρόςκλθςθ, θ οποία κοινοποιείται ςε όςουσ
δικαιοφνται να παρευρίςκονται (οι υποψιφιοι των οποίων αποςφραγίςτθκαν οι Οικονομικζσ
Ρροςφορζσ) ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ για να
λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, αποςφραγίηεται ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα
ςτοιχεία του Φακζλου κατά φφλλο.
Η αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και
διαβιβάηει το πρακτικό τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και αποφαίνεται ςχετικά.
Μετά από τθν αποδοχι των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, εκδίδεται, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ
απόφαςθ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ του Ζργου και γνωςτοποιείται, με μζριμνά τθσ, ςτον
Ανάδοχο και τουσ λοιποφσ υποψιφιουσ του Διαγωνιςμοφ.
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ παρ. 2 του άρκρου 35 του Ρ.Δ. 60/2007 και
αναφζρει τισ προκεςμίεσ αναςτολισ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ προκφπτουν από τθν παρ. 2 του
άρκρου 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Αϋ).
Σε περίπτωςθ που ο Διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε κοινοπραξία ι ςφμπραξθ που υπζβαλε κοινι
προςφορά, κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτοφσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον. Η επιλεγείςα
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ
ανατεκεί θ Σφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν
ορκι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που το προκθρυςςόμενο Ζργο κατακυρωκεί ςε
ζνωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία.
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ για
μζροσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, όχι όμωσ λιγότερο του 50% επί του φυςικοφ αντικειμζνου.
Για κατακφρωςθ μζρουσ του φυςικοφ αντικειμζνου κάτω του ποςοςτοφ αυτοφ απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι του Αναδόχου.
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ και αηθμίωσ για αυτιν, να ματαιϊςει το Διαγωνιςμό
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ και να τον επαναλάβει, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ιδίωσ:
- Για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ,
- Εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,
- Εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ
των υποψθφίων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ,
- Εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο.
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για
οποιοδιποτε λόγο.
Οι υποψιφιοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ μετά τθν
κατάκεςι τθσ.
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Β5. Κατάρτιςη Σφμβαςησ – Γενικοί Προι Σφμβαςησ
Β5.1 Κατάρτιςη, υπογραφή, διάρκεια Σφμβαςησ – Εγγυήςεισ
1.

2.

3.

4.

Μετά τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί
εγγράφωσ τον Ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δζκα
θμερολογιακζσ θμζρεσ (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Η
Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν
παροφςα Ρροκιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και
δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ
Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ, εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν.
Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε
περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα
λαμβάνονται υπόψθ, κατά ςειρά ιςχφοσ, θ προςφορά του Αναδόχου και θ παροφςα Ρροκιρυξθ,
εφαρμοηομζνων, επίςθσ, ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Ρ.Δ. 118/2007. Το
Ραράρτθμα Γ4.6.4 (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ
Ρροκιρυξθσ.
Το Ζργο του Αναδόχου κα ξεκινιςει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και κα
ολοκλθρωκεί εντόσ είκοςι ενόσ (21) μθνϊν από αυτιν.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του λεπτομερζσ
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου, όπωσ αυτό προβλζπεται ςτθν παρ. Α3.12 του Μζρουσ
Α τθσ Ρροκιρυξθσ.
Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι
Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), αορίςτου διάρκειασ, από
αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο οργανιςμό που ζχει, κατά τον νόμο,
δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν και λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ
χϊρεσ, που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ
Εμπορίου (Ρ.Ο.Ε.), θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997, όπωσ ιςχφει. Η ανωτζρω Εγγυθτικι
Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 25 του Ρ.Δ. 118/2007.
Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ
Σφμβαςθ, επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπομζνθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ
Εκτζλεςθσ και μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Οι
Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ των υπολοίπων υποψθφίων τουσ επιςτρζφονται μζςα ςε δζκα
(10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ.
Η επιςτροφι τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ και τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Ρροκαταβολισ ενεργοφνται με εντολι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ το ίδρυμα που τισ εξζδωςε,
ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου,
φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ και μετά τθν
κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ.
Σχζδια των ανωτζρω Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Μζροσ Γ τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ μπορεί να ορίηει άλλον εκπρόςωπό του (πλθν του νομίμου εκπροςϊπου) και να τον
εξουςιοδοτεί, με ειδικό πλθρεξοφςιο, να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, για όλα τα ηθτιματα
που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ (π.χ. λιψθ πλθρωμϊν κ.α.). Επί πλζον, πρζπει να οριςκεί και
αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι προςϊπου ι διεφκυνςθσ
ι/και του αναπλθρωτι του αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ιςχφει μετά από
γραπτι ζγκριςι τθσ.

Σελίδα 51 από 59

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
5.

Εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ςτθν ανωτζρω προκεςμία ι
δεν προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
κθρφςςει ζκπτωτο τον Ανάδοχο από τθν ανάκεςθ και καταπίπτει αυτοδίκαια θ Εγγυθτικι
Επιςτολι Συμμετοχισ του και μπορεί ν’ αποφαςίςει τθν ανάκεςθ του Ζργου ςτον επόμενο κατά
ςειρά κατάταξθσ ι τθν επανάλθψθ του Διαγωνιςμοφ.
Στον Ανάδοχο, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ, μπορεί να επιβάλλονται, εκτόσ τθσ
κατάπτωςθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι παρακάτω
κυρϊςεισ:
Ραράδοςθ του Ζργου, ςε βάροσ του ζκπτωτου Αναδόχου, είτε από τουσ υπόλοιπουσ
υποψιφιουσ που είχαν λάβει μζροσ ςτο Διαγωνιςμό ι είχαν κλθκεί για
διαπραγμάτευςθ, είτε με διενζργεια Διαγωνιςμοφ, είτε με διαπραγμάτευςθ, αν
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του παρόντοσ άρκρου.
Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία του Δθμοςίου ι τυχόν διαφζρον που κα
προκφψει καταλογίηεται ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ
γίνεται ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που δεν πραγματοποιείται νζα παράδοςθ του
Ζργου, κατά τα παραπάνω οριηόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο υπολογιςμόσ του
καταλογιηομζνου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε ςτοιχείο και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ
πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Σε περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ του Ζργου ςε βάροσ του ζκπτωτου Αναδόχου γίνεται με
τροποποίθςθ όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ κατακφρωςθσ, τθσ ανάκεςθσ ι τθσ
Σφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε ζκπτωτοσ κατά περίπτωςθ, κατά τον υπολογιςμό
του διαφζροντοσ ςε βάροσ του λαμβάνεται υπόψθ θ διαφορά, που τυχόν προκφπτει,
από τθν τροποποίθςθ των ςχετικϊν όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία
ςυμψθφίηεται με το προσ καταλογιςμό ποςό.

6 . Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, και εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να τροποποιείται θ Σφμβαςθ, φςτερα από ειςιγθςθ-γνωμοδότθςθ
τθσ ΟΡΡΕ και ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, που δφναται να επζλκει, κα
εξαςφαλίηει τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Ρροκιρυξθσ.
Είναι δυνατι θ ςφναψθ ςυμβάςεων, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με προςφυγι ςε διαδικαςία με
διαπραγμάτευςθ, χωρίσ να προθγείται δθμοςίευςθ ςχετικισ Ρροκιρυξθσ, όταν οι ςυμβάςεισ
αυτζσ:
α) Σφμφωνα με το άρκρο 25 παρ. 4 εδ. α του Ρ.Δ. 60/2007, αφοροφν ςε υπθρεςίεσ που δεν
περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι Σφμβαςθ και οι οποίεσ, λόγω μθ προβλζψιμων περιςτάςεων,
κατζςτθςαν αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν αρχικι
Σφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανάκεςθ γίνεται ςτον οικονομικό φορζα – Ανάδοχο που
εκτελεί τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ι τθν υπθρεςία αυτι, εφόςον οι υπθρεςίεσ είτε δεν μποροφν, από
τεχνικι ι οικονομικι άποψθ, να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι Σφμβαςθ, χωρίσ να
δθμιουργθκοφν μείηονα προβλιματα για τθν Ανακζτουςα Αρχι, είτε μποροφν να διαχωριςτοφν
από τθν εκτζλεςθ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ, πλθν όμωσ είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ.
β) Σφμφωνα με το άρκρο 25 παρ. 4 εδ. β του Ρ.Δ. 60/2007, ζχουν ωσ αντικείμενο νζεσ υπθρεςίεσ
που ςυνίςτανται ςτθν επανάλθψθ παρόμοιων υπθρεςιϊν που ανατζκθκαν ςτον οικονομικό
φορζα - Ανάδοχο τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αυτζσ οι υπθρεςίεσ είναι ςφμφωνεσ με το αντικείμενο τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.
Η πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ κα υπολογίηεται με βάςθ τισ
κοςτολογιςεισ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ, οι οποίεσ δεν αναπροςαρμόηονται.
Εφόςον για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ δεν είχε προβλεφκεί κοςτολόγθςθ ςτθν αρχικι Σφμβαςθ, τότε,
θ πρόςκετθ αμοιβι κα προςδιοριςκεί με διαπραγμάτευςθ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
του Αναδόχου.
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Το ςωρευτικό ποςό των ςυναπτομζνων ςυμβάςεων ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν ι νζων
υπθρεςιϊν, που ςυνίςτανται ςτθν επανάλθψθ παρόμοιων με τθν αρχικι Σφμβαςθ, δεν
επιτρζπεται να υπερβαίνει το 50% του ποςοφ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.
Ρροςφυγι ςτισ παραπάνω διαδικαςίεσ (υπό α & β) επιτρζπεται μόνο επί μια τριετία μετά τθ
ςφναψθ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.
7 . Η Σφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
Ραραδόκθκε ολόκλθρο το Ζργο και παραλιφκθκε οριςτικά (ποςότθτα και ποιότθτα).
Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςθ.
8 . Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του Ζργου μπορεί, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να
παρατείνεται ι να μετατίκεται, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ χρόνου, ι και χωρίσ προθγοφμενο
αίτθμα του Αναδόχου, ςτθν περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι
αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ του Ζργου ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που
ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι ςε λοιπζσ περιπτϊςεισ που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ οφείλεται ςε
υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ το Ζργο δεν παραλαμβάνεται από τθν ΟΡΡΕ,
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ.

Β5.2 Τρόποσ Ρληρωμήσ – Κρατήςεισ
Στθν προςφορά του υποψθφίου κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ κάτωκι
τρόπουσ πλθρωμισ:
1. Με χριςθ προκαταβολισ
α) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ
Επιςτολισ Ρροκαταβολισ ςυντεταγμζνθσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ παρ. Γ1.3 του
Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ. Η παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με το Νόμο
2362/95 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
Διατάξεισ», όπωσ ζχει διαμορφωκεί και ιςχφει. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ
επί τθσ ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηομζνου από τθν
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων
γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Η Εγγυθτικι Επιςτολι
Ρροκαταβολισ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του Ζργου.
β) Ροςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι των
Ραραδοτζων 1-8, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (α) τόκοσ, επί
τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψθσ
τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία παραλαβισ των Ραραδοτζων 1-8.
γ) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι των
Ραραδοτζων 9-16, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (α) τόκοσ,
επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία του
υπολογιςμοφ τόκου τθσ προθγοφμενθσ τμθματικισ πλθρωμισ μζχρι τθν θμερομθνία
παραλαβισ των Ραραδοτζων 9-18.
δ) Το υπόλοιπο ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι
των Ραραδοτζων 19-21 και τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου, αφοφ
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παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (α) τόκοσ, επί τθσ απομειωμζνθσ από
τθν προθγοφμενθ πλθρωμι (γ) προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν
θμερομθνία του υπολογιςμοφ τόκου τθσ προθγοφμενθσ τμθματικισ πλθρωμισ μζχρι τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του ςυνόλου του Ζργου.
2.Χωρίσ χριςθ προκαταβολισ
α) Ροςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι των
Ραραδοτζων 1-5.
β) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι των
Ραραδοτζων 6-8.
γ) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι των
Ραραδοτζων 9-18.
δ) Το υπόλοιπο ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν παραλαβι
των Ραραδοτζων 19-21 και τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του
Ζργου.
Σε περίπτωςθ που ςτθν προςφορά δεν δθλϊνεται ο ζνασ από τουσ παραπάνω τρόπουσ πλθρωμισ,
κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ αποδζχεται τον τρόπο πλθρωμισ που κα επιλζξει από τουσ ανωτζρω θ
Ανακζτουςα Αρχι.
Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι ανωτζρω τρόποι πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Ζργου κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ
εκάςτοτε πλθρωμι δεν κα υπερβαίνει το αντικείμενο του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί.
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Β5.3 Εκτελωνιςμόσ - Φόροι - Δαςμοί
Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τον εκτελωνιςμό του εξοπλιςμοφ, τον οποίο κα παραδϊςει, εγκαταςτιςει
και κζςει ςε λειτουργία ελεφκερο ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςισ του. Οι δαςμοί, φόροι και λοιπζσ
δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο.

Β5.4 Ρερίοδοι Εγγφηςησ και Συντήρηςησ
Για τθν καλι λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
κατακζςει Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ παρ. Γ1.4 του
Μζρουσ Γ τθσ παροφςασ, θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% του ςυμβατικοφ
τιμιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Σε περίπτωςθ Ρροςφοράσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ μεγαλφτερθσ τθσ ηθτουμζνθσ, το παραπάνω ποςοςτό
(2,5%) τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ προςαυξάνεται κατά μία (1) ποςοςτιαία μονάδα για κάκε επί
πλζον προςφερόμενο ζτοσ εγγφθςθσ. Κατά τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν
καλι λειτουργία του ςυνόλου του Ζργου. Επίςθσ, κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταςτιςει
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο ανάλογα με τα όςα περιγράφονται.
Η Εγγφηςη Καλήσ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ, φςτερα από τθν
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
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Η ευκφνθ του Αναδόχου για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του Ζργου κατά τθν Ρερίοδο
Συντιρθςθσ κα κακορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ, όπου κα
ςυμπεριλαμβάνονται και οι, ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ, οριηόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ ςυντιρθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ι να επανεντάςςει
οποιοδιποτε από τα υπό προμικεια είδθ (εξοπλιςμό και λογιςμικό) ςτθ Σφμβαςθ Συντιρθςθσ,
αναπροςαρμόηοντασ ανάλογα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ.
Σε περίπτωςθ επανζνταξθσ ςτθ ςυντιρθςθ κάποιου προϊόντοσ που είχε εξαιρεκεί, τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ εξακολουκοφν να ζχουν τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα που κα είχαν εάν το
ςυγκεκριμζνο προϊόν δεν είχε ποτζ εξαιρεκεί από τθ ςυντιρθςθ.

Β5.5 Ροινικζσ ήτρεσ – Ζκπτωςη Αναδόχου
1 . Η παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ
του.
2 . Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ
από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ ι πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ όρων τθσ
Σφμβαςθσ, με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, με ειςιγθςθ τθσ ΟΡΡΕ και απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, μποροφν να επιβάλλονται οι κατωτζρω κυρϊςεισ:
α. Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα Ραραδοτζα δεν
παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ:
ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των Ραραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον
αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

β. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι
εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ
Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ.
Οι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ
τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ Ραραδοτζων, όπωσ
περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
Με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ανακαλοφνται οι ποινικζσ ριτρεσ για τυχόν τμθματικζσ
προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι
προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ποινικζσ ριτρεσ, που
επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν από τθν Ανακζτουςα
Αρχι, βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που
ζχουν επιβλθκεί.
Οι ποινικζσ ριτρεσ κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και κα παρακρατοφνται από τθν επόμενθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται
από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, τα μζλθ τθσ είναι αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα
για τθν καταβολι των ωσ άνω ποινικϊν ρθτρϊν και πάςθσ φφςεωσ άλλθσ απαίτθςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Τυχόν επιβολι των ποινικϊν ρθτρϊν εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
αναλογικά, ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, δεν αναιρεί τθν αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον ευκφνθ τουσ.
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9. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να
κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των Ραραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα.

Β5.6 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει
αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειϊν και μεκοδολογία υλοποίθςθσ (Σχζδιο Διαχείριςθσ και
Ροιότθτασ, Ραραδοτζο 1) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου
προκφπτουν αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν, τότε τα ςχετικά αιτιματα του
Αναδόχου κα υποβάλλονται ςτθν ΟΡΡΕ. Η ΟΡΡΕ κα ειςθγείται τυχόν αποδοχι ι όχι προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα αποφαςίηει ςχετικά.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το Ζργο,
εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
Ρροκιρυξθσ, τθν προςφορά του, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ,
διαφορετικά καλείται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ
τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο
Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ΟΡΡΕ.
Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ
Ζργου που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν
παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε
τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν προςφορά του
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν που κα διακζτουν τθν
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ
απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ. Υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ
Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο
πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του
Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να
πραγματοποιθκεί μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο
αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν
Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ τουλάχιςτον δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν
αντικατάςταςθ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τα ανωτζρω, θ
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω
αναφερόμενα ςτθν παρ. Β5.5 τθσ παροφςασ ι ακόμθ και να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν
τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό
διάςτθμα μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, αφενόσ κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και
αφετζρου κα αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με άλλουσ ανάλογθσ
εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
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Ο Ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Ρροκιρυξθσ
ι τθσ προςφοράσ του ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι και το
Ελλθνικό Δθμόςιο για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτι τθν
παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ
Σφμβαςθσ πλζον τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά
που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι
από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο
προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του (π.χ. PCs, λογιςμικό εφαρμογϊν, εκτυπωτζσ, λογιςμικό
επικοινωνιϊν, modems, κ.λπ.).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Αρχισ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ φφςθ των
δεδομζνων που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ υποχρεϊςεισ που ζχει
ζναντι τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και να παρζχει ςε αυτιν το
απαραίτθτο πλθροφοριακό υλικό.
Ο Ανάδοχοσ ορίηει εκπρόςωπό του και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να υπογράψει
τθ Σφμβαςθ, να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ' εντολι και
λογαριαςμό του για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ/κοινοπραξία,
κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν Ρροκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον
ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ
υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ
οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω
ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ του Αναδόχου ι ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ εισ βάροσ του
νομίμου εκπροςϊπου του ι του Αναδόχου-φυςικοφ προςϊπου για ζνα εκ των ανωτζρω ςτθν
παρ. Β2.2 τθσ παροφςασ αναφερομζνων αδικθμάτων, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από
τθ Σφμβαςθ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και καταπίπτουν υπζρ τθσ θ Εγγυθτικι
Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ και Ρροκαταβολισ, θ δε Σφμβαςθ λφεται από τθν θμζρα
επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων.
Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ
εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα
εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Η
κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ ΟΡΡΕ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ
επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ
Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν
εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ
τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από
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μία εταιρεία ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ Σφμβαςθ
λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ,
καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και
Καλισ Εκτζλεςθσ, που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του Ζργου.
Τόποσ παράδοςθσ των Ραραδοτζων που προκφπτουν από τθ Σφμβαςθ που κα υπογραφεί με
τον Ανάδοχο, ορίηεται θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Β5.7 Υπεργολαβίεσ
Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι προτίκενται να ανακζςουν τμιματα τθσ Σφμβαςθσ υπεργολαβικά
ςε τρίτουσ, υποχρεοφνται να το αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, κακορίηοντασ τα τμιματα αυτά και
τουσ ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ που κα τα αναλάβουν, χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθν ζκταςθ τθσ
ευκφνθσ του Αναδόχου.
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ουσ που
ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο
και από το νζο υπεργολάβο/ουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του/των υπεργολάβου/ων
και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο
Ανάδοχοσ ότι ςτο πρόςωπο του/των νζου/ων υπεργολάβου/ων ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι
προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο/οι αρχικόσ/οί υπεργολάβοσ/οι κρίκθκε/αν κατάλλθλοσ/οι.
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο
Ανάδοχοσ.

Β5.8 Εμπιςτευτικότητα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάςτθμα
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και
να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ
των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςι τθσ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα, προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό, κακϊσ και οι ςυνεργάτεσ και υπεργολάβοι αυτοφ γνωρίηουν
και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε
περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο
Ανάδοχοσ κα καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από
τθν Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν
αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν
πρόςωπα, οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ
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υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ
υλοποίθςθσ του Ζργου.
Η Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που τίκενται ςτθν
διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι
δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε
καμία περίπτωςθ, θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του
Ελλθνικοφ κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο
απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ
παραςτάτεσ, κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.

Β5.9 Ρνευματικά δικαιϊματα
Πλο το υλικό που παράγεται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο, ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ Ζργου, κα παραδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου,
ςφμφωνα με το ςυμβατικό χρονοδιάγραμμα, αλλά και μετά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ
τθσ Σφμβαςθσ.
Τα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα του υλικοφ αυτοφ ρθτϊσ εκχωροφνται ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι, χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ, πζραν τθσ προβλεπομζνθσ ςτθ ςχετικι Σφμβαςθ.
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί τα αποκλειςτικά δικαιϊματα όλων των υλικϊν, εντφπων και
θλεκτρονικϊν, και λοιπϊν παραδοτζων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να τα χρθςιμοποιεί,
χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Αναλυτικι αναφορά τουσ κα περιλαμβάνεται ςτθ
Σφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ το
πολφ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν να παραδϊςει οποιοδιποτε ψθφιακό ι ζντυπο υλικό ζχει
παραχκεί μζχρι τθ ςτιγμι τθσ αίτθςθσ και ςχετίηεται με υπθρεςίεσ που παρζχει ο Ανάδοχοσ για τθν
υλοποίθςθ του Ζργου.

Β5.10 Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτηςία
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν
κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα Ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα
δικαςτιρια των Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό.
Δφναται να προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο προςφυγι των
ςυμβαλλομζνων ςε διαιτθςία, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ
ςυμφωνιςουν. Αν δεν επιτευχκεί τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ
ανικει ςτα Ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο.
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ΜΕΡΟ Γ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Γ1. Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
Γ1.1

Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ

Επωνυμία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
Διεφκυνςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Τθλζφωνο
Φαξ
Θμερομθνία Ζκδοςθσ……………………
ΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Λεωφ. Κθφιςιάσ 60
15125, Μαροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ
τετρακόςια πενιντα (24.450,00 €).
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα και ωσ
πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ …
ΤΚ ………..,}
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,}
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ είκοςι τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων πενιντα
(24.450,00 €), για τθ ςυμμετοχι ςτον διενεργοφμενο από τθν ΕΕΤΤ διαγωνιςμό τθσ
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ) ….…………. με
αντικείμενο το Ζργο: «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ», ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Ρροκιρυξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ
ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω Διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.}
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
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μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.}
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, και
χωρίσ να αξιϊνουμε δικαςτικι κρίςθ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςε εμάσ, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ, ότι μασ
απαλλάςςετε από τθν παροφςα εγγφθςθ. Μζχρι τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι
για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Σε περίπτωςθ, όμωσ, που
κατακυρωκεί θ Σφμβαςθ ςε αυτόν για τον οποίο εγγυόμαςτε, ιςχφει μζχρι τθν
αντικατάςταςι τθσ με Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτελζςεωσ των όρων τθσ ςχετικισ
Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί ι των επιςτολϊν που κα ανταλλαγοφν ςτθ κζςθ τθσ.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ
διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο ςε καμιά περίπτωςθ δεν
μειϊνει το ωσ άνω ποςό τθσ εγγφθςθσ.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.
Θ παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτι, διζπεται
από τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν, που
τυχόν προκφψουν από αυτιν, είναι τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν.
Με τιμι
.............ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΜΕΝΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ...............
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Γ1.2

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ

Επωνυμία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
Διεφκυνςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Τθλζφωνο
Φαξ
Θμερομθνία Ζκδοςθσ……………………
ΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Λεωφ. Κθφιςιάσ 60
15125, Μαροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... (€ ……....)
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα και ωσ
πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ
……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι
Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι
Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ
με αρικμό..................., που αφορά ςτο Διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν
θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο το ζΖργο
«Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ»
ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν
περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό...................
Ρροκιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ,
το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ
τθσ απαίτθςισ ςασ και χωρίσ να αξιϊνουμε δικαςτικι κρίςθ, παραιτοφμενοι από
τζτοιο δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςε εμάσ, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ, ότι μασ
απαλλάςςετε από τθν παροφςα εγγφθςθ. Μζχρι τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι
για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο ςε καμιά περίπτωςθ δεν
μειϊνει το ωσ άνω ποςό τθσ εγγφθςθσ.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.
Θ παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτι, διζπεται
από τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν, που
τυχόν προκφψουν από αυτιν, είναι τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν.
Με τιμι

.............ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΜΕΝΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ................
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Γ1.3

Εγγυθτικι Επιςτολι Προκαταβολισ

Επωνυμία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
Διεφκυνςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Τθλζφωνο
Φαξ
Θμερομθνία Ζκδοςθσ……………………
ΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Λεωφ. Κθφιςιάσ 60
15125, Μαροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... (€ …….)
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Οδόσ ………………….
Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ
του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΡΑ, ευρϊ ………… (€ …..) ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ με αρικμό................... και τθν
Ρροκιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε
τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ) …………. για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων
Λιανικισ» ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., και μζχρι του
ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ
εγγυθτικι επιςτολι) .........................,πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που
κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι
Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………,
υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ
Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι
μασ.
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Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ
από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Με τιμι

.............ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΜΕΝΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ.................
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Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Γ1.4

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ

Επωνυμία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
Διεφκυνςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Τθλζφωνο
Φαξ
Θμερομθνία Ζκδοςθσ……………………
ΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Λεωφ. Κθφιςιάσ 60
15125, Μαροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... (€ …..)
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ ………….
Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ............... (€ ……….), που αντιςτοιχεί ςτο 2,5% του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν καλι λειτουργία
του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ με αρικμό ………, που αφορά ςτο Ζργο
«Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ»
ςυνολικισ αξίασ ............... ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθ με
αρικμό ……………. Ρροκιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ
από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
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Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.

Με τιμι

.............ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΜΕΝΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ.................
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Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
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Γ1.5

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ υντιρθςθσ

Επωνυμία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
Διεφκυνςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Τθλζφωνο
Φαξ
Θμερομθνία Ζκδοςθσ……………………
ΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Λεωφ. Κθφιςιάσ 60
15125, Μαροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... (€ ……)
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ
……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ.........................(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό
ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ με
αρικμό...................,
που
αφορά
ςτο
Ζργο
«Ραρατθρθτιριο
Τιμϊν
Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ» ςυνολικισ αξίασ
..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……… Ρροκιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ
από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.
Με τιμι

.............ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΜΕΝΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ...............
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Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Γ2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ θμειϊματοσ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

Όνομα:

Πατρϊνυμο:

Μθτρϊνυμο:

Ημερομθνία
Γζννθςθσ:

__ /__ / ____

Σόποσ Γζννθςθσ:

Σθλζφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Όνομα Ιδρφματοσ

Σίτλοσ Πτυχίου

Ημερομθνία
Απόκτθςθσ
Πτυχίου

Ειδικότθτα

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΧΟΤ
(ςτο προτεινόμενο, από τον
υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα
διοίκθςθσ Ζργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1

Ζργο (ι Θζςθ)

Εργοδότθσ

Ρόλοσ και Κακικοντα ςτο
Ζργο (ι Θζςθ)

Απαςχόλθςθ ςτο
Ζργο
Περίοδοσ
2
ΑΜ
(από – ζωσ)
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1

Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρεται: manager, senior Consultant, Consultant, business expert κλπ.
Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο Ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα
ανκρωποετϊν, – Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου
απαςχόλθςθσ ςτο Ζργο.
2
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Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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Γ3. Πίνακεσ υμμόρφωςθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με
τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων.

Γ3.1

Πίνακασ 01 – Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1.

Εξοπλιςμόσ

2.

Το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Εξυπθρετθτζσ,
Σφςτθμα Δίςκων, κλπ) κα πρζπει να είναι ςφγχρονο και να μθν
υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του από
τον καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

3.

Το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ κα ςυνοδεφεται από
τα εγχειρίδια χριςθσ των επί μζρουσ ςυςκευϊν και του
λογιςμικοφ του (ςε θλεκτρονικι ι/και ζντυπθ μορφι)

ΝΑΙ

4.

Για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα προςφερκοφν οι απαιτοφμενοι
οδθγοί (drivers)

ΝΑΙ

5.

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει για το ςφνολο
του Εξοπλιςμοφ όλα τα παρελκόμενα (καλϊδια τροφοδοςίασ,
δικτφου κλπ) για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν
ενςωμάτωςθ αυτοφ ςτθν υφιςτάμενθ πλθροφοριακι υποδομι
του Φορζα.

ΝΑΙ

6.

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ του
ςυνόλου του περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ ςτουσ χϊρουσ που κα
του υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

7.

Ο εξοπλιςμόσ κα φζρει πιςτοποίθςθ CE

NAI

8.

υςτθμικό / Ζτοιμο Λογιςμικό (Λειτουργικά υςτιματα)

9.

Θ προςφερόμενθ major ι minor version release, ανά κατθγορία
λογιςμικοφ, κα πρζπει να ζχει ανακοινωκεί εντόσ των τελευταίων
18 μθνϊν ι να είναι θ τελευταία ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του
καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ άδεια χριςθσ με ςαφι αναφορά
ςτον τρόπο αδειοδότθςθσ (π.χ. unlimited use, per server, per cpu,
10.
per named user κλπ). Οι άδειεσ αυτζσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ
απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ, αλλά και τθν προςφερόμενθ λφςθ

ΝΑΙ

Το ςφνολο του λογιςμικοφ κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ
πλιρουσ λειτουργίασ, δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα Συςτιματα τα
11.
οποία κα το φιλοξενοφν και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ
ανάγκεσ του φορζα.

ΝΑΙ

Θα πρζπει να ςυνοδεφονται από όλα τα αναγκαία μζςα
εγκατάςταςθσ κακϊσ και από πλιρθ εγχειρίδια διαχειριςτϊν
12.
(administration ι reference manuals) ςε θλεκτρονικι μορφι και
προαιρετικά ςε ζντυπθ μορφι.

ΝΑΙ

13. Αρχιτεκτονικι Προςφερόμενθσ Λφςθσ
14. Να αναφερκοφν τα εργαλεία, τεχνολογίεσ και μεκοδολογίεσ που
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ τθσ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ.
15. Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τθν παράγραφο Α3.2.

NAI

Θ προςφερόμενθ λφςθ (ςφνολο εξοπλιςμοφ- λογιςμικοφ16. εφαρμογισ) κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει ςε περιβάλλον
εικονικϊν μθχανϊν (virtual machines).

NAI

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει μια
ολοκλθρωμζνθ λφςθ, θ οποία κα καλφπτει το ςφνολο τθσ
απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ και των προδιαγραφϊν του
Ζργου. Στθν παρουςίαςθ τθσ Τεχνικισ Λφςθσ που κα προτείνει ο
17. υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςδιορίηονται &
τεκμθριϊνονται με τθν απαιτοφμενθ λεπτομζρεια τα ςθμεία και ο
βακμόσ ολοκλιρωςθσ των επιμζρουσ ςυςτθμάτων και να
παρουςιάηεται ςε ζνα ενιαίο ςχεδιάγραμμα θ ςυνολικι λογικι
αρχιτεκτονικι του ςυνόλου των υποςυςτθμάτων του Ζργου.

ΝΑΙ

Να παρουςιαςτοφν θ ςυνολικι αρχιτεκτονικι τθσ προτεινόμενθσ
18. λφςθσ και όλα τα υποςτθριηόμενα επίπεδα ςε αναλυτικό
διάγραμμα ςυνοδευόμενο από τθν αντίςτοιχθ περιγραφι.

ΝΑΙ

19.

Να αναφερκοφν τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν
που παρζχει το κάκε επίπεδο.

ΝΑΙ

20.

Να αναφερκοφν τα μθ λειτουργικά χαρακτθριςτικά των
υπθρεςιϊν που παρζχει το κάκε επίπεδο.

ΝΑΙ

Για κάκε υποςφςτθμα κα περιγράφεται με ςαφινεια:
Ο ρόλοσ του
21.

Οι κατθγορίεσ και τα είδθ χρθςτϊν

ΝΑΙ

Τα δεδομζνα που διαχειρίηεται
Οι ροζσ διαδικαςιϊν
Θ διεπαφι με άλλα υποςυςτιματα ι τρίτεσ εφαρμογζσ

22.

Θ προτεινόμενθ λφςθ κα πρζπει να ακολουκεί πολυ-επίπεδθ (ntier) αρχιτεκτονικι (n≥3).

ΝΑΙ

Θ προτεινόμενθ από τον Ανάδοχο Μεκοδολογία υλοποίθςθσ και
23. Αρχιτεκτονικι κα πρζπει να τεκμθριϊνει τόςο ςε επίπεδο
εξοπλιςμοφ όςο και ςε επίπεδο λογιςμικοφ τα παρακάτω:
24.

Τθν υψθλι διακεςιμότθτα του Συςτιματοσ κατ’ ελάχιςτον
ςφμφωνα με τθν παρ. Α4.6 του Μζρουσ Α τθσ παροφςασ.

ΝΑΙ

25.

Τθν υψθλι απόδοςθ του Συςτιματοσ κατ’ ελάχιςτον ςφμφωνα με
τθν παρ. Α4.6 του Μζρουσ Α τθσ παροφςασ.

ΝΑΙ

26.

Τθν υψθλι αξιοπιςτία και αςφάλεια κατ’ ελάχιςτον ςφμφωνα με
τθν παρ. Α3.9 του Μζρουσ Α τθσ παροφςασ.

ΝΑΙ

27. Τθν επεκταςιμότθτα.

ΝΑΙ

28. ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ο διαδικτυακόσ τόποσ που κα υλοποιθκεί κακϊσ και το ςφνολο
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ/επιχειριςεισ κα
29.
πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ οδθγίεσ του Ελλθνικοφ
Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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Γ3.2
Πίνακασ 02 Ηλεκτρονικζσ
Ολοκλιρωςθσ
Γ3.2.1 Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ

Α/Α

Τπθρεςίεσ

-

Χαρακτθριςτικά

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
ΑΠΑΙΣΗ
Η
ΑΠΑΝΣΗΗ
Η
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ ςυλλογισ ςτοιχείων τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

ΝΑΙ

2.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ ςυλλογισ ςτοιχείων τιμολογίων ΤΥ

ΝΑΙ

3.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ άντλθςθσ ςτοιχείων τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

ΝΑΙ

4.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ άντλθςθσ ςτοιχείων τιμολογίων ΤΥ

ΝΑΙ

5.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ παρουςίαςθσ ςτοιχείων τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

ΝΑΙ

6.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ παρουςίαςθσ πρόςκετων ΤΥ

ΝΑΙ

7.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ παραγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων,
εκκζςεων, αναφορϊν ΘΕ

ΝΑΙ

8.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ παραγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων,
εκκζςεων, αναφορϊν ΤΥ

ΝΑΙ

9.

Υλοποίθςθ υπθρεςίασ ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων τιμολογίων
υπθρεςιϊν ΘΕ

ΝΑΙ

10. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων τιμολογίων

ΝΑΙ

ΤΥ

11. Υλοποίθςθ αςφαλοφσ υπθρεςίασ δθμιουργίασ προφίλ χριςτθ

ΝΑΙ

12. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ εξαγωγισ ςτοιχείων προφίλ

ΝΑΙ

13. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ αρχειοκζτθςθσ ςεναρίων παλαιότερων

ΝΑΙ

ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων τιμολογίων ΘΕ

14. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ αρχειοκζτθςθσ ςεναρίων παλαιότερων

ΝΑΙ

ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων τιμολογίων ΤΥ

15. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ διαχείριςθσ χρθςτϊν του Συςτιματοσ

ΝΑΙ

16. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ διαχείριςθσ ςχιματοσ τιμολογιακϊν

ΝΑΙ

δεδομζνων

17. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων

ΝΑΙ

18. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για

ΝΑΙ

ομάδεσ χρθςτϊν

19. Υλοποίθςθ υπθρεςίασ δθμιουργίασ δεικτϊν
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Γ3.2.2 Λειτουργικι Ενότθτα 1 «Ηλεκτρονικό Αποκετιριο Συποποιθμζνων
Σιμολογιακϊν τοιχείων»
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 1 του Α.3.4.1

ΝΑΙ

2.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 2 του Α.3.4.1

ΝΑΙ

3.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 3 του Α.3.4.1

ΝΑΙ

4.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 4 του Α.3.4.1

ΝΑΙ

5.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 5 του Α.3.4.1

ΝΑΙ

6.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 6 του Α.3.4.1

ΝΑΙ

Γ3.2.3 Λειτουργικι
Ενότθτα
2
Σιμολογιακϊν Δεδομζνων»
Α/Α

«Παρατθρθτιριο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 1 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

2.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 2 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

3.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 3 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

4.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 4 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

5.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 5 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

6.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 6 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

7.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 7 του Α.3.4.2

ΝΑΙ

Γ3.2.4 Λειτουργικι
Ενότθτα
Παρατθρθτθρίου»
Α/Α

Συποποιθμζνων

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1.

3

«Διαχείριςθ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

του

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 1 του Α.3.4.3

ΝΑΙ

2.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 2 του Α.3.4.3

ΝΑΙ

3.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 3 του Α.3.4.3

ΝΑΙ

4.

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με παράγραφο 4 του Α.3.4.3

ΝΑΙ
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Γ3.2.5 Σεκμθρίωςθ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το Σφςτθμα ςτο
ςφνολό του πλιρωσ και λεπτομερϊσ τεκμθριωμζνο. Στο
πλαίςιο τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
υποβάλει τα ακόλουκα:

ΝΑΙ

1.1

Οδθγό τεκμθρίωςθσ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του Συςτιματοσ και των
εργαλείων διαχείριςθσ (system manuals), όπου κα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:
Απαιτιςεισ αναφορικά με το περιβάλλον
λειτουργίασ και τισ απαιτιςεισ αποκικευςθσ.

1.2

Ραραδοτζα προϊόντα / πθγαίοσ κϊδικασ με εκτενι
ςχόλια των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν.

ΝΑΙ

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ / παραμετροποίθςθσ /
διαχείριςθσ / μετάπτωςθσ / διαχείριςθσ χρθςτϊν.
Ρροςαρμογι και ςυνζχεια εργαςιϊν.
Υποςτθρικτικι τεκμθρίωςθ (για τθ διαχείριςθ
ςφαλμάτων, κινδφνων, απροόπτων, κλπ.)

1.3

Εγχειρίδια υποςτιριξθσ χρθςτϊν (user manuals) όπου κα
περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικότθτεσ των
ςυςτθμάτων/ εφαρμογϊν, θ πλοιγθςθ του χριςτθ, το
γραφικό περιβάλλον, τα ςενάρια χριςθσ κλπ. ςτθν
Ελλθνικι.

ΝΑΙ

1.4

Εγχειρίδια/Οδθγίεσ λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ (operation
manuals) για τθν κακθμερινι λειτουργία και ςυντιρθςθ
του Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

1.5

Εγχειρίδια καταςκευαςτϊν (manuals) του ςυνόλου των
ζτοιμων προϊόντων (εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ).

ΝΑΙ

1.6

Πλα τα ανωτζρω εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε 5
αντίγραφα, εκ των οποίων 2 ςε ζντυπθ (hardcopy ) και 3
ςε θλεκτρονικι μορφι (CDs ι DVDs) ςε διαδεδομζνο
format εγγράφων (π.χ. txt, pdf, doc κλπ). Ειδικά για τα
εγχειρίδια που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ (όςα δθλαδι δεν
αποτελοφν εγχειρίδια καταςκευαςτϊν ςτοιχείων
εξοπλιςμοφ ι ζτοιμων πακζτων λογιςμικοφ), θ
θλεκτρονικι μορφι ςτθν οποία αυτά κα παραδοκοφν κα
δφναται να υποςτεί επεξεργαςία μζςω διαδεδομζνων
εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραφείου (π.χ. doc).

ΝΑΙ

Γ3.3

Πίνακασ 03 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Τλικοφ και Λογιςμικοφ
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Γ3.3.1 Εξυπθρετθτζσ για το Εςωτερικό Εικονικό Περιβάλλον
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.1

Υλοποίθςθ του Συςτιματοσ εξυπθρετθτϊν ςε
τουλάχιςτον δφο επίπεδα: Βάςεωσ Δεδομζνων (Database)
και Εφαρμογϊν (Application).

ΝΑΙ

1.2

Να αναφερκεί το μοντζλο για το προςφερόμενο Σφςτθμα
εξυπθρετθτϊν. Το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα είναι του
ιδίου καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

1.3

Αρικμόσ εξυπθρετθτϊν (servers).

≥2

2

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ

2.1

Να περιγραφεί θ αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ του
Συςτιματοσ εξυπθρετθτϊν.

2.2

Σε περίπτωςθ που τα δφο επίπεδα υλοποιοφνται μζςω
partitions, να δοκοφν:

ΝΑΙ

2.2.1

το είδοσ των partitions (π.χ. hard, soft).

ΝΑΙ

2.2.2

ο τφποσ των partitions (static ι dynamic).

ΝΑΙ

2.2.3

ο μζγιςτοσ αρικμόσ partitions που υποςτθρίηει το
Σφςτθμα.

ΝΑΙ

2.3

Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ να διακζτουν
τροφοδοτικά ςε κατάςταςθ ν+1 εφεδρεία.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ποια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά
υψθλισ διακεςιμότθτασ υποςτθρίηει το Σφςτθμα κακϊσ
και ο τρόποσ υλοποίθςθσ:
πλεονάηοντα ςτοιχεία.
2.4

hot-plug ι hot-swap ςτοιχεία.

ΝΑΙ

καταμεριςμό φόρτου εργαςίασ.
επαναδιαμόρφωςθ τθσ διάταξθσ του Συςτιματοσ
ςε περίπτωςθ αςτοχίασ επιμζρουσ ςτοιχείων του
(π.χ. μνιμθσ, επεξεργαςτι).
άλλο.

3

ΑΠΟΔΟΗ - ΕΠΕΚΣΑΙΜΟΣΗΣΑ

3.1

Ο χρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU κα είναι ο
μεγαλφτεροσ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι
για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο.

3.2

Σχετικά με τουσ επεξεργαςτζσ:

ΝΑΙ

3.2.1

Να αναφερκεί ο τφποσ / καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

3.2.2

Να αναφερκεί ο αρικμόσ τουσ ςτθν προςφερόμενθ
ςφνκεςθ (ανά επίπεδο-χριςθ).

ΝΑΙ

3.2.3

Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα (GHz) επεξεργαςτι.

ΝΑΙ

3.2.4

Να αναφερκεί θ ιεραρχία μνιμθσ Cache (ποςότθτα
ανά επίπεδο – Level 1, 2 και 3) και φυςικι
τοποκεςία.

ΝΑΙ

3.2.5

Addressability επεξεργαςτϊν.

64 bit
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3.2.6
3.3

Υποςτιριξθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ πολλαπλϊν
νθμάτων ανά πυρινα (multi-threading). Να
αναφερκεί ο αρικμόσ

ΝΑΙ

Σχετικά με τθ μνιμθ:

3.3.1

Τφποσ μνιμθσ DDR3 ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ.

ΝΑΙ

3.3.2

Να αναφερκεί ο τφποσ μνιμθσ και τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά τθσ (π.χ. ςυχνότθτα (ΜΘz), latency
κλπ.)

ΝΑΙ

3.3.3

Να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ και κατειλθμμζνεσ
κζςεισ για μνιμθ

ΝΑΙ

3.4

Αρικμόσ πυρινων

≥ 16

3.5

Μζγιςτοσ αρικμόσ πυρινων

≥ 32

3.6

Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB)

≥ 48

3.7

Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB).

≥ 96

3.8

Ζκαςτοσ εξυπθρετθτισ να διακζτει controller HBA FC ≥ 4
Gbps με 2 κφρεσ για ςφνδεςθ με Σφςτθμα αποκικευςθσ.

ΝΑΙ

3.9

Να αναφερκεί και προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ
Θυρϊν τφπου Ethernet, ϊςτε να καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ προςφερόμενθσ αρχιτεκτονικισ και τα
χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ που ηθτοφνται.

ΝΑΙ

3.10

Ζξοδοσ VGA για οκόνθ.

ΝΑΙ

4

Δυνατότθτεσ τοπικισ αποκικευςθσ ανά Επίπεδο

4.1

Ελεγκτισ δίςκων με δυνατότθτα υποςτιριξθσ RAID-0,
RAID-1, RAID-5.

ΝΑΙ

4.2

Ρλικοσ μονάδων ανά εξυπθρετθτι.

≥2

4.3

Raw χωρθτικότθτα ζκαςτου δίςκου (GΒ).

4.4

Τφποσ δίςκων Serial Attached SCSI (SAS) ι ιςοδφναμοσ ι
ανϊτεροσ.

ΝΑΙ

4.5

Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm).

≥15k

4.6

Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενοι τφποι διαςφνδεςθσ
με εξωτερικά Συςτιματα αποκικευςθσ για κάκε επίπεδο.
(ενδεικτικά αναφζρονται Fiber Channel, SAS κλπ.)

ΝΑΙ

5

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (OS)

5.1

Να περιγραφεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και θ ζκδοςθ
του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ.

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

6.1

Να δοκεί ςυνοδευτικό λογιςμικό για τθν απομακρυςμζνθ
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςυνολικά του
Συςτιματοσ εξυπθρετθτϊν. Να αναφερκοφν:

ΝΑΙ

6.1.1

τα ςτοιχεία του Συςτιματοσ που είναι δυνατόν να
παρακολουκοφνται όπωσ π.χ. ανεμιςτιρεσ, ςκλθροί
δίςκοι, εςωτερικι κερμοκραςία κλπ.

ΝΑΙ

6.1.2

οι δυνατότθτεσ διαχείριςθσ που καλφπτει.

ΝΑΙ

≥ 300 GB

ΝΑΙ

6.2

Να υποςτθρίηει Remote Wake on LAN.

ΝΑΙ

6.3

Υποςτιριξθ ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ του

ΝΑΙ
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Συςτιματοσ μζςω του περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ
(remote power on/off) κακϊσ και απομακρυςμζνου
reboot του εξυπθρετθτι .
6.4

Να δοκεί ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ ςφνδεςθ των
εξυπθρετθτϊν ςτο IBM 2x16 Console Switch

ΝΑΙ

6.5

Εγγφθςθ.

3 ζτθ

Γ3.3.2 Εξυπθρετθτζσ για το Εξωτερικό Εικονικό Περιβάλλον
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.1

Υλοποίθςθ του Συςτιματοσ εξυπθρετθτϊν ςε
τουλάχιςτον τρία επίπεδα: Βάςεωσ Δεδομζνων
(Database), Εφαρμογϊν (Application) και Διαδικτφου
(Web)

ΝΑΙ

1.2

Να αναφερκεί το μοντζλο για το προςφερόμενο Σφςτθμα
εξυπθρετθτϊν. Το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα είναι του
ιδίου καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

1.3

Αρικμόσ εξυπθρετθτϊν (servers).

≥2

2

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ

2.1

Να περιγραφεί θ αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ του
Συςτιματοσ εξυπθρετθτϊν.

2.2

Σε περίπτωςθ που τα δφο επίπεδα υλοποιοφνται μζςω
partitions, να δοκοφν:

ΝΑΙ

2.2.1

το είδοσ των partitions (π.χ. hard, soft).

ΝΑΙ

2.2.2

ο τφποσ των partitions (static ι dynamic).

ΝΑΙ

2.2.3

ο μζγιςτοσ αρικμόσ partitions που υποςτθρίηει το
Σφςτθμα.

ΝΑΙ

2.3

Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ να διακζτουν
τροφοδοτικά ςε κατάςταςθ ν+1 εφεδρεία.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ποια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά
υψθλισ διακεςιμότθτασ υποςτθρίηει το Σφςτθμα κακϊσ
και ο τρόποσ υλοποίθςθσ:
πλεονάηοντα ςτοιχεία.
2.4

hot-plug ι hot-swap ςτοιχεία.

ΝΑΙ

καταμεριςμό φόρτου εργαςίασ.
επαναδιαμόρφωςθ τθσ διάταξθσ του Συςτιματοσ
ςε περίπτωςθ αςτοχίασ επιμζρουσ ςτοιχείων του
(π.χ. μνιμθσ, επεξεργαςτι).
άλλο.

3

ΑΠΟΔΟΗ - ΕΠΕΚΣΑΙΜΟΣΗΣΑ

3.1

Ο χρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU κα είναι ο
μεγαλφτεροσ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι
για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο.

3.2

Σχετικά με τουσ επεξεργαςτζσ:
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3.2.1

Να αναφερκεί ο τφποσ / καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

3.2.2

Να αναφερκεί ο αρικμόσ τουσ ςτθν προςφερόμενθ
ςφνκεςθ (ανά επίπεδο-χριςθ).

ΝΑΙ

3.2.3

Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα (GHz) επεξεργαςτι.

ΝΑΙ

3.2.4

Να αναφερκεί θ ιεραρχία μνιμθσ Cache (ποςότθτα
ανά επίπεδο – Level 1, 2 και 3) και φυςικι
τοποκεςία.

ΝΑΙ

3.2.5

Addressability επεξεργαςτϊν.

64 bit

3.2.6

Υποςτιριξθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ πολλαπλϊν
νθμάτων ανά πυρινα (multi-threading). Να
αναφερκεί ο αρικμόσ

ΝΑΙ

3.3

Σχετικά με τθ μνιμθ:

3.3.1

Τφποσ μνιμθσ DDR3 ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ.

ΝΑΙ

3.3.2

Να αναφερκεί ο τφποσ μνιμθσ και τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά τθσ (π.χ. ςυχνότθτα (ΜΘz), latency
κλπ.)

ΝΑΙ

3.3.3

Να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ και κατειλθμμζνεσ
κζςεισ για μνιμθ

ΝΑΙ

3.4

Αρικμόσ πυρινων

≥ 16

3.5

Μζγιςτοσ αρικμόσ πυρινων

≥ 32

3.6

Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB)

≥ 48

3.7

Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB).

≥ 96

3.8

Ζκαςτοσ εξυπθρετθτισ να διακζτει controller HBA FC ≥ 4
Gbps με 2 κφρεσ για ςφνδεςθ με Σφςτθμα αποκικευςθσ.

ΝΑΙ

3.9

Να αναφερκεί και προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ
Θυρϊν τφπου Ethernet, ϊςτε να καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ προςφερόμενθσ αρχιτεκτονικισ και τα
χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ που ηθτοφνται.

ΝΑΙ

3.10

Ζξοδοσ VGA για οκόνθ.

ΝΑΙ

4

Δυνατότθτεσ τοπικισ αποκικευςθσ ανά Επίπεδο

4.1

Ελεγκτισ δίςκων με δυνατότθτα υποςτιριξθσ RAID-0,
RAID-1, RAID-5.

ΝΑΙ

4.2

Ρλικοσ μονάδων ανά εξυπθρετθτι.

≥2

4.3

Raw χωρθτικότθτα ζκαςτου δίςκου (GΒ).

4.4

Τφποσ δίςκων Serial Attached SCSI (SAS) ι ιςοδφναμοσ ι
ανϊτεροσ.

ΝΑΙ

4.5

Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm).

≥15k

4.6

Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενοι τφποι διαςφνδεςθσ
με εξωτερικά Συςτιματα αποκικευςθσ για κάκε επίπεδο.
(ενδεικτικά αναφζρονται Fiber Channel, SAS κλπ.)

ΝΑΙ

5

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (OS)

5.1

Να περιγραφεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και θ ζκδοςθ
του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ.

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
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Να δοκεί ςυνοδευτικό λογιςμικό για τθν απομακρυςμζνθ
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςυνολικά του
Συςτιματοσ εξυπθρετθτϊν. Να αναφερκοφν:

ΝΑΙ

6.1.1

τα ςτοιχεία του Συςτιματοσ που είναι δυνατόν να
παρακολουκοφνται όπωσ π.χ. ανεμιςτιρεσ, ςκλθροί
δίςκοι, εςωτερικι κερμοκραςία κλπ.

ΝΑΙ

6.1.2

οι δυνατότθτεσ διαχείριςθσ που καλφπτει.

ΝΑΙ

6.1

6.2

Να υποςτθρίηει Remote Wake on LAN.

ΝΑΙ

6.3

Υποςτιριξθ ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ του
Συςτιματοσ μζςω του περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ
(remote power on/off) κακϊσ και απομακρυςμζνου
reboot του εξυπθρετθτι .

ΝΑΙ

6.4

Να δοκεί ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ ςφνδεςθ των
εξυπθρετθτϊν ςτο IBM 2x16 Console Switch

ΝΑΙ

6.5

Εγγφθςθ.

3 ζτθ

Γ3.3.3 φςτθμα Αποκικευςθσ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.1

Να προςφερκεί ενιαίο αυτόνομο Σφςτθμα αποκικευςθσ
τεχνολογίασ Storage Area Network (S.A.N.).

ΝΑΙ

1.2

Να αναφερκεί μοντζλο και εταιρεία καταςκευισ.

ΝΑΙ

1.3

Ενςωμάτωςθ του Συςτιματοσ ςε Rack, το οποίο κα
προςφερκεί.

ΝΑΙ

1.4

Αρικμόσ μονάδων.

≥1

1.5

Συνολικι προςφερόμενθ χωρθτικότθτα δίςκων (raw
capacity, πριν τθν εφαρμογι raid) ςε TB. Στθ ςυνολικι
ποςότθτα δεν υπολογίηονται οι εφεδρικοί δίςκοι.

≥ 10

1.6

Μζγιςτθ ςυνολικι υποςτθριηόμενθ χωρθτικότθτα (με
επζκταςθ τθσ ηθτοφμενθσ ςφνκεςθσ) (raw capacity) ςε TB.

≥ 20

1.7

Να περιγραφεί ο τρόποσ επζκταςθσ του προςφερόμενου
Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

1.8

Το προςφερόμενο Σφςτθμα να πλθροί χαρακτθριςτικά
υψθλισ διακεςιμότθτασ χωρίσ κανζνα μοναδικό ςθμείο
αςτοχίασ (no single point of failure).

≥ 99,9%

1.9

Να αναφερκοφν οι απαιτιςεισ κερμοαπαγωγισ (BTUs/hr)
ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου του προςφερόμενου
Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

2

ΕΛΕΓΚΣΕ ΔΙΚΩΝ (Storage Controllers)

2.1

Να αναφερκεί ο αρικμόσ, ο τφποσ και θ αρχιτεκτονικι
(π.χ. επεξεργαςτζσ, διαςφνδεςθ - επικοινωνία με
εξυπθρετθτζσ/ δίςκουσ, κλπ.) των ελεγκτϊν ςτθν
προςφερόμενθ ςφνκεςθ.

ΝΑΙ

Λειτουργία Failover ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ελεγκτι.

ΝΑΙ

2.2
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Α/Α
2.3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

Να αναφερκεί θ ςυνολικι προςφερόμενθ μνιμθ Cache
(Read/Write). Να αναφερκεί ο τφποσ τθσ μνιμθσ και θ
διάταξθ αυτισ.

ΝΑΙ

Να αναφερκεί ο τφποσ και ο αρικμόσ των
προςφερόμενων διεπαφϊν (κυρϊν διαςφνδεςθσ) ϊςτε
να καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ προςφερόμενθσ
αρχιτεκτονικισ.

ΝΑΙ

2.5

Υποςτιριξθ επιπζδων RAID 0, RAID 1, RAID 5 και RAID 10
ι ιςοδφναμων ι ανϊτερων.

ΝΑΙ

2.6

Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ λογικϊν χϊρων
(volumes) που υποςτθρίηεται .

ΝΑΙ

2.7

Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ δίςκων ανά λογικό
χϊρο (volumes) που υποςτθρίηεται.

ΝΑΙ

2.8

Να δοκοφν τεκμθριωτικά ςτοιχεία τθσ απόδοςθσ του
προςφερόμενου Συςτιματοσ αποκικευςθσ. Να
αναφερκοφν αν υπάρχουν μετριςεισ απόδοςθσ του
Συςτιματοσ (πχ IO/sec ι/και MB/sec).

2.4

ΝΑΙ

3

ΔΙΚΟΙ

3.1

Να αναφερκεί ο ςυνολικόσ προςφερόμενοσ αρικμόσ
δίςκων, ο τφποσ τουσ και θ ονομαςτικι χωρθτικότθτα
αυτϊν κακϊσ και ταχφτθτα περιςτροφισ.

ΝΑΙ

3.2

Να προςφερκοφν οι εφεδρικοί δίςκοι που ςυνιςτά ο
καταςκευαςτισ αυξθμζνοι κατά ζνα.

ΝΑΙ

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

4.1

Να αναφερκεί ο τρόποσ διαχείριςθσ του Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

4.2

Δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ ςυςτοιχίασ μζςω
πρωτοκόλλων επικοινωνίασ που λειτουργοφν πάνω από
δίκτυα TCP/IP είτε μζςω Web Browser είτε μζςω
εξειδικευμζνου λογιςμικοφ με γραφικό περιβάλον (GUI)
(Client Software) το οποίο κα πρζπει να προςφερκεί.

ΝΑΙ

Αναλυτικι καταγραφι/παρουςίαςθ τθσ κατάςταςθσ του
Συςτιματοσ (να αναφερκοφν οι μονάδεσ που
παρακολουκοφνται - π.χ. ανεμιςτιρεσ, ςκλθροί δίςκοι,
κτλ.)

ΝΑΙ

4.4

Αυτόματθ ειδοποίθςθ του διαχειριςτι (administrator) ςε
περίπτωςθ βλάβθσ (paging, email, alert).

ΝΑΙ

5

ΛΟΓΙΜΙΚΟ

5.1

Σε περίπτωςθ που απαιτοφνται άδειεσ λογιςμικοφ για
υποχρεωτικζσ λειτουργίεσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ςτθ προςφορά.

4.3

5.2

ΝΑΙ

Τεκμθριωμζνθ υποςτιριξθ διαςυνδεςιμότθτασ
ετερογενϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων όπωσ:


Windows 2003/2008.



Linux.



SUN Solaris.



HP-UX.



AIX.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Να αναφερκοφν άλλα υποςτθριηόμενα λειτουργικά.
5.3

3 ζτθ

Εγγφθςθ.

Γ3.3.4 Λογιςμικό Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (.Δ.Β.Δ.)
Α/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

2.

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Χρονολογία
διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

3.

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να
καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του
Συςτιματοσ (από εξωτερικοφσ χριςτεσ) που κα
προςφερκεί από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο του Ζργου,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ.

ΝΑΙ

4.

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το λειτουργικό Σφςτθμα του
εξυπθρετθτι βάςθσ δεδομζνων.

ΝΑΙ

5.

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθ λογικι αρχιτεκτονικι τθσ
ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται και τθ φυςικι που κα
προςφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι
προςφορά του.

ΝΑΙ

6.

Ρλιρθσ υποςτιριξθ του Unicode v3.2 ι νεϊτερου
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν).

ΝΑΙ

7.

Ρλιρθσ υποςτιριξθ τθσ UTF-8 ι/και UCS-2
κωδικοποίθςθσ..
Γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ,
με τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:

8.

διαχείριςθ βάςεων (π.χ. start, stop, recovery κλπ.),
διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (π.χ. χρθςτϊν,
πινάκων, views, stored procedures κλπ),
ςυλλογι και ανάλυςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων χριςθσ
και επίδοςθσ,
tuning,
ζλεγχοσ γεγονότων και χρονοπρογραμματιςμόσ
διαχειριςτικϊν εργαςιϊν
να αναφερκοφν άλλεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ των δυνατοτιτων
περιοριςμοφ χριςθσ των πόρων:
απαςχόλθςθ CPU.
9.

μζγιςτοσ αρικμόσ sessions.

ΝΑΙ

μζγιςτο query execution time.
να αναφερκοφν άλλεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ
πόρων.
10.

Συμμόρφωςθ του προςφερόμενου λογιςμικοφ με ACID
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Α/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

(Atomicity Consistency Isolation Durability).
11.

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΕΙΑ

12.

Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ προςταςίασ ευαίςκθτων
πρςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και από ποιεσ κατθγορίεσ
χρθςτϊν (εςωτερικοφσ χριςτεσ ι/και διαχειριςτζσ).

ΝΑΙ

13.

Να αναφερκοφν τυχόν αξιολογιςεισ ςφμφωνα με διεκνι
πρότυπα αςφάλειασ, π.χ. Common Criteria EAL (Evaluation
Assurance Level), FIPS 140-2 κλπ.

ΝΑΙ

14.

Θ βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο
μθχανιςμό που υποςτθρίηει τθν ςυνολικι και επιλεκτικι
(π.χ. ςτιλθ, πίνακα, κλπ) κρυπτογράφθςθ και
αποκρυπτογράφθςθ των αποκθκευμζνων ευαίςκθτων
δεδομζνων που υποςτθρίηει τα διεκνι αποδεκτά πρότυπα
αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ, όπωσ π.χ. το Data
Encryption Standard (DES, 3DES, 2-key), το Advanced
Encryption Standard (AES) κλπ.

ΝΑΙ

15.

Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ελζγχου (auditing) για
επιτυχείσ και ανεπιτυχείσ ενζργειεσ ςε επίπεδο
πρόςβαςθσ ςτθ Βάςθ και ςτα Δεδομζνα.

ΝΑΙ

16.

Το προςφερόμενο Σφςτθμα ΒΔ κα πρζπει να υποςτθρίηει
τον οριςμό ρόλων και δικαιωμάτων χρθςτϊν και να
περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςφμφωνα με
αυτά.

ΝΑΙ

17.

Να περιγραφεί ο τρόποσ ολοκλιρωςθσ του Συςτιματοσ ΒΔ
με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του Ζργου όςον αφορά ςτθν
πιςτοποίθςθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ χρθςτϊν.

ΝΑΙ

18.

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΦΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

19.

Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ RAM για χριςθ
από το προςφερόμενο λογιςμικό.

20.

Να αναφερκοφν:

ΝΑΙ

21.

το μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ τθσ ΒΔ.

ΝΑΙ

22.

το μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ ενόσ πίνακα.

ΝΑΙ

23.

το μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ μιασ γραμμισ.

ΝΑΙ

24.

το μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ μιασ ςτιλθσ.

ΝΑΙ

25.

ο μζγιςτοσ αρικμόσ γραμμϊν (εγγραφϊν) ενόσ
πίνακα.

ΝΑΙ

26.

ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτθλϊν (πεδίων) ενόσ πίνακα.

ΝΑΙ

27.

Να αναφερκοφν οι διατικζμενεσ μζκοδοι οργάνωςθσ των
δεδομζνων.

28.

Δυνατότθτα ςυμπίεςθσ των δεδομζνων τθσ Βάςθσ για
εξοικονόμθςθ αποκθκευτικοφ χϊρου δίςκων.

29.

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ

30.

Υποςτιριξθ ANSI SQL 1992.

ΝΑΙ

31.

Υποςτιριξθ declarative referential integrity controls.

ΝΑΙ

32.

Υποςτιριξθ internal routines (functions και procedures).

ΝΑΙ
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Α/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

33.

Υποςτιριξθ external routines (π.χ. stored procedures).

ΝΑΙ

34.

Υποςτιριξθ nested transactions.

ΝΑΙ

35.

Υποςτιριξθ database triggers. Αναφζρατε ποιουσ.

ΝΑΙ

36.

Υποςτιριξθ Binary Large Objects.

ΝΑΙ

37.

Υποςτιριξθ Character Large Objects.

ΝΑΙ

38.

Να περιγραφεί ο τρόποσ διαχείριςθσ των deadlocks.

NAI

39.

Υποςτιριξθ XML.

ΝΑΙ

40.

Να αναφζρετε εάν το Σ.Δ.Β.Δ. υποςτθρίηει XML Schemas
και XPath.

ΝΑΙ

41.

ΧΑΡΑΚ/ΚΑ ΤΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ

42.

Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ Β.Δ.
(backup) – να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του
προςφερόμενου λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

43.

Μθχανιςμόσ αυτόματθσ ανάκαμψθσ (automatic recovery)
τθσ ΒΔ από αποτυχίεσ διαςφαλίηοντασ τθν διακεςιμότθτα
και ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ βάςθσ – να
περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου
λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

44.

Το προςφερόμενο Σφςτθμα διαχείριςθσ ΒΔ να ζχει τθ
δυνατότθτα λειτουργίασ ςε περιβάλλον υψθλισ
διακεςιμότθτασ με χριςθ τεχνολογιϊν υλοποίθςθσ
ςυςτοιχίασ εξυπθρετθτϊν ΒΔ (cluster).

ΝΑΙ

45.

Να παρζχεται δυνατότθτα διαφανοφσ εξυπθρζτθςθσ των
εφαρμογϊν που βαςίηονται ςτο cluster του Συςτιματοσ
ΒΔ ϊςτε ςε περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ ενόσ κόμβου
του cluster να γίνεται αυτόματα (και όχι με ανκρϊπινθ
παρζμβαςθ) failover ςε άλλον κόμβο.

46.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

47.

Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το
παρόν Ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ
που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

Γ3.3.5 Λογιςμικό Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν (Application Server Software)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Χρονολογία
διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ, τα
υποςτθριηόμενα λειτουργικά Συςτιματα, κακϊσ και οι
υποςτθριηόμενεσ αρχιτεκτονικζσ επεξεργαςτϊν.

ΝΑΙ

2.

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το προςφερόμενο λειτουργικό

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Σφςτθμα του αντίςτοιχου εξυπθρετθτι.

3.

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθ λογικι αρχιτεκτονικι τθσ
ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται και τθ φυςικι που
κα προτείνει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι
προςφορά του (ςυμπεριλαμβανομζνου και του
λογιςμικοφ υποδομισ DBMS).

ΝΑΙ

4.

Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ εγχειρίδια
διαχειριςτϊν (administration ι reference manuals) ςε
ψθφιακι μορφι.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ οριςμοφ:
5.

Χρθςτϊν.

ΝΑΙ

Ομάδων Χρθςτϊν.
όλων Χρθςτϊν.

6.

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTP 1.0 και HTTP 1.1.

7.

Υποςτιριξθ Web Services και των ακόλουκων
πρωτοκόλλων:

ΝΑΙ

8.

SOAP (Simple Object Access Protocol) v1.2 ι
νεϊτερθ.

ΝΑΙ

9.

WSDL (Web Service Description Language) v1.1 ι
νεότερθ.

ΝΑΙ

Εξυπθρζτθςθ τόςο ςτατικοφ, όςο και δυναμικοφ
περιεχομζνου.

ΝΑΙ

Να παρζχεται υποδομι υποςτιριξθσ τθσ τεχνολογίασ
XML. Αναφζρατε τον τρόπο, κακϊσ και τα παρεχόμενα
11.
ενςωματωμζνα εργαλεία ι το παρεχόμενο επιπρόςκετο
λογιςμικό.

ΝΑΙ

12. Υποςτιριξθ virtual hosts.

ΝΑΙ

10.

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν τόςο πιςτοποίθςθσ
13. (authentication) όςο και εξουςιοδότθςθσ (authorization)
χρθςτϊν.

ΝΑΙ

14. Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTPS & SSL/TLS.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ του LDAPv3 για τθν κεντρικοποιθμζνθ
διαχείριςθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν κλπ. Να
15.
αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ολοκλιρωςθσ με άλλα
directory services.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ και εφαρμογι email alerting των κεντρικϊν
διαχειριςτϊν ςε περίπτωςθ ςφαλμάτων υλικοφ και
16. λογιςμικοφ (αφορά ςφάλματα που επθρεάηουν τθν
διακεςιμότθτα τθσ όλθσ λφςθσ), είτε εγγενϊσ είτε με τθ
χριςθ επιπρόςκετου λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

Καταγραφι των γεγονότων που ζχουν ςχζςθ με το
17. χριςτθ για λόγουσ auditing. Αναφζρατε τισ δυνατότθτεσ
reporting.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
18. Κεντρικι διαχείριςθ του Application Server μζςω
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

γραφικοφ περιβάλλοντοσ (GUI) ι/και μζςω Web
εφαρμογισ. Να παρζχεται θ δυνατότθτα (μζςω
επζκταςθσ ι προϊόντοσ) για τα κάτωκι:
Ραρακολοφκθςθ ι/και διαχείριςθ των Active sessions ι
(ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε κεντρικό Σφςτθμα
19. authorization/ authentication που βαςίηεται ςε εννιαίο
ςχιμα directory services) των On-line (signed-in)
χρθςτϊν.

ΝΑΙ

φκμιςθ παραμζτρων λειτουργίασ ι/και διαχείριςθσ των
υποςυςτθμάτων του Application Server, των βαςικϊν
20. ςυνιςτωςϊν που επθρεάηουν τθν διακεςιμότθτα τθσ
λφςθσ (π.χ. Clustering, Load balancing κλπ) και των
φιλοξενοφμενων εφαρμογϊν.

ΝΑΙ

Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των
υποςυςτθμάτων του Application Server, των βαςικϊν
21. ςυνιςτωςϊν που επθρεάηουν τθν διακεςιμότθτα τθσ
λφςθσ (π.χ. Clustering, Load balancing κλπ) και των
φιλοξενοφμενων εφαρμογϊν.

ΝΑΙ

Ζκδοςθ αναφορϊν ςχετικά με τθν απόδοςθ λειτουργίασ
22. του Application Server, των φιλοξενοφμενων εφαρμογϊν
και τθ διακεςιμότθτα του Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

23. Χριςθ Threads/Processes, Μνιμθσ Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

Να διερευνά πικανζσ διαρροζσ ςτθν χρθςιμοποιοφμενθ
από τισ εφαρμογζσ μνιμθ (memory leaks) και να
24.
εντοπίςει τθν ακριβι πθγι προζλευςι τουσ ςτον
εκτελοφμενο κϊδικα.

ΝΑΙ

25.

Να αναφερκοφν άλλεσ δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσδιαχείριςθσ.

Δυνατότθτα αυτόματθσ ανακάλυψθσ καταςτροφικϊν
26. ςφαλμάτων και ανάκαμψθσ χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του
διαχειριςτι.

ΝΑΙ

Δυνατότθτα να τεκοφν ςε λειτουργία ι να
τροποποιθκοφν οι εφαρμογζσ ι να ανανεωκεί το
27.
ςτατικό περιεχόμενο χωρίσ να χρειάηεται επανεκκίνθςθ
του Application Server (hot deployment).

ΝΑΙ

Δυνατότθτεσ για load balancing ςε clustered
περιβάλλοντα και για fail-over του επιπζδου εκτζλεςθσ
εφαρμογϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τον προςφερόμενο
28.
εξοπλιςμό. Να δοκεί ςυνοπτικι περιγραφι των
εναλλακτικϊν πολιτικϊν για load balancing του επιπζδου
εκτζλεςθσ εφαρμογϊν.

ΝΑΙ

Ενςωματωμζνο ι επιπρόςκετο λογιςμικό διαχείριςθσ
ι/και ανάλυςθσ HTTP logs, δθμιουργίασ αναφορϊν και
29.
εξαγωγισ ςτοιχείων ςε πίνακεσ βάςθσ δεδομζνων, ASCII
και HTML αρχεία.

ΝΑΙ

Να δοκεί περιγραφι των δυνατοτιτων caching του
προςφερόμενου Application Server.

ΝΑΙ

30.

ΧΑΡΑΚ/ΚΑ ΤΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
31.

Σε περίπτωςθ ςφαλμάτων κα πρζπει να εξαςφαλίηεται
θ ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ ςυνόδου του χριςτθ
(HTTP session, database connection) χωρίσ αυτό να
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

γίνεται αντιλθπτό από το χριςτθ. Να περιγραφεί ο
τρόποσ υλοποίθςθσ.

32.

Να υποςτθρίηονται τεχνικζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ
πόρων (resource pooling) παραμετροποιιςιμεσ για:

ΝΑΙ

Database connections.
Άλλα, να αναφερκοφν.

Δυνατότθτα για online αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ,
εφαρμογισ διορκωτικϊν patches και αναδιάρκρωςθσ
33. των ςυςτοιχιϊν του επιπζδου εκτζλεςθσ εφαρμογϊν
(rolling pathes/upgrades) με τθ μικρότερθ δυνατι
διακοπι τθσ λειτουργίασ των εφαρμογϊν. Να
αναφερκεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ.

ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με
34.
το παρόν Ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ
που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.

ΝΑΙ

Αναφζρατε τισ υποςτθριηόμενεσ τεχνολογίεσ και
35. εργαλεία προγραμματιςμοφ για τθν προςφερόμενθ
πλατφόρμα Application Server.

ΝΑΙ

Γ3.3.6 Λογιςμικό Διαδικτυακοφ Εξυπθρετθτι (Web Server Software)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Χρονολογία
διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ, τα
υποςτθριηόμενα λειτουργικά Συςτιματα, κακϊσ και οι
υποςτθριηόμενεσ αρχιτεκτονικζσ επεξεργαςτϊν.

ΝΑΙ

2.

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το προςφερόμενο λειτουργικό
Σφςτθμα του αντίςτοιχου εξυπθρετθτι.

ΝΑΙ

3.

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθ λογικι αρχιτεκτονικι τθσ
ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται και τθ φυςικι που
κα προτείνει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι
προςφορά του (ςυμπεριλαμβανομζνου και του
λογιςμικοφ υποδομισ DBMS).

ΝΑΙ

4.

Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ εγχειρίδια
διαχειριςτϊν (administration ι reference manuals) ςε
ψθφιακι μορφι.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ οριςμοφ:
5.

Χρθςτϊν.

ΝΑΙ

Ομάδων Χρθςτϊν.
όλων Χρθςτϊν.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

6.

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTP 1.0 και HTTP 1.1.

7.

Υποςτιριξθ Web Services και των ακόλουκων
πρωτοκόλλων:

ΝΑΙ

8.

SOAP (Simple Object Access Protocol) v1.2 ι
νεϊτερθ.

ΝΑΙ

9.

WSDL (Web Service Description Language) v1.1 ι
νεότερθ.

ΝΑΙ

Εξυπθρζτθςθ τόςο ςτατικοφ, όςο και δυναμικοφ
περιεχομζνου.

ΝΑΙ

Να παρζχεται υποδομι υποςτιριξθσ τθσ τεχνολογίασ
XML. Αναφζρατε τον τρόπο, κακϊσ και τα παρεχόμενα
11.
ενςωματωμζνα εργαλεία ι το παρεχόμενο επιπρόςκετο
λογιςμικό.

ΝΑΙ

12. Υποςτιριξθ virtual hosts.

ΝΑΙ

10.

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν τόςο πιςτοποίθςθσ
13. (authentication) όςο και εξουςιοδότθςθσ (authorization)
χρθςτϊν.

ΝΑΙ

14. Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTPS & SSL/TLS

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ του LDAPv3 για τθν κεντρικοποιθμζνθ
διαχείριςθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν κλπ. Να
15.
αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ολοκλιρωςθσ με άλλα
directory services.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ και εφαρμογι email alerting των κεντρικϊν
διαχειριςτϊν ςε περίπτωςθ ςφαλμάτων υλικοφ και
16. λογιςμικοφ (αφορά ςφάλματα που επθρεάηουν τθν
διακεςιμότθτα τθσ όλθσ λφςθσ), είτε εγγενϊσ είτε με τθ
χριςθ επιπρόςκετου λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

Καταγραφι των γεγονότων που ζχουν ςχζςθ με το
17. χριςτθ για λόγουσ auditing. Αναφζρατε τισ δυνατότθτεσ
reporting.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Κεντρικι διαχείριςθ του Web Server μζςω γραφικοφ
περιβάλλοντοσ (GUI) ι/και μζςω Web εφαρμογισ. Να
18.
παρζχεται θ δυνατότθτα (μζςω επζκταςθσ ι προϊόντοσ)
για τα κάτωκι:

ΝΑΙ

Ραρακολοφκθςθσ ι/και διαχείριςθσ των Active sessions
ι (ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε κεντρικό Σφςτθμα
19. authorization/ authentication που βαςίηεται ςε εννιαίο
ςχιμα directory services) των On-line (signed-in)
χρθςτϊν.

ΝΑΙ

φκμιςθσ παραμζτρων λειτουργίασ ι/και διαχείριςθσ
των υποςυςτθμάτων του Web Server, των βαςικϊν
20. ςυνιςτωςϊν που επθρεάηουν τθν διακεςιμότθτα τθσ
λφςθσ (π.χ. Clustering, Load balancing κλπ) και των
φιλοξενοφμενων εφαρμογϊν.

ΝΑΙ

Ραρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των
21. υποςυςτθμάτων του Web Server, των βαςικϊν
ςυνιςτωςϊν που επθρεάηουν τθν διακεςιμότθτα τθσ

ΝΑΙ

Σελίδα 33 από 62

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

λφςθσ (π.χ. Clustering, Load balancing κλπ) και των
φιλοξενοφμενων εφαρμογϊν.
Ζκδοςθσ αναφορϊν ςχετικά με τθν απόδοςθ λειτουργίασ
22. του Web Server, των φιλοξενοφμενων εφαρμογϊν και τθ
διακεςιμότθτα του Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

23. Χριςθ Threads/Processes, Μνιμθσ Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

Να διερευνά πικανζσ διαρροζσ ςτθν χρθςιμοποιοφμενθ
από τισ εφαρμογζσ μνιμθ (memory leaks) και να
24.
εντοπίςει τθν ακριβι πθγι προζλευςι τουσ ςτον
εκτελοφμενο κϊδικα.

ΝΑΙ

25.

Να αναφερκοφν άλλεσ δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσδιαχείριςθσ.

Δυνατότθτα αυτόματθσ ανακάλυψθσ καταςτροφικϊν
26. ςφαλμάτων και ανάκαμψθσ χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του
διαχειριςτι.

ΝΑΙ

Δυνατότθτα να τεκοφν ςε λειτουργία ι να
τροποποιθκοφν οι εφαρμογζσ ι να ανανεωκεί το ςτατικό
27.
περιεχόμενο χωρίσ να χρειάηεται επανεκκίνθςθ του web
server (hot deployment).

ΝΑΙ

Δυνατότθτεσ για load balancing ςε clustered
περιβάλλοντα και για fail-over του επιπζδου εκτζλεςθσ
εφαρμογϊν και του επιπζδου διαδικτφου λαμβάνοντασ
28. υπόψθ τον προςφερόμενο εξοπλιςμό. Να δοκεί
ςυνοπτικι περιγραφι των εναλλακτικϊν πολιτικϊν για
load balancing του επιπζδου εκτζλεςθσ εφαρμογϊν και
του επιπζδου διαδικτφου.

ΝΑΙ

Να δοκεί ςυνοπτικι περιγραφι των εναλλακτικϊν
πολιτικϊν για load balancing του επιπζδου διαδικτφου.

ΝΑΙ

29.

Ενςωματωμζνο ι επιπρόςκετο λογιςμικό διαχείριςθσ
ι/και ανάλυςθσ HTTP logs, δθμιουργίασ αναφορϊν και
30.
εξαγωγισ ςτοιχείων ςε πίνακεσ βάςθσ δεδομζνων, ASCII
και HTML αρχεία.

ΝΑΙ

Να δοκεί περιγραφι των δυνατοτιτων caching του
προςφερόμενου web server.

ΝΑΙ

31.

ΧΑΡΑΚ/ΚΑ ΤΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ

32.

33.

Σε περίπτωςθ ςφαλμάτων κα πρζπει να εξαςφαλίηεται
θ ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ ςυνόδου του χριςτθ
(HTTP session, database connection) χωρίσ αυτό να
γίνεται αντιλθπτό από το χριςτθ. Να περιγραφεί ο
τρόποσ υλοποίθςθσ.
Να υποςτθρίηονται τεχνικζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ
πόρων (resource pooling) παραμετροποιιςιμεσ για:
Database connections.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Άλλα, να αναφερκοφν.
Δυνατότθτα για online αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ,
εφαρμογισ διορκωτικϊν patches και αναδιάρκρωςθσ
των ςυςτοιχιϊν του επιπζδου εκτζλεςθσ εφαρμογϊν
34. (rolling pathes/upgrades) με τθ μικρότερθ δυνατι
διακοπι τθσ λειτουργίασ των εφαρμογϊν. Να αναφερκεί
ο τρόποσ υλοποίθςθσ.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με
35.
το παρόν Ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ
που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.

ΝΑΙ

Αναφζρατε τισ υποςτθριηόμενεσ τεχνολογίεσ και
36. εργαλεία προγραμματιςμοφ για τθν προςφερόμενθ
πλατφόρμα web server.

ΝΑΙ

Γ3.3.7 Λογιςμικό Περιβάλλοντοσ Εικονικοποίθςθσ (Virtualization Software)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1

Να αναφερκοφν το Πνομα – Ζκδοςθ – Καταςκευαςτισ –
Τφποσ - Χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου
λογιςμικοφ (εμπορικό προϊόν ι ανοικτοφ κϊδικα).

ΝΑΙ

1.2

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να καλφπτουν το
ςφνολο των αναγκϊν του Ζργου , δθλαδι το ςφνολο των
εξυπθρετθτϊν που κα προςφερκοφν ςτο πλαίςιο του
Ζργου.

ΝΑΙ

1.3

Να αναφερκοφν τα υποςτθριηόμενα guest operating
systems και οι υποςτθριηόμενεσ αρχιτεκτονικζσ των
υποκείμενων φυςικϊν μθχανϊν.

ΝΑΙ

1.4

Θα προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό με όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ άδειεσ για τθ διαχείριςθ του
περιβάλλοντοσ εικονικϊν μθχανϊν (π.χ. διαχείριςθ των
hypervisors). Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ που αυτό
παρζχει.

NAI

2

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

2.1

Μετακίνθςθ ςε πραγματικό χρόνο (live migration)
Εικονικϊν Μθχανϊν. Να αναφερκεί χρόνοσ εκτόσ
διακεςιμότθτασ εφαρμογϊν κατά τθ μετακίνθςθ.

ΝΑΙ

2.2

Να αναφερκεί ο χρόνοσ εκτόσ διακεςιμότθτασ
εφαρμογϊν κατά τθν προςκαφαίρεςθ εξυπθρετθτϊν.

ΝΑΙ

2.3

Δυνατότθτα αποκικευςθσ τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ
Εικονικϊν Μθχανϊν ςε ζνα κεντρικό ςθμείο.

ΝΑΙ

3

RESOURCE POOLING

3.1

Υποςτιριξθ δθμιουργίασ κανόνων και πολιτικϊν που να
ορίηουν τισ προτεραιότθτεσ μεταξφ εφαρμογϊν,
προςδιορίηοντασ τθν κατανομι υπολογιςτικϊν πόρων ςε
Εικονικζσ Μθχανζσ.

4

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

4.2

Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

το παρόν Ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ
που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.

Γ3.3.8 Λογιςμικό Διαδικτυακισ Πφλθσ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.1

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Α3.2.

ΝΑΙ

1.2

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Χρονολογία
διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ, τα
υποςτθριηόμενα λειτουργικά Συςτιματα.

ΝΑΙ

1.3

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν
τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του Συςτιματοσ
βάςει τθσ αρχιτεκτονικισ που κα προτακεί από τον
Ανάδοχο ςτο πλαίςιο του Ζργου.

ΝΑΙ

1.4

Να υποςτθρίηονται τρεισ από τουσ πιο διαδεδομζνουσ
browsers (πχ Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google
Chrome κλπ.).

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ οριςμοφ:
1.5

Χρθςτϊν.

ΝΑΙ

Ομάδων Χρθςτϊν.
όλων και δικαιωμάτων Χρθςτϊν και Ομάδων.

1.6

Ρλιρθσ υποςτιριξθ ελλθνικϊν (ςτο περιεχόμενο, ςτα
μεταδεδομζνα και γενικά ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ
εφαρμογισ).

ΝΑΙ

1.7

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTP 1.0 και HTTP 1.1.

ΝΑΙ

1.9

Εξυπθρζτθςθ τόςο ςτατικοφ, όςο και δυναμικοφ
περιεχομζνου. Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενεσ
μζκοδοι για δυναμικι παραγωγι ιςτοςελίδων (πχ ASP, JSP,
PHP, Perl, CGI, ι άλλα αντίςτοιχα).

ΝΑΙ

1.10

Ενςωμάτωςθ πρόςκετων εφαρμογϊν / υπθρεςιϊν ςτθν
Ρφλθ, όπωσ:
λίςτεσ με FAQs για τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν,

ΝΑΙ

On-line help.

1.13

Να παρζχεται ενςωματωμζνθ υποδομι υποςτιριξθσ τθσ
τεχνολογίασ XML. Αναφζρατε τον τρόπο, κακϊσ και τα
παρεχόμενα ενςωματωμζνα εργαλεία ι το παρεχόμενο
επιπρόςκετο λογιςμικό.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

2

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΕΙΑ

2.1

Να περιγραφοφν οι δικλείδεσ αςφάλειασ και διαδικαςίεσ
ελζγχου πρόςβαςθσ με τισ οποίεσ το Σφςτθμα διαςφαλίηει
τθν ακεραιότθτα του περιεχομζνου.

ΝΑΙ

2.2

Να υποςτθρίηει LDAPv3 για τθν κεντρικοποιθμζνθ
διαχείριςθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν και να
αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ολοκλιρωςθσ με άλλα
directory services.

ΝΑΙ

2.3

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTPS, SSL/TLS για τθν αςφαλι
διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ.

ΝΑΙ

2.4

Καταγραφι των γεγονότων που ζχουν ςχζςθ με το χριςτθ
(log files) για λόγουσ auditing.

2.5

Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
πρόςβαςθσ και τισ δυνατότθτεσ reporting.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

3.1

Συςτθματικόσ κατά το δυνατόν αυτόματοσ μθχανιςμόσ
ειςαγωγισ – ζγκριςθσ, ανανζωςθσ, μεταβολισ,
απομάκρυνςθσ και δθμοςίευςθσ περιεχομζνου ςτθν Ρφλθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ του Portal να γίνεται μζςα από
web-based περιβάλλον. Ειδικότερα μζςα από το
περιβάλλον αυτό ο κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ
(διαχειριςτισ) κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να:
3.1.1

Ορίηει τθ δομι του Portal και να δθμιουργεί το portal
με τρόπο δθλωτικό και χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ
HTML.

ΝΑΙ

Επεκτείνει τθ λειτουργικότθτα του Portal με ζνταξθ ςε
αυτό νζων εφαρμογϊν.
Ορίηει styles και templates για τθν εμφάνιςθ και
χωροταξικι τυποποίθςθ του Portal.
Να παρζχεται ευκολία διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ και οι
πθγζσ πλθροφόρθςθσ (εςωτερικζσ, εξωτερικζσ) να
ειςάγονται μζςω φιλικοφ προσ το διαχειριςτι
3.1.3
περιβάλλοντοσ γραφικισ απεικόνιςθσ και να δίνεται θ
δυνατότθτα επιλογισ τθσ ςυχνότθτασ ανανζωςθσ τθσ
πλθροφορίασ.
3.1.4

Θα υποςτθρίηεται διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ, ελζγχου,
διαβάκμιςθσ και δθμοςίευςθσ του περιεχομζνου.

Το προσ δθμοςίευςθ περιεχόμενο κα μπορεί να
χαρακτθριςτεί με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ απόδοςθ
διαβάκμιςθσ, ςυςχζτιςθ με ομάδεσ χρθςτϊν κλπ. και κα
3.1.5
δίνεται θ δυνατότθτα
να δθμοςιευτεί με δυνατότθτα ανάγνωςθσ από όλουσ
τουσ επιςκζπτεσ του κόμβου ι μόνο από
Σελίδα 37 από 62

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ χρθςτϊν.
να χαρακτθριςτεί ωσ επείγον ι ωσ time sensitive (π.χ.
με οριςμό expiration date).
Ειςαγωγι και ενοποίθςθ δομθμζνθσ ι και αδόμθτθσ
πλθροφορίασ από πθγζσ περιεχομζνου όπωσ:
Αρχείων Εφαρμογϊν Γραφείου τφπου MS Office
(Word, Excel, Power Point) ι ιςοδφναμου.
3.1.6

Αρχείων μορφισ pdf.
ΝΑΙ

Σελίδων HTML.
Αρχείων XML.
Βάςεων δεδομζνων, ςυμβατϊν με ODBC ι/και JDBΓ
Αρχεία απλοφ κειμζνου (ASCII files) και άλλων ευρζωσ
χρθςιμοποιοφμενων μορφϊν.

3.2

Φπαρξθ μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ.

ΝΑΙ

Άμεςθ και ακριβισ αναηιτθςθ τθσ ςυγκεντρωμζνθσ
πλθροφορίασ ςε φυςικι γλϊςςα με τθ χριςθ λζξεων –
κλειδιϊν, θμερολογιακοφ διαςτιματοσ, λογικϊν τελεςτϊν,
3.2.1 χαρακτιρων λεξικογραφικοφ διαχωριςμοφ, χριςθ
ςυνωνφμων για Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα κατ’
ελάχιςτο, και χριςθ boolean τελεςτϊν (OR, AND, NOT)
ι/και χαρακτιρων «μπαλαντζρ» (wildchars).

ΝΑΙ

Δυνατότθτα αναηθτιςεων ςτο εςωτερικό του
καταχωρθμζνου περιεχομζνου. Θ αναηιτθςθ να
3.2.2 επεκτείνεται ςτο ςφνολο του καταχωρθμζνου
περιεχομζνου. Να περιγραφεί ο τρόποσ κακϊσ και οι
υποςτθριηόμενεσ μορφοποιιςεισ εγγράφων (formats).

ΝΑΙ

Σφνδεςθ και ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ
με βάςθ metadata (π.χ. λζξεισ-κλειδιά, θμερομθνία
δθμιουργίασ/μετατροπισ του εγγράφου, ςυγγραφζασ
3.2.3
κλπ.). Το περιβάλλον πρζπει να επιτρζπει τθν εφκολθ
επζκταςθ με προςκικθ νζων metadata, χωρίσ να
απαιτοφνται ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ.

ΝΑΙ

3.3

Δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ του καταχωρθμζνου
περιεχομζνου ςε ιεραρχικι δομι. Να αναφερκεί ο τρόποσ
που υλοποιείται αυτό.

ΝΑΙ

3.5

Να περιγραφοφν οι δομζσ αποκικευςθσ και θ διαχείριςθ
δεδομζνων π.χ. χριςθ Συςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων
δεδομζνων (database management system – DBMS) ι file
system ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν.

ΝΑΙ

3.7

Θα υλοποιθκεί Χάρτθσ τθσ πφλθσ (site map), δυναμικά
δθμιουργοφμενοσ (κάκε φορά που αλλάηει θ δομι τθσ
πφλθσ) ο οποίοσ παρουςιάηει τθ δομι του portal, ϊςτε να
μπορεί ο επιςκζπτθσ να δει τι περιζχει κάκε ενότθτα, και
να πλοθγείται γριγορα και εφκολα. Υποςτιριξθ ενεργοφ
navigation path.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

3.8

Να υποςτθρίηει δυναμικό περιβάλλον παρουςίαςθσ του
ίδιου περιεχομζνου ςε πολλαπλζσ γλϊςςεσ, δια μζςου των
ιδίων προτφπων ςελίδων και όχι με δθμιουργία νζων.

ΝΑΙ

4

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΕΙΔΙΚΑ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

4.1

Οι ιςτοςελίδεσ τθσ πφλθσ πρζπει να διατίκενται και ςε
εκτυπϊςιμθ μορφι (printer friendly version) – όπου
απαιτθκεί κατά τθν πρϊτθ Φάςθ υλοποίθςθσ του Ζργου.

ΝΑΙ

4.2

Να προςφερκεί λογιςμικό μετατροπισ αρχείων
εφαρμογϊν γραφείου (πχ word, excel ι ιςοδφναμα), html,
txt ςε αρχεία τφπου pdf ι ιςοδφναμου.

ΝΑΙ

4.3

Μθχανιςμόσ caching ςτατικοφ και δυναμικοφ
περιεχομζνου για τθν επιτάχυνςθ χριςθσ του Portal.
Μθχανιςμόσ caching ςελίδων αλλά και τμθμάτων ςελίδων
του Portal. Να αναλυκεί ο τρόποσ και να περιγραφοφν τα
ενςωματωμζνα εργαλεία οριςμοφ πολιτικισ caching για το
περιεχόμενο του Portal.

ΝΑΙ

5

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

5.1

Να αναφερκεί ο τρόποσ back-up του καταχωρθμζνου
περιεχομζνου του Portal.

ΝΑΙ

5.2

Να υποςτθρίηεται θ μελλοντικι επζκταςθ του Portal ςε
wireless ςυςκευζσ (PDA, Κινθτά τθλζφωνα, κλπ).

ΝΑΙ

Γ3.4
Πίνακασ 04 Χαρακτθριςτικά Διαλειτουργικότθτασ
Γ3.4.1 Διαλειτουργικότθτα
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με όςα ορίηονται ςτο Ελλθνικό
Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.

ΝΑΙ

Το Σφςτθμα κα ςχεδιαςκεί με τζτοιον τρόπο ϊςτε να
μποροφν να διαλειτουργιςουν με αυτό νζα Συςτιματα
παρόχων χωρίσ τθν ανάγκθ τεχνικισ επζμβαςθσ ςτο
Σφςτθμα.

ΝΑΙ

3

Το Σφςτθμα κα υλοποιθκεί βαςιηόμενο ςε ανοικτζσ
αρχιτεκτονικζσ και πρότυπα.

ΝΑΙ

4

Το Σφςτθμα κα υποςτθρίηει τεχνολογία XML.

ΝΑΙ

5

Το Σφςτθμα κα ζχει δυνατότθτα χριςθσ ψθφιακϊν
πιςτοποιθτικϊν για τθ μεταγωγι των δεδομζνων και τθν
αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν.

ΝΑΙ

2
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

6

Το Σφςτθμα κα διαςφαλίηει τθν αξιόπιςτθ, αςφαλι και
άμεςθ διάκεςθ ςτοιχείων /πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν ςε
εξουςιοδοτθμζνουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μζςω
του Εκνικοφ Δικτφου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ “ΣΥΗΕΥΞΙΣ”.

ΝΑΙ

7

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει ςε γλϊςςα μοντελοποίθςθσ
διαδικαςιϊν όλεσ τισ υπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτο
ςυγκεκριμζνο Ζργο και κα τισ παραδϊςει ςε θλεκτρονικά
αρχεία που κα είναι επεξεργάςιμα από ανοικτό εργαλείο
μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν που κα ορίςει θ ΕΕΤΤ και κα
εγκαταςτιςει ο Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

8

Το Σφςτθμα κα υλοποιθκεί ζτςι να εξαςφαλίηεται θ
διαλειτουργικότθτα του Αποκετθρίου με τα Συςτιματα
των παρόχων.

ΝΑΙ

9

Το Σφςτθμα κα υλοποιθκεί ζτςι να εξαςφαλίηεται θ
διαλειτουργικότθτα του Αποκετθρίου με το
Ραρατθρθτιριο.

ΝΑΙ

10

Το Σφςτθμα κα υλοποιθκεί ζτςι να εξαςφαλίηεται θ
διαλειτουργικότθτα του Αποκετθρίου με το Μθτρϊο
Επιχειριςεων τθσ ΕΕΤΤ.

ΝΑΙ

11

Το Σφςτθμα κα υλοποιθκεί ζτςι να εξαςφαλίηεται θ
διαλειτουργικότθτα του Αποκετθρίου με το Ολοκλθρωμζνο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ ΕΕΤΤ (ΟΡΣ) .

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Γ3.5
Πίνακασ 05
Προδιαγραφζσ
Αςφάλειασ,
Πολυκαναλικισ
Διάκεςθσ, Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Ευχρθςτίασ και Προςβαςιμότθτασ
Γ3.5.1 Πίνακασ Πολυκαναλικισ Προςζγγιςθσ
Α/Α

1

2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

Να περιγραφεί ο τρόποσ και οι τεχνολογίεσ που κα
εξαςφαλίηουν τθν πολυκαναλικι διάκεςθ υπθρεςιϊν και
περιεχομζνου του Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

Να ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ ςτον οποίο καταγράφονται τα
Μζςα Ρρόςβαςθσ (κανάλια) ανά παρεχόμενθ υπθρεςία.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Γ3.5.2 Πίνακασ Ανοικτϊν δεδομζνων
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

Να περιγραφοφν αναλυτικά ςτθν τεχνικι λφςθ που
προτείνει ο Ανάδοχοσ τα πρότυπα (ςυμπεριλαμβανομζνων
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ανοιχτϊν προτφπων) με τα οποία πρζπει να
ςυμμορφϊνεται το Σφςτθμα.

2

Να ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ ςτον οποίο καταγράφονται τα
Ανοιχτά Ρρότυπα που απαιτοφνται/αξιοποιοφνται ςτο
Ζργο.

ΝΑΙ

Γ3.5.3 Πίνακασ Απαιτιςεων Αςφαλείασ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

Να περιγραφεί ο τρόποσ με τον οποίο κα υλοποιθκεί θ
αςφάλεια των δεδομζνων του Συςτιματοσ κάνοντασ
χριςθ των κατάλλθλων ανοικτϊν προτφπων και ςχεδίων
διαλειτουργικότθτασ.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ο τρόποσ με τον οποίο κα διαςφαλιςτεί θ
αυκεντικοποίθςθ, θ ιδιωτικότθτα, θ ακεραιότθτα και θ
εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων.

ΝΑΙ

3

Να περιγραφεί ο τρόποσ με τον οποίο κα ικανοποιείται θ
αςφάλεια των δεδομζνων με βάςθ τουσ εκνικοφσ και
κοινοτικοφσ νόμουσ.

ΝΑΙ

4

Να περιγραφεί ο τρόποσ με τον οποίο κα οριςτοφν τα
επίπεδα αςφάλειασ .

ΝΑΙ

5

Συμμόρφωςθ με τισ γενικζσ αρχζσ αςφάλειασ που
αναφζρονται ςτθν παραπομπι.

ΝΑΙ

1

2

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Γ3.5.4 Πίνακασ Ευχρθςτίασ υςτιματοσ
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

Να παρουςιαςτοφν εκτενϊσ θ μεκοδολογία, οι τεχνικζσ, τα
πρότυπα και οι προχποκζςεισ που κα εξαςφαλίηουν τθν
ευχρθςτία του Συςτιματοσ ςτο προτεινόμενο Ζργο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

Γ3.5.5 Πίνακασ Προςβαςιμότθτασ
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Να περιγραφεί ο τρόποσ που ςτο προτεινόμενο Ζργο κα
εξαςφαλίηεται θ Ρροςβαςιμότθτα ςτο Σφςτθμα.
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Α/Α

2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Απαιτείται ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ ςτθν παρ.
Α3.11 του μζρουσ Α τθσ παροφςασ.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

Γ3.6
Πίνακασ 06 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Γ3.6.1 Πίνακασ Εκπαίδευςθσ-Γενικά
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1.

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ παρ. A4.1 του
Μζρουσ Α τθσ παροφςασ..

ΝΑΙ

1.2

Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε χϊρουσ τθσ ΕΕΤΤ.

ΝΑΙ

1.3

Θ χρονικι διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ για κάκε Ομάδα δε
μπορεί να υπερβαίνει τισ επτά (7) διδακτικζσ ϊρεσ
θμερθςίωσ.

ΝΑΙ

2.

Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν-Σεχνικϊν

2.1

Οι εκπαιδευτζσ κα προζρχονται από εξειδικευμζνο
προςωπικό του Αναδόχου ι και από τθν εταιρία
παραγωγισ του αντίςτοιχου λογιςμικοφ, ςε περίπτωςθ
προμικειασ ζτοιμου λογιςμικοφ. Θα πρζπει εκτόσ από
τθν εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ να
διακζτουν εμπειρία ςτθ χριςθ του ςε παραγωγικό
περιβάλλον λειτουργίασ, ενϊ για τα ςτελζχθ του
Αναδόχου, που κα ςυμμετζχουν ωσ εκπαιδευτζσ,
απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ενεργόσ ςυμμετοχι
τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο.

ΝΑΙ

2.2

Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει
ονομαςτικι βεβαίωςθ εκμάκθςθσ των ςχετικϊν
εφαρμογϊν ςτθ χριςθ των οποίων εκπαιδεφτθκαν οι
υπάλλθλοι του φορζα.

ΝΑΙ

3.

Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν

3.1

Θα καλυφκοφν όλα τα γνωςτικά αντικείμενα ςχετικά με
τισ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

Γ3.6.2 Πίνακασ Εκπαίδευςθσ-Μεκοδολογία
Α/Α

1.

2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Να περιγραφεί θ μεκοδολογία και να δοκεί το
χρονοδιάγραμμα που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν
εκπαίδευςθ.
Να δοκεί πίνακασ ςτον οποίον κα αναφζρονται
αναλυτικά όλεσ οι προςφερόμενεσ κατά
αντικείμενο και προϊόν εκπαιδεφςεισ, θ διάρκειά

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
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Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

4.

τουσ και θ διδακτζα φλθ.
Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε χϊρο
τθσ ΕΕΤΤ.
Εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν λογιςμικοφ

≥ 21 μζρεσ

5.

Εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν εξοπλιςμοφ

≥ 12 μζρεσ

6.

Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν

≥ 7 μζρεσ

3.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

Γ3.7
Πίνακασ 07 Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Γ3.7.1 Πίνακασ Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1.

Ρλάνο δθμοςιότθτασ με πλιρθ ςυμμόρφωςθ ςτισ
απαιτιςεισ τθσ παρ. 4.2 του Μζρουσ Α τθσ
παροφςασ

ΝΑΙ

2.

Οργάνωςθσ ενθμερωτικισ θμερίδασ

ΝΑΙ

2.1

Διάρκεια θμερίδασ (ϊρεσ)

2.2

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων

400

2.3

Ενοικίαςθ χϊρου

ΝΑΙ

2.4

Επιςιτιςτικά

ΝΑΙ

2.5

Οπτικοακουςτικι κάλυψθ

ΝΑΙ

2.6

Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ του
ενθμερωτικοφ υλικοφ (πχ ζντυπα, πρόγραμμα κλπ).

ΝΑΙ

2.7

Αρικμόσ εντφπων ενθμερωτικοφ υλικοφ

800

2.8

Διανομισ του ενθμερωτικοφ υλικοφ

ΝΑΙ

2.9

Οργάνωςθ ςυνζντευξθσ τφπου

ΝΑΙ

3.

Δθμιουργία ειδικισ ιςτοςελίδασ ενθμζρωςθσ

ΝΑΙ

8

Γ3.8
Πίνακασ 08 Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ
Γ3.8.1 Πίνακασ Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

4.

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

4.1

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 4.2 του
Μζρουσ Α τθσ παροφςασ..

ΝΑΙ

4.2

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει κατ’ ελάχιςτον
ανκρωπομινεσ απομακρυςμζνθσ υποςτιριξθσ

≥6
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ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Γ3.8.2 Πίνακασ Τπθρεςίεσ Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1.

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ παρ. Α4.3 του
Μζρουσ Α τθσ παροφςασ..

ΝΑΙ

1.2

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει κατ’ ελάχιςτον
ανκρωπομινεσ απομακρυςμζνθσ υποςτιριξθσ

≥3

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Γ3.9
Πίνακασ 09 Τπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Γ3.9.1 Πίνακασ Τπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1.

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1

Θ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» κα πρζπει να
είναι ςφμφωνθ με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. A4.4, και
πλιρθσ ςυμμόρφωςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου
αυτισ.

ΝΑΙ

1.2

Χρονικό Διάςτθμα Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» ςε
ζτθ.

≥1

2.

ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ

2.1

Ο Ανάδοχοσ για όλθ τθν περίοδο τθσ Εγγφθςθσ «Καλισ
Λειτουργίασ», εξαςφαλίηει επαρκι και ζγκαιρο
ανεφοδιαςμό με ανταλλακτικά, ϊςτε να κακίςταται
δυνατι θ κατάλλθλθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ που
αυτόσ κα παράςχει για το Ζργο

ΝΑΙ

2.2

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ εξοπλιςμόσ δεν
υποςτθρίηεται πια από τον καταςκευαςτι του, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει ςχετικά τθν
Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ του καταςκευαςτι. Το
γεγονόσ αυτό δε διαφοροποιεί κακόλου τισ υποχρεϊςεισ
του Αναδόχου για τθ διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν.

ΝΑΙ

2.3

Αν κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ Εγγφθςθσ «Καλισ
Λειτουργίασ», δεν είναι ςε κζςθ να προςφζρει επαρκι
αρικμό ανταλλακτικϊν για οποιοδιποτε λόγο, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τθν Ανακζτουςα
Αρχι εγγράφωσ και να προβεί ςε πλιρθ αντικατάςταςθ
του παραδοκζντοσ εξοπλιςμοφ με νεότερο ιςοδφναμο
εξοπλιςμό με δικό του κόςτοσ, μετά από τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΣΗΗ
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Γ3.10
Πίνακασ 10 Οργάνωςθ Τλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Παραδοτζα,
Ορόςθμα, Χρονοδιάγραμμα)
Γ3.10.1 Πίνακασ Χρονοδιαγράμματοσ και Φάςεων Τλοποίθςθσ Ζργου
Α/Α

1

2

3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Υποβάλλεται χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ φάςεισ
υλοποίθςθσ αυτοφ.

ΝΑΙ

Θ ςυνολικι διάρκεια του Ζργου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τουσ 21 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ..

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθριςει τισ προδιαγραφζσ και να
παραδϊςει τα ζγγραφα που απαιτοφνται ςε κάκε φάςθ
του Ζργου, όπωσ ορίηεται ςτισ παρ. Α3.12, Α3.13 και Α3.14
τθσ παροφςασ.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Γ3.11
Πίνακασ 11
χιμα Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ Ζργου
Γ3.11.1 Πίνακασ χιματοσ Διοίκθςθσ Ζργου
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Υποβάλλεται ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα
διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και
το προςωπικό που κα διατεκεί (Ομάδα Ζργου), με
αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου
απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο, ανά φάςθ και ανά παραδοτζο
ςφμφωνα με τα όςα περιγράφονται ςτθν παρ. Α5.2 του
Μζρουσ Α τθσ παροφςασ.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

Γ3.11.2 Πίνακασ χεδίου και υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ των
υπθρεςιϊν
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ολοκλθρωμζνο ςχζδιο
Οργάνωςθσ που να διαςφαλίηει τθν ποιότθτα υλοποίθςθσ
και των αποτελεςμάτων του ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτθν παρ. Α5.3 του Μζρουσ Α τθσ παροφςασ.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

Γ3.11.3 Πίνακασ χεδίου και υςτιματοσ Διαχείριςθσ Κινδφνων
Α/Α

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει ςτθν τεχνικι του προςφορά ςχζδιο
διαχείριςθσ κινδφνων.

ΝΑΙ
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Α/Α

2
3
4
5
6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Να γίνει αναγνϊριςθ των κινδφνων του Ζργου.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ο τρόποσ ποςοτικοποίθςθσ (μζτρθςθσ) των
κινδφνων.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ο τρόποσ παρακολοφκθςθσ των κινδφνων.

ΝΑΙ

Να περιγραφοφν τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ο τρόποσ διαχείριςθσ των κινδφνων.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

Γ3.11.4 Πίνακασ εναρίων Χριςθσ και Ελζγχου υςτιματοσ
Α/Α

1

2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Ραράδοςθ Σεναρίων Χριςθσ Συςτιματοσ.

ΝΑΙ

Εκτζλεςθ ςεναρίων χριςθσ και ζλεγχοσ υλοποίθςθσ όλων
των λειτουργικοτιτων του Ζργου και κάλυψθσ όλων των
υπθρεςιϊν.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

Γ4. Πίνακεσ Οικονομικισ Προςφοράσ
Σθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ
ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Κόςτουσ Συντιρθςθσ» κα πρζπει να
εμφανίηουν μθδενικά κόςτθ.

Γ4.1 Πλθροφοριακό φςτθμα
Γ4.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. Γ3.3.1, Γ3.3.2, Γ3.3.3)
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΙΓΑΦΘ
Α

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΦΡΑ
*€+

Εξυπθρετθτζσ
για το
1 Εςωτερικό
Εικονικό
Ρεριβάλλον
Εξυπθρετθτζσ
2
για το
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ΣΥΝΟ
ΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
ο

ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ο

5
ζτοσ

Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν
Ρροϊόντων Λιανικισ»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΙΓΑΦΘ
Α

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΦΡΑ
*€+

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
ο

ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ο

5
ζτοσ

Εξωτερικό
Εικονικό
Ρεριβάλλον
Σφςτθμα
3
Αποκικευςθσ
ΤΝΟΛΟ

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ.

Γ4.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. Γ3.3.4, Γ3.3.5, Γ3.3.6, Γ3.3.7, Γ3.3.8)
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΙΓΑΦΘ
Α

1

2

3

4

5

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΦΡΑ
*€+

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
ο

ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

Λογιςμικό
Διαχείριςθσ
Βάςεων
Δεδομζνων
(Σ.Δ.Β.Δ.)
Λογιςμικό
Εξυπθρετθτι
Εφαρμογϊν
(Application
Server
Software)
Λογιςμικό
Διαδικτυακοφ
Εξυπθρετθτι
(Web Server
Software)
Λογιςμικό
Ρεριβάλλοντοσ
Εικονικοποίθςθ
σ (Virtualization
Software)
Λογιςμικό
Διαδικτυακισ
Ρφλθσ
ΤΝΟΛΟ

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ.
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ο

5
ζτοσ
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Γ4.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. Γ3.2.2, Γ3.2.3, Γ3.2.4, Γ3.2.5)

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

Τ
Υ ΡΟΣ
Ρ ΟΤΘ
Ο ΤΑ
Σ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σ
Υ ΦΡΑ
Ν *€+
Ο
Λ
Ο

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
*€+
ο

ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ο

5
ζτοσ

Λειτουργικι
Ενότθτα 1
«Θλεκτρονικό
Αποκετιριο
Τυποποιθμζνων
Τιμολογιακϊν
Στοιχείων»
Λειτουργικι
Ενότθτα 2
«Ραρατθρθτιρι
ο
Τυποποιθμζνων
Τιμολογιακϊν
Δεδομζνων»
Λειτουργικι
Ενότθτα 3
«Διαχείριςθ του
Θλεκτρονικοφ
Ραρατθρθτθρίο
υ»

1

2

3

4

Τεκμθρίωςθ
ΤΝΟΛΟ

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ.

Γ4.1.4 Τπθρεςίεσ (βλ. Γ3.7.1, Γ3.8.1, Γ3.8.2)
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
Α/Α

1
2
3

ΡΕΙΓΑΦΘ

Ανκρωπομινεσ

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και
Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ
Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ
Λειτουργίασ»
ΤΝΟΛΟ
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ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ
ΦΡΑ *€+
ΜΕ ΦΡΑ
*€+
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Γ4.2

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (βλ. Γ3.6.1, Γ3.6.2)
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΤΝΟΛΟ

Γ4.3

Α/Α

υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ Ζργου
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΕΓΟΥ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΦΡΑ *€+

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
1

Εξοπλιςμόσ (Ρίνακασ Γ4.1.1)

2

Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ Γ4.1.2)

3

Εφαρμογι/ζσ (Ρίνακασ Γ4.1.3)

4

Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ Γ4.1.4)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΕΓΟΥ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΤΝΟΛΟ Γ4.1
6

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (Ρίνακασ Γ4.2)
ΤΝΟΛΟ Γ4.2
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Γ4.4

υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ υντιρθςθσ

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται
υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΠΕ.

ΕΤΟΣ*

ΕΤΘΣΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣ
Θ
ΕΞΟΡΛΙΣΜ
ΟΥ

ΕΤΘΣΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣ
Θ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Υ

(ΧΩΙΣ
ΦΡΑ) *€+

(ΧΩΙΣ
ΦΡΑ) *€+

ΕΤΘΣΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ/Ω
Ν
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘ
Σ (ΧΩΙΣ
ΦΡΑ) *€+

ΦΡ
Α
*€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘ
Σ
(ΜΕ ΦΡΑ)
*€+

ΕΤΘΣΙΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ*
*

ο

1

ο

2

ο

3

ο

4

ο

5

ΤΝΟΛΟ

* ΕΤΟΣ: μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ
** Το ΕΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ (για τθν κάκε γραμμι του Ρίνακα Γ.4.4) προκφπτει διαιρϊντασ
το ποςό που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του ίδιου
Ρίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)»
του Πίνακα Γ.4.3.
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Γ4.5

χζδιο φμβαςθσ
ΤΜΒΑΗ
Μεταξφ τθσ
Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ)
και …………………………………….

για το Ζργο με τίτλο: «Παρατθρθτιριο Σιμϊν Σθλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν
Προϊόντων Λιανικισ»
που ςυγχρθματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ

Στο Μαροφςι Αττικισ, ςιμερα ______________________ 2013, μεταξφ:
Τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων, που εδρεφει ςτο Μαροφςι
Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. Κθφιςιάσ αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, νόμιμα εκπροςωπουμζνθσ από τον
Ρρόεδρό τθσ, Δρ. Λεωνίδα Κανζλλο (καλοφμενθ εφεξισ «ΕΕΤΤ») και
Τ….. ……………………………………………………………….., που εδρεφει ςτ……………………………….., επί
τθσ οδοφ …………………………….. αρ. ……., Τ.Κ. …………………., νόμιμα εκπροςωπουμζνθσ δυνάμει
…………………………………………. από τ… …………….……………………………… (καλοφμενθ εφεξισ «θ
Ανάδοχοσ»),
και λαμβάνοντασ υπόψθ:

1.

Τθν ΑΡ. 152.699/ΨΣ3400-Α2/8-10-2012 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν ζνταξθ τθσ
Οριηόντιασ Ρράξθσ με τίτλο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν &
Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ» με κωδικό MIS 380256 ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ».

2.

Τθν με αρικ. πρωτ. …………… ζγκριςθ του Τεφχουσ Ρροκιρυξθσ από τθν ΕΥΔ ΕΡ
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ».

3.

Τθν ΑΡ. . ……………………………………. απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ «Ζγκριςθ Ρροκιρυξθσ ανοικτοφ
διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ επιλογισ Αναδόχου για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν
Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ»» με ςυνθμμζνο το ςχετικό
Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ.

4.

Τθν από ………………… Ρροςφορά του Αναδόχου.

5.

Τα υπ’ αρικ. ………………. Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
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3.

Τθν ΑΡ. …………………………….. απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ με τθν οποία κατακυρϊκθκε ο
Διαγωνιςμόσ για το Ζργο «Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Τθλεπικοινωνιακϊν και
Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων Λιανικισ» ςτον Ανάδοχο ζναντι τιμιματοσ ………. ευρϊ (€
…..), πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ.
ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν τα ακόλουκα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Το Ζργο ζχει ωσ αντικείμενο τθν ανάπτυξθ ενόσ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν
Τθλεπικοινωνιακϊν και Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων, που κα αποτελζςει ςτθν εξωςτρεφι
διάςταςι του το Ραρατθρθτιριο τιμϊν. Το Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Τιμϊν
Τθλεπικοινωνιακϊν & Ταχυδρομικϊν Ρροϊόντων αποτελείται από δυο βαςικά
υποςυςτιματα, το Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο τθσ ΕΕΤΤ και το Θλεκτρονικό Αποκετιριο
Τυποποιθμζνων Τιμολογιακϊν Στοιχείων. Τα υποςυςτιματα αυτά αναλφονται ωσ
ακολοφκωσ:
Α. Ηλεκτρονικό Αποκετιριο Συποποιθμζνων Σιμολογιακϊν τοιχείων
Το Θλεκτρονικό Αποκετιριο κα ενθμερϊνεται από τουσ παρόχουσ μζςω αςφαλοφσ web
υπθρεςίασ ενθμζρωςθσ πρωτογενϊν τιμολογιακϊν δεδομζνων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Τα δεδομζνα κα αναπαρίςτανται ςφμφωνα με
ζνα πρότυπο τρόπο μορφοποίθςθσ και ςθμειολογίασ.
Β. Ηλεκτρονικό Παρατθρθτιριο τθσ ΕΕΣΣ
Το Θλεκτρονικό Ραρατθρθτιριο τθσ ΕΕΤΤ αποςκοπεί:
i. Στθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν παρουςίαςθσ με ςυνδυαςτικό, ενιαίο και
ενοποιθμζνο τρόπο όλων των δθμοςιοποιιςιμων ςτοιχείων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτεσ/νομικά
πρόςωπα, που επιςκζπτονται το δικτυακό τόπο τθσ ΕΕΤΤ, κα μποροφν να δουν
αναλυτικά και παράλλθλα και ςυνδυαςτικά υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που επικυμοφν να αξιολογιςουν.
ii. Στθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ με αξιόπιςτο, ζγκυρο και
απλό τρόπο των λιανικϊν τιμολογιακϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
(ςτακερισ, κινθτισ και διαδικτφου), κακϊσ και των λιανικϊν τιμϊν των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν (επιςτολζσ, μικροδζματα, δζματα).
iii. Στθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν άντλθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων και διαδραςτικισ
δθμιουργίασ πινάκων και γραφικϊν αποτελεςμάτων εξατομικευμζνων ςχετικϊν
ςτατιςτικϊν αναλφςεων. Επιπλζον, και ςτθ βάςθ ςυνακροιςμζνων ςτοιχείων ηιτθςθσ
και τιμολόγθςθσ, κα αποτυπϊνονται πραγματικά ςτοιχεία τιμϊν ανά εμπορικι
κατθγορία προϊόντων.
iv. Στθν παροχι υπθρεςιϊν ιςτοφ (web services), ϊςτε να είναι αυτοματοποιθμζνα
αξιοποιιςιμθ από τρίτουσ θ διακζςιμθ πλθροφορία του Θλεκτρονικοφ
Ραρατθρθτθρίου.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Θ αμοιβι τθσ Αναδόχου για το ςφνολο των υπθρεςιϊν, που περιγράφονται ςτο άρκρο 1
τθσ παροφςασ, ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των τετρακοςίων ογδόντα εννζα χιλιάδων
ευρϊ (€ 489.000,00), ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ.
2. Θ εν λόγω αμοιβι τθσ Αναδόχου κα καταβλθκεί ωσ ακολοφκωσ: (Ππωσ προβλζπεται
ςτθν παρ. Β5.2 τθσ Ρροκιρυξθσ).
3. Θ πλθρωμι τθσ αμοιβισ κα γίνει ςτο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Αναδόχου ι ςε πρόςωπο
εξουςιοδοτθμζνο ςχετικά από το νόμιμο εκπρόςωπο για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με
τα εκδιδόμενα ςτο όνομα τθσ ΕΕΤΤ παραςτατικά. Θ πλθρωμι ςτον ωσ άνω εκπρόςωπο
κεωρείται καταβολι και εξόφλθςθ, ωσ προσ όλουσ τουσ τυχόν ςυνεργαηόμενουσ με τθν
Ανάδοχο και ουδεμία αξίωςθ μπορεί να εγερκεί κατά τθσ ΕΕΤΤ εκ τθσ αιτίασ αυτισ.
4. Θ Ανάδοχοσ, προκειμζνου να ειςπράξει οποιοδιποτε ποςό, οφείλει να προςκομίςει τα
νομιμοποιθτικά τθσ ζγγραφα, κακϊσ και πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ και φορολογικισ
τθσ ενθμερότθτασ.
5. Τθν Ανάδοχο κα βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, που ιςχφουν για τθν πλθρωμι τθσ
αμοιβισ, κακϊσ και κάκε άλλθ κράτθςθ που τυχόν κα επιβλθκεί νομοκετικά.
Σθμειϊνεται ότι κάκε πλθρωμι υπόκειται ςε παρακράτθςθ 3,072% υπζρ του Μετοχικοφ
Ταμείου Ρολιτικϊν Υπαλλιλων και 8% παρακράτθςθ φόρου για παροχι υπθρεςιϊν.
6. Οποιαδιποτε απαίτθςθ τθσ Αναδόχου από τθν παροφςα Σφμβαςθ ςυμφωνείται ωσ
ανεκχϊρθτθ υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 11 τθσ παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Θ Σφμβαςθ κα ζχει διάρκεια είκοςι ενόσ (21) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ και κα λιξει με τθν εκπλιρωςθ ςτο ςφνολό τουσ των υποχρεϊςεων τθσ Αναδόχου
και τθν ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ από τθν οριςκείςα με τθν ΑΡ.
……………… απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ Ομάδα Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου
(ΟΡΡΕ).
2. Θ ΟΡΡΕ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω αναφερομζνθσ βεβαίωςθσ, εφόςον θ
Ανάδοχοσ ζχει εκτελζςει προςθκόντωσ όλεσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ, που
ανζλαβε εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εκδίδεται από
τθν ΟΡΡΕ εντολι ςυμπλιρωςθσ/ολοκλιρωςθσ των ανατεκειμζνων με τθν παροφςα
υπθρεςιϊν, τθν οποία θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει χωρίσ τθν καταβολι
επιπλζον του ςυνομολογθκζντοσ τιμιματοσ. Θ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν
τθσ Αναδόχου και αναφζρει τθν πραγματικι θμερομθνία ολοκλιρωςισ τουσ.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
1. Θ Ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 τθσ
παροφςασ, οφείλει να τθριςει πιςτά το ακόλουκο χρονοδιάγραμμα:(Ππωσ
προβλζπεται ςτθν παρ. Β3.12 τθσ Ρροκιρυξθσ).
2. Θ ΕΕΤΤ, δια τθσ οριςκείςασ ΟΡΡΕ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν κα υπερβαίνει
τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ κάκε
Σταδίου εκ μζρουσ τθσ Αναδόχου, κα το εγκρίνει ι κα προτείνει τροποποιιςεισ ςε αυτό.
Θ Ανάδοχοσ, εντόσ αντίςτοιχου χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν
από τθσ λιψεωσ των ανωτζρω παρατθριςεων τθσ ΕΕΤΤ, κα υποβάλει ανακεωρθμζνθ
βεβαίωςθ για το αντίςτοιχο Στάδιο, ζχοντασ λάβει υπόψθ τισ παρατθριςεισ τθσ
αρμόδιασ ωσ άνω Ομάδασ. Στθ ςυνζχεια, εάν θ ανακεωρθμζνθ βεβαίωςθ δεν
ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε ανικει ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ΟΡΡΕ να τθ κεωριςει ωσ μθ αποδεκτι και να προβεί ςτισ ενζργειεσ, που προβλζπονται
ςτθν παροφςα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το Ζργο,
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ
εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει.
2. Θ Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ προσ τθν ΕΕΤΤ από τισ εγκαταςτάςεισ που
κα υποδείξει, από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ και ςε όποια άλλα ςθμεία προκφπτουν από τισ
απαιτιςεισ του Ζργου. Τόποσ παράδοςθσ των Ραραδοτζων που προκφπτουν από τθ
Σφμβαςθ ορίηονται τα γραφεία τθσ ΕΕΤΤ.
3. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ (π.χ. PCs, λογιςμικό εφαρμογϊν, εκτυπωτζσ, λογιςμικό
επικοινωνιϊν, modems, κ.λπ.).

4. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, θ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται
ςτενά με τθν ΕΕΤΤ και τθν ΟΡΡΕ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ τθσ
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
5.

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν ΕΕΤΤ οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ τθσ
ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.

6. Θ Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων τθσ, τυχόν υπεργολάβων ι
ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνου
ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί από αυτιν για τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που τθσ
χορθγοφνται με τθν Σφμβαςθ, κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. Σε
κάκε περίπτωςθ, μόνθ υπεφκυνθ ζναντι τθσ ΕΕΤΤ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου
τθσ παροφςασ παραμζνει θ Ανάδοχοσ.
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7. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί θ ίδια ι οι
τυχόν εγκεκριμζνοι από τθν ΕΕΤΤ υπεργολάβοι τθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα Αςφαλιςτικι Νομοκεςία.
8. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για το
προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει.
9. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν
ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ΕΕΤΤ.
10. Θ Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνθ υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ
Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε
ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνθ αυτι προσ αποκατάςταςι τθσ.
11. Θ Ανάδοχοσ ορίηει εκπρόςωπό τθσ και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να
υπογράψει τθ Σφμβαςθ, να τθν εκπροςωπεί ζναντι τθσ ΕΕΤΤ και να ενεργεί κατ' εντολι
και λογαριαςμό τθσ για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ. Επί πλζον,
πρζπει να οριςκεί και αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ.
Αλλαγι προςϊπου ι διεφκυνςθσ ι/και του αναπλθρωτι του αναφζρεται γραπτά ςτθν
ΕΕΤΤ και ιςχφει μετά από γραπτι ζγκριςι τθσ.
12. Θ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά
τθσ επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα
διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να
ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι
κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
και τα ςτελζχθ τθσ ΕΕΤΤ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, θ ΕΕΤΤ δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ
Ζργου τθσ Αναδόχου, οπότε θ Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο
πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ
Ζργου τθσ Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ τθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του
Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΕΤΤ και μόνο με άλλο πρόςωπο
αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν ΕΕΤΤ
εγγράφωσ, τουλάχιςτον δεκαπζντε θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ Αναδόχου με τα ανωτζρω, θ ΕΕΤΤ μπορεί να
επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τα κατωτζρω αναφερόμενα ι ακόμθ και να
καταγγείλει τθ Σφμβαςθ.
13. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου τθσ Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι
λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί τθσ, θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά
το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ
τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με
άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΕΤΤ
14. Θ Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ
ΕΕΤΤ.
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15. Θ Ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ
Ρροκιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ τθσ, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν ΕΕΤΤ ι και το
Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν
παράβαςθ, εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ
Σφμβαςθσ πλζον τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ
βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τθν Ανάδοχο, θ οποία υποχρεοφται
μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν ΕΕΤΤ τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
16. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν ΕΕΤΤ για τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ζναντι
τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.
17. Θ ΕΕΤΤ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε
άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ ΕΕΤΤ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο
προςωπικό τθσ Αναδόχου ι τρίτων.
18. (Σε περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ προςϊπων υπό οποιαδιποτε
μορφι/κοινοπραξία) τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ/κοινοπραξία, κα είναι από
κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ΕΕΤΤ για τθν εκπλιρωςθ όλων των
απορρεουςϊν από τθν Ρροκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ
ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ
ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ΕΕΤΤ ωσ λόγοσ
απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των
άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
19. (Σε περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ προςϊπων υπό οποιαδιποτε
μορφι/κοινοπραξία) και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιοδιποτε
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι
λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα
μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ
όρουσ.
20. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ τθσ Αναδόχου ι ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
ςε βάροσ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ ι του Αναδόχου-φυςικοφ προςϊπου για ζνα εκ
των ανωτζρω αναφερόμενων ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 αδικθμάτων, θ
Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτθ από τθ Σφμβαςθ, με απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ
και καταπίπτουν υπζρ τθσ, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και τυχόν
προκαταβολισ, θ δε Σφμβαςθ λφεται από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω
γεγονότων.,
21. (Σε περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ προςϊπων υπό οποιαδιποτε
μορφι/κοινοπραξία) Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που
απαρτίηουν τθν Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ
από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ τθσ Αναδόχου, μόνο
εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα
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εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του
αρμοδίου οργάνου τθσ ΕΕΤΤ Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ΕΕΤΤ δφναται να καταγγείλει τθ
Σφμβαςθ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ
κ.λπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τθν Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ
Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΕΕΤΤ.
22. Απαγορεφεται ςτθν Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε αρμοδιότθτεσ και
ευκφνεσ, που απορρζουν από τθν παροφςα.

23. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε
περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το
εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ,
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κ.λπ.), θ ΕΕΤΤ δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ
εκδοχζωσ Τράπεηασ.
24. Θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ,
αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που λαμβάνει από
τθν ΕΕΤΤ, ωσ εμπιςτευτικι και να μθν τθ χρθςιμοποιεί ι αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα
(πλθν των υπαλλιλων τθσ και αυτό μόνο ςτο βακμό που είναι αναγκαίο για τθν
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ΕΕΤΤ. Θ
παροφςα παράγραφοσ δεν αφορά ςε πλθροφορίεσ, που αποτελοφν κοινό κτιμα, όχι
όμωσ ωσ αποτζλεςμα παράβαςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ Ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται ότι θ ωσ άνω υποχρζωςθ εχεμφκειασ
δεςμεφει και το προςωπικό, τουσ ςυνεργάτεσ, τουσ υπαλλιλουσ, τουσ προςτθκζντεσ και
τουσ υπεργολάβουσ αυτισ.
25. Θ Ανάδοχοσ οφείλει ν’ αποφεφγει τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο προβολι τθσ ςυνεργαςίασ
και τθσ ςυμβατικισ τθσ ςχζςθσ με τθν ΕΕΤΤ, με εξαίρεςθ τθν απλι αναφορά ςτο
πελατολόγιό τθσ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΗ ΕΕΣΣ
1. Θ ΕΕΤΤ οφείλει να λαμβάνει κάκε ενδεδειγμζνο μζτρο για να διευκολφνει τθν Ανάδοχο
ςτθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.
2. Θ ΕΕΤΤ, δια τθσ ΟΡΡΕ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ, οφείλει να
παρζχει ςτθν Ανάδοχο κάκε ςτοιχείο και πλθροφορία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ, να
διευκολφνει τθν πρόςβαςθ τθσ Αναδόχου ςτισ διακζςιμεσ πθγζσ πλθροφοριϊν και να
ςυνδράμει ςτθν απόκτθςθ κάκε πρόςκετθσ πλθροφορίασ ι ςτοιχείων που κρίνονται
απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των ανατεκειμζνων υπθρεςιϊν.
3. Θ ΕΕΤΤ οφείλει να κοινοποιεί ςτθν Ανάδοχο ζγγραφα που, κατά τθν κρίςθ τθσ, είναι
απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Με τθν ΑΡ. ………………… απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ ςυγκροτικθκε Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ του Ζργου (ΟΡΡΕ), θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τον ζλεγχο και τθν εποπτεία
εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.
Ειδικότερα, θ ΟΡΡΕ κα προςκαλεί τθν Ανάδοχο να παρουςιάςει τθν πρόοδο υλοποίθςθσ
τθσ Σφμβαςθσ, κα τθσ ηθτά εξθγιςεισ και διευκρινίςεισ, κα τθσ μεταφζρει τισ ςχετικζσ
οδθγίεσ και κατευκφνςεισ τθσ ΕΕΤΤ, κα παραλαμβάνει τισ βεβαιϊςεισ ολοκλιρωςθσ κάκε
Σταδίου εκ μζρουσ τθσ Αναδόχου και κα λειτουργεί κατά τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω
απόφαςθ. Θ ΟΡΡΕ, μετά τθν προςικουςα εκπλιρωςθ ςτο ςφνολό τουσ των υποχρεϊςεων
τθσ Αναδόχου, κα χορθγιςει ςε αυτιν Βεβαίωςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
1. Θ Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςιμερα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ τθν υπ’ αρικ.
………………………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ …………………. ,
αξίασ …………………, θ οποία καλφπτει ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι ιςχφει
μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και δίνεται προσ κάλυψθ τθσ
ευκφνθσ τθσ Αναδόχου ζναντι τθσ ΕΕΤΤ για τθν εμπρόκεςμθ και κατά τουσ
ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που ζχει αναλάβει να παράςχει
δυνάμει τθσ παροφςασ.
2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν, που ςυνιςτοφν το
αντικείμενο τθσ παροφςασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από
τα Μζρθ, θ ΕΕΤΤ κα επιςτρζψει ςτθν Ανάδοχο τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ
τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ

1. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου
αυτοφ από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ ι πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ
όρων τθσ Σφμβαςθσ, με υπαιτιότθτα τθσ Αναδόχου, με ειςιγθςθ τθσ ΟΡΡΕ και
απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ, μποροφν να επιβάλλονται οι κατωτζρω κυρϊςεισ:
α. Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα Ραραδοτζα δεν
παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ:
ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των Ραραδοτζων που κακυςτεροφν,
εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του
Αναδόχου.
ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.
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β. Θ ΕΕΤΤ ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τθν Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι
εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο
τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.

2. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν θ Ανάδοχοσ
αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ ΕΕΤΤ.

3. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ
Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ.

4. Οι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ
υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ
παράδοςθσ Ραραδοτζων, όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από
υπαιτιότθτα τθσ Αναδόχου.

5. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ ανακαλοφνται οι ποινικζσ ριτρεσ για τυχόν τμθματικζσ
προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι
προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ποινικζσ ριτρεσ, που
επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν από τθν
ΕΕΤΤ, βαρφνουν τθν Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ
προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί.

6. Οι ποινικζσ ριτρεσ κα επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ και κα παρακρατοφνται από
τθν επόμενθ πλθρωμι τθσ Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τθν ίδια ι κα
παρακρατοφνται από τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ι από οποιοδιποτε
ποςό οφειλόμενο από τθν ΕΕΤΤ προσ τθν Ανάδοχο ι κα αναηθτθκεί από τθν ΕΕΤΤ με
οποιονδιποτε άλλο τρόπο κρίνει αυτι ςκόπιμο.

7. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, τα μζλθ τθσ είναι αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
υπεφκυνα για τθν καταβολι των ωσ άνω ποινικϊν ρθτρϊν και πάςθσ φφςεωσ άλλθσ
απαίτθςθσ τθσ Ε.Ε.ΤΤ. Τυχόν επιβολι των ποινικϊν ρθτρϊν εκ μζρουσ τθσ Ε.Ε.Τ.Τ,
αναλογικά, ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, δεν αναιρεί τθν αλλθλζγγυα και
εισ ολόκλθρον ευκφνθ τουσ.

8. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ τθσ Αναδόχου, θ ΕΕΤΤ δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να
κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των Ραραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν
ςυμβατικό τίμθμα.

9. Θ Ανάδοχοσ ςυμφωνεί από τϊρα ότι οι παραπάνω ποινικζσ ριτρεσ είναι δίκαιεσ και
εφλογεσ.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

1. Με τθν ρθτι επιφφλαξθ όλων των άλλων νομίμων και ςυμβατικϊν δικαιωμάτων
τθσ, θ ΕΕΤΤ δφναται, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΟΡΡΕ, να καταγγείλει εγγράφωσ
κακ’ οιονδιποτε χρόνο τθν παροφςα Σφμβαςθ, εφόςον θ Ανάδοχοσ υπαιτίωσ
παραβεί οποιαδιποτε από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ, κεωρουμζνων όλων
ωσ ουςιωδϊν και δεν άρει τθν παράβαςθ αυτι εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ
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ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςι τθσ από τθν ανωτζρω Ομάδα. Για τα κζματα
κιρυξθσ τθσ Αναδόχου εκπτϊτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτιν κυρϊςεισ
ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007.
2. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΕΕΤΤ δφναται να ανακζςει ςτον επόμενο κατά ςειρά
κατάταξθσ υποψιφιο Ανάδοχο τθν εκτζλεςθ του Ζργου αυτοφ, όπωσ
περιγράφεται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, θ δε τυχόν επιπλζον
διαφορά τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου καταλογίηεται ςε βάροσ
τθσ υπόχρεου Αναδόχου.
3. Θ ΕΕΤΤ δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμίεσ ι διαφυγόντα
κζρδθ υποςτεί θ Ανάδοχοσ από τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου.
4. Θ ζγγραφθ καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ δεν επθρεάηει δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ των Μερϊν που προχπιρχαν τθσ καταγγελίασ και δεν απαλλάςςει
τθν Ανάδοχο από ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ ι
το Νόμο ςε ςχζςθ με ςυμβατικζσ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί πριν τθν
ζγγραφθ καταγγελία, οφτε τθν ΕΕΤΤ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τθσ αξίασ
του τμιματοσ του Ζργου που παραδόκθκε.
5. Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ ηθμίασ τθσ ΕΕΤΤ ιςχφουν τα του νόμου
οριηόμενα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΧΩΡΗΗ
Θ Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει τθν παροφςα Σφμβαςθ ι μζροσ
τθσ ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτιν χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
1. Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ι αδυναμία εκπλιρωςθσ οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ από οποιοδιποτε των Μερϊν δεν κα κεωρείται
παράβαςθ ι ακζτθςθ εκ μζρουσ του, οφτε κα αποτελεί λόγο ευκφνθσ ζναντι του άλλου
Μζρουσ, ςτο βακμό που θ κακυςτζρθςθ ι θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε
ανωτζρα βία.
2. Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε γεγονόσ, που ςυνεπάγεται αντικειμενικι αδυναμία του
πλθττομζνου Μζρουσ προσ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του ι άλλο γεγονόσ μθ
δυνάμενο να προβλεφκεί, δυνάμενο, όμωσ, να δθμιουργιςει αντικειμενικι αδυναμία
ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν ι εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων και παροχϊν από τθ
Σφμβαςθ.
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3. Θ Ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ που επικαλεςτεί αδυναμία εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν
τθσ που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ λόγω ανωτζρασ βίασ, πρζπει να
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν ΕΕΤΤ τα γεγονότα, τα οποία ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία,
εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία που κα ςυμβοφν αυτά και να
προςκομίςει ςε αυτιν τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Ραράλλθλα, θ Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν άρςθ τθσ ανωτζρασ βίασ,
κακϊσ, επίςθσ, να περιορίςει τισ απορρζουςεσ από αυτιν δυςμενείσ ςυνζπειεσ.
4. Θ ΕΕΤΤ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν Ανάδοχο εάν αποδζχεται ότι το
περιςτατικό, το οποίο θ Ανάδοχοσ επικαλείται, εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ
άρκρου εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν υποβολι των ςτοιχείων από τθν Ανάδοχο.
5. Θ μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Αναδόχου για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία προσ τον
προαναφερκζντα όρο περί γνωςτοποιιςεωσ και υποβολισ ςτοιχείων εντόσ τθσ πιο
πάνω κακοριςκείςασ προκεςμίασ, κακιςτά απαράδεκτθ οποιαδιποτε αίτθςθ τθσ
Αναδόχου για παράταςθ προκεςμίασ.
6. Σε περίπτωςθ που θ ανωτζρα βία υπερβεί χρονικά το διάςτθμα των επτά (7) θμερϊν,
λφεται θ Σφμβαςθ και αποτιμϊνται οι υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί μζχρι τθν
θμερομθνία διακοπισ των εργαςιϊν, καταβάλλεται δε θ ανάλογθ αμοιβι. ,

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Απαγορεφεται θ υπεργολαβικι ανάκεςθ από τθν Ανάδοχο τμιματοσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ
τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ΕΕΤΤ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ΕΕΤΤ το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ και τουσ ςυγκεκριμζνουσ
υπεργολάβουσ, που κα το αναλάβουν, χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθν ζκταςθ τθσ ευκφνθσ
τθσ. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, επίςθσ, να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου
εκπροςϊπου του/ων εν λόγω υπεργολάβου/ων, φζρουςα υποχρεωτικϊσ βεβαίωςθ
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο εν λόγω εκπρόςωποσ κα δθλϊνει ρθτϊσ ότι αποδζχεται
τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεργαςία με τθν Ανάδοχο ζωσ το πζρασ τθσ Σφμβαςθσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, μόνθ υπεφκυνθ ζναντι τθσ ΕΕΤΤ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ
παροφςασ παραμζνει θ Ανάδοχοσ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
1. Το ςφνολο των ςυμβατικϊν Ραραδοτζων που κα εκπονθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ κα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία αποκλειςτικά τθσ ΕΕΤΤ, θ οποία κα
ζχει το πλιρεσ δικαίωμα εκμετάλλευςισ τουσ. Τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ από τθν Ανάδοχο ςτθν ΕΕΤΤ με τθν αποδοχι των
ςυμβατικϊν Ραραδοτζων.
2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ θ Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν
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εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ τθσ ΕΕΤΤ.

3. Θ Ανάδοχοσ δε δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ
τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ΕΕΤΤ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ απζναντι ςτθν ΕΕΤΤ και δεν δεςμεφει τθν ΕΕΤΤ με
κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςι τθσ.
4. Θ Ανάδοχοσ βεβαιϊνει ότι οφτε θ ίδια οφτε οποιοςδιποτε από το προςωπικό, τουσ
ςυνεργάτεσ, υπαλλιλουσ, προςτθκζντεσ και υπεργολάβουσ τθσ ζχουν ι κα αποκτιςουν
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ οποιαδιποτε επαγγελματικι ςχζςθ ι
υποχρζωςθ προσ παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν.
5. Θ Ανάδοχοσ εγγυάται ςτθν ΕΕΤΤ ότι τα Ραραδοτζα τθσ Σφμβαςθσ είναι απαλλαγμζνα
από κάκε δικαίωμα τρίτου, που βαςίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ ι κοινοτικισ
νομοκεςίασ περί προςταςίασ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Ευκφνεται δε για
αποκατάςταςθ κάκε τυχόν ηθμίασ τθσ ΕΕΤΤ από τθν προςβολι ανάλογου δικαιϊματοσ
τρίτου προςϊπου.
6. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ΕΕΤΤ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και
με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά
ηθτιματα τθσ Αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, αφότου προθγθκεί ζγγραφο αίτθμα τθσ
Αναδόχου προσ τθν ΕΕΤΤ και εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ,
μπορεί να τροποποιείται θ Σφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Σε
κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ που δφναται να επζλκει, κα
εξαςφαλίηει τθν εκτζλεςθ τθσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ
Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ και τθσ παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΩΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. Για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ
ι διαφωνίασ, που κα προκφπτει από τθ Σφμβαςθ και κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν
εφαρμογι και τθν ερμθνεία τθσ, κακϊσ και τισ ςχζςεισ γενικά που δθμιουργοφνται από
αυτιν, αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. Ρριν από οποιαδιποτε
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα Μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι
διευκζτθςθ των αναφυομζνων διαφορϊν.
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2. Θ παροφςα Σφμβαςθ καταρτίςτθκε ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και αφοφ διαβάςτθκε
και βεβαιϊκθκε, υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλομζνουσ. Από τα τρία (3) όμοια
πρωτότυπα τθσ Σφμβαςθσ αυτισ, τα δφο ζλαβαν τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ και το τρίτο
κα κατατεκεί από τθν ΕΕΤΤ ςτθν ΕΥΔ ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ».

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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