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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

Παπάγου, 27 Ιουλίου 2012

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθµ. Πρωτ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

21720/3768

Ταχ. ∆/νση

: Αναστάσεως 2

Ταχ. Κώδικας

: 101 91 Παπάγου

Πληροφορίες

: Π. Γιαννάκης - Ε. Υφαντή

Τηλέφωνο

: 213-130.8333 / 8393

Fax

: 213-130.8392

e-mail

: p.giannakis@yme.gov.gr
e.ifanti@yme.gov.gr

Σχετ.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 / 2012
∆ηµόσιος Ανοικτός διαγωνισµός, σε ευρώ, για την
επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση
του έργου :
«Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή και
Συντήρηση
Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο
Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη
λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού έργου HeERO»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ Ε.Ε.

27 – 07 – 2012

ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ :

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27 – 07 – 2012
30 – 07 – 2012

ΩΡΑ
ΗΜΕΡΑ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

∆ευτέρα

10.00΄π.µ.

246.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του

αναλογούντος

∆ΙΚΤΥΩΝ

17 Σεπτεµβρίου 2012

Αναστάσεως 2 - Παπάγου
6ος όροφος - Γραφείο 605

Προϋπολογισθείσα

:

δαπάνη
Χρονική
έργου

Φ.Π.Α.)
διάρκεια

του

:

∆εκαπέντε (15) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και
πάντως όχι πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2013.
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Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

:

Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών

14 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄.

:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις :
α. του

άρθρου

24

εισοδήµατος από

του

ν. 2198/1994, σχετικά

µε

την

« παρακράτηση

φόρου

εµπορικές επιχειρήσεις »,

β. του ν. 2362/1995 « περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και

άλλες διατάξεις », όπως

τροποποιήθηκε

µε

το

ν. 3871/2010 « ∆ηµοσιονοµική

∆ιαχείριση και Ευθύνη » και την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 « Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας » και τα άρθρα
45 και 50 του ν. 3941/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και

ισχύει

σήµερα,
γ. του 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 (Υπαίθριο εµπόριο
και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων,
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
και ισχύει σήµερα,
δ. του π.δ. 293/1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών » όπως
τροποποιήθηκε

µε

τα

π.δ.100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007

και

τους

ν.

3897/2010 και 4053/2012 και ισχύει σήµερα,
ε. του π.δ. 166/2003 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
συναλλαγές »,
στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα »,
ζ. του π.δ. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου

2005 »,

η. του π.δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου »,
θ. του π.δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες »,
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ι. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
ια. του ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…»,
ιβ. του π.δ. 85/2012 « Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών » και
ιγ. του π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.

Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»,
β) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83

παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
γ) 59080/∆Ε-6335/24-12-2010 του

Υφυπουργού Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2010 και
στη Σ.Α.Ε. - 071/2 το έργο «HARMONIZED ECALL EUROPEAN PILOT» µε κωδικό MIS :
2010ΣΕ07120000

και

προϋπολογισµό

το

ποσό

των

επτακοσίων

χιλιάδων

ευρώ

# 700.000,00 €#.
δ) Π1/4089/04-11-2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31-12-2012,
προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».
ε) Υ43/5-7-2012 του Πρωθυπουργού « Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων Σταύρου Καλογιάννη ».
3.

Τα υπ’ αριθµ. 21720/3768/09-05-2012 και 22642/3937/16-05-2012 έγγραφα της ∆/νσης
Πιστοποίησης του Υπουργείου µας, περί της άµεσης, λόγω του κατεπείγοντος, προκήρυξης
διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη διασφάλιση της Ελληνικής συµµετοχής στο πρόγραµµα
HeERO.

4.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συµφωνία σύµπραξης του έργου HeERO και έχει
δεσµευθεί για τη συµµετοχή της στο συγκεκριµένο έργο, ως ισότιµος εταίρος, µαζί µε άλλα
οκτώ (8) κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.

Το γεγονός ότι το Υπουργείο µας έχει αναλάβει, ως επικεφαλής της Ελληνικής συµµετοχής, το
συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για το έργο HeERO.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Προκηρύσσουµε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, για
αναλάβει την εκτέλεση του έργου

την επιλογή αναδόχου που θα

«Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή και Συντήρηση

Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη
λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO».

Το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙΙ «Πλαίσιο Έργου»
της προκήρυξης, περιλαµβάνει την Προµήθεια λογισµικού (SW) και υλικού (HW) για δηµιουργία
ολοκληρωµένου Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP - Public Safety Answering Point) µε
απώτερο στόχο τη µελλοντική ενσωµάτωση των υπηρεσιών eCall στο ελληνικό 112 PSAP σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στη
σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης
ισχύος τµήµα της παρούσης απόφασης.

2.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα επτά ( 47 )

ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγρ. 6, του
π.δ. 60/2007, ήτοι την 17 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00΄π.µ., στο κτίριο του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών, Μεταφορών

και

∆ικτύων ( Τοµέας

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων), Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου.
Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής τους µε απλό ταχυδροµείο ή
Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα
πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, µέχρι και
την 14η Σεπτεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής
αποστολής, το Υπουργείο ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που
θα αποσταλούν. Επισηµαίνεται ότι, προσφορά που περιέλθει στο Υπουργείο µας µετά την ως
άνω

προθεσµία

(14/09/2012

και

ώρα

15:00΄),

δεν

αποσφραγίζεται,

απορρίπτεται

υποχρεωτικά ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον αποστολέα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους,
όπως περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη.
Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
για εκατόν ογδόντα ( 180 ) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού.
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3.

Για κάθε θέµα, που δεν ρυθµίζεται στην παρούσα απόφαση, έχουν εφαρµογή οι

διατάξεις

του ν. 2362/1995, του π.δ. 118/2007 και του π.δ. 60/2007, καθώς και οι όροι, που

αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
4.

Η συγκρότηση των επιτροπών I) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και II)

εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων και των προσφυγών, θα λάβει χώρα µε νεώτερη απόφαση µας,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011
και στην Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.

5.

Η

πληρωµή

του συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειµένου

της Σύµβασης, θα γίνει, ως εξής :
Ποσοστό ύψους 50% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα
καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 1 µετά την υποβολή του
πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
Ποσοστό 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε
την ολοκλήρωση του Σταδίου 2 µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής
παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
Ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε
την ολοκλήρωση του Σταδίου 3 µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής
παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
Το υπόλοιπο 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί
µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 4 µετά την υποβολή του πρακτικού της
οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει δεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Στις παραπάνω πληρωµές ουδεµία κράτηση θα γίνει στον ανάδοχο. Σύµφωνα µε την κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 43115/5-11-1952, η οποία
κυρώθηκε µε το ν.δ. 2957/1954, καθώς και το άρθρο 11 § 1, 2 του ν. 2860/2000, οι δαπάνες για
αγορά και προµήθεια αγαθών και ειδών, εκτέλεση έργων, µισθώσεων ακινήτων κ.λ.π. που
βαρύνουν αµιγώς τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων απαλλάσσονται από την υπέρ
Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3% του άρθρου 22 του Π.∆.422/1981.
Στις εν λόγω πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198 /1994.
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6.
Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης διατίθενται από το Τµήµα Προµηθειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ( Αναστάσεως
2 & Τσιγάντε - Παπάγου, 2ος όροφος, τηλ.: 213-130.8393 / 213-130.8333, αρµόδιοι Π. Γιαννάκης (email: p.giannakis@yme.gov.gr) και Ε. Υφαντή ( e-mail: e.ifanti@yme.gov.gr), όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.& ∆. ( http://www.yme.gov.gr ).
Προκειµένου για ερωτήµατα επί των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι
θα απευθύνονται στον αρµόδιο υπάλληλο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.& ∆., κο Παπασπηλιόπουλο
Παναγιώτη (τηλ. : 213-130.8538 / e-mail: p.papaspil@yme.gov.gr )
7.
Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις / συµπληρωµατικές πληροφορίες, για
το περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισµού υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.& ∆., οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
– Αθήνα. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής
της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2 περ.α του
π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως
άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές περέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης
δυνάµει του άρθρου 15, παρ.2 περ.α του π.δ. 118/2007. Οι διευκρινίσεις θα δηµοσιευθούν στην
ιστοσελίδα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.& ∆. ( Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων ):
http://www.yme.gov.gr.
8.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.
9.

Α.

περίπτωση

να

επικαλεσθεί

Περίληψη της προκήρυξης να δηµοσιευθεί :

 Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 Στο ΦΕΚ Κρατικών Προµηθειών και
 Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες : ΚΕΡ∆ΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.
Τα έξοδα δηµοσίευσης για µεν την εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για δε τον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ( Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων).
Β.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.& ∆.

10.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων
σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ # 246.000,00 € # ( συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)
και θα αντληθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε συγχρηµατοδότηση σε ποσοστό
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50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η σχετική προκήρυξη
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ.Α.Αν.Υ.Με.& ∆.
∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
1 - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2 - Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών& Ταχυδροµείων
5 - Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
6 - Γραφείο Γενικού ∆/ντή Τηλεπικοινωνιών
& Ταχυδροµείων
7 - ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης
Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστηµίου 44
106 79 - Αθήνα
Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 3
185 31- Πειραιάς
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Ε. Υφαντή
4 - Π. Γιαννάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του Έργου:

«Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού
για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και
θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO»
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Αποστολή ∆ιακήρυξης στην
Ε.Ε.Ε.Κ
Αποστολή για δηµοσίευση στο
«Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων» της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης
∆ηµοσίευση στον Ηµερήσιο
Τύπο

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.).
∆ιεύθυνση έδρας: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, ΤΚ
101 91
Τηλέφωνο: +30 210 650 8393 & +30 210 650 8333
Fax: +30 210 650 8392
E-mail: p.giannakis@yme.gov.gr, e.ifanti@yme.gov.gr
Πληροφορίες : ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Υπ.Α.Αν.Υ.Με.
& ∆., Τµήµα Προµηθειών
Παν. Γιαννάκης & Ελ. Υφαντή
«Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση
Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης
κλήσεων
eCall
και
θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO».
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ( Τοµέας Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων).
Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού Πληροφορικής
Ταξινόµηση κατά CPV :
48810000-9 Συστήµατα Πληροφόρησης.
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των
€ 200.000 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων(
Το
έργο
συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 50% από την Ε.Ε.)
∆εκαπέντε (15) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και
πάντως όχι πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2013.
Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο
συµµετοχής τους µε απλό ταχυδροµείο ή Courier ή να τον
καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο),
συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία,
υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, µέχρι και την
14/09/2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄.
17/09/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00΄

27/07/2012

27/07/2012

30/07/2012
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ΑΡΘΡΟ 1:

NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
(Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.) προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου
που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή &
Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και
θέση
σε
πλήρη
λειτουργία
της
ολοκληρωµένης
λύσης
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO» µε προϋπολογισµό διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€200.000,00), πλέον ΦΠΑ.
Ο προϋπολογισµός του έργου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (€246.000,00).

1.1

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. καλεί επί ίσοις όροις, όσους έχουν τα προσόντα που αναφέρονται
στην παρούσα αναλυτική διακήρυξη να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο διαγωνισµό
µέχρι την 14η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄.
Στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν σχετική προσφορά όσοι ενδιαφέρονται και
θεωρούν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα
συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους, τον τύπο και το περιεχόµενο που προβλέπει η
∆ιακήρυξη και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που
αναφέρονται σε αυτήν.
Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης έχει σταλεί προς δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο.
Η ∆ιακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, διέπονται από τις κάτωθι
διατάξεις:
α)

του

άρθρου

24

του

ν.

2198/1994, σχετικά

µε

την

« παρακράτηση

φόρου

εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις »,
β)

του ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση
και Ευθύνη» και την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν.
3941/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα,

γ)

του π.δ. 293/1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005,186/2007 και τους ν. 3897/2010
και 4053/2012 και ισχύει σήµερα,

δ) του π.δ. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 296-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
συναλλαγές»,
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ε)

του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

στ)

του π.δ. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί

συντονισµού

των

διαδικασιών

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ

της

Επιτροπής

και την

Οδηγία

2005/75/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 »,
ζ) του π.δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
η) του π.δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες »,
θ) του ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
ι)

συµβάσεων…»,

του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας»,

ια) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» και
ιβ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγια,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
2. Τις αποφάσεις µε αριθµ. :
α) 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
β) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
γ) 59080/∆Ε-6335/24-12-2010

του

Υφυπουργού Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2010 και στη
Σ.Α.Ε. - 071/2 το έργο « HARMONIZED ECALL EUROPEAN PILOT » µε κωδικό MIS :
2010ΣΕ07120000

και

προϋπολογισµό

το

ποσό

των

επτακοσίων

χιλιάδων

ευρώ

# 700.000,00 € #.
Το έργο θα υλοποιηθεί στην έδρα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101
91 Παπάγου).

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του προµηθευτή και την κατακύρωση της προµήθειας θα είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.
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Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή
& Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε
πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO»
προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α. και θα αντληθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε συγχρηµατοδότηση σε
ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από Εθνικούς Πόρους.
Το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο

Κεφάλαιο ΙΙ «Πλαίσιο

Έργου», περιλαµβάνει την Προµήθεια λογισµικού (SW) και υλικού (HW) για δηµιουργία
ολοκληρωµένου Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP - Public Safety Answering Point) µε
απώτερο στόχο τη µελλοντική ενσωµάτωση των υπηρεσιών eCall στο ελληνικό 112 PSAP σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
1.2

Το προς υλοποίηση έργο ταξινοµείται κατά CPV: 48810000-9 Πληροφοριακά Συστήµατα.

1.3

Το αντικείµενο του αναφερόµενου έργου θα περιλαµβάνει το σύνολο του υλικοτεχνικού
εξοπλισµού, του λογισµικού, των εξαρτηµάτων, των υλικών, των τευχών τεκµηρίωσης και
των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα παράσχει
το σύνολο του εξοπλισµού και των ειδών και υλικών που απαιτούνται προκειµένου να
πληρούνται όλες οι τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις και Προδιαγραφές του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2:
2.1

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παρούσα ∆ιακήρυξη απευθύνεται σε κατ' εξοχήν ειδικευµένες και ικανές επιχειρήσεις, οι
οποίες, εφ' όσον αναλάβουν το παρόν έργο, είτε αυτοτελώς, είτε εν συµπράξει, πρέπει να
έχουν την ικανότητα να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις και να ανταποκριθούν στο
εξαιρετικά ανελαστικό χρονοδιάγραµµα αυτού.
Απαραίτητη είναι η προηγούµενη εµπειρία του αναδόχου ή άλλων οικονοµικών φορέων
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε τον ανάδοχο, σε υλοποίηση έργου
ανάλογου φυσικού αντικειµένου, τεχνικής πολυπλοκότητας και υφής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3 του π.δ. 60/2007.

2.2

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
κοινοπρακτικά σχήµατα αυτών, που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες
γνώσεις και εµπειρία στην παροχή του δηµοπρατούµενου έργου και προέρχονται ή είναι
εγκατεστηµένα σε κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν
υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Τα υποψήφια νοµικά
πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία µίας από τις
προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή
έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους
να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε µία από τις προαναφερθείσες χώρες.
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2.3

Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, είτε µόνες τους, είτε σε
ένωση ή κοινοπραξία µε άλλες εταιρείες. Η σύνθεση της κοινοπραξίας / ένωσης δεν θα
είναι δυνατόν να µεταβληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο µετά την υπογραφή της Σύµβασης του
Προµηθευτή, παρά µόνο µε έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν πλήρους
αιτιολογηµένης απόφασης της και µόνο στην περίπτωση που υφίσταται ιδιαιτέρως
σοβαρός λόγος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάζεται η ποιότητα εκτέλεσης του
παρόντος έργου.

2.4

Οι κοινοπραξίες / ενώσεις επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά.
Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να
περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η
περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Τα µέλη της Κοινοπραξίας / Ένωσης θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του έργου.

2.5

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο διαγωνισµό µιας επιχείρησης σε
περισσότερες από µία προσφορές (σχήµατα διαγωνιζοµένων είτε ως υπεργολάβος).

2.6

Οι ενώσεις προµηθευτών επιπλέον υποβάλλουν δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 7,
του π.δ. 118 / 2007.

2.7

Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο διαγωνιζόµενος προκειµένου
να τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του
που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και
τη µη συνδροµή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισµού από το διαγωνισµό,
απαριθµούνται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 3:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

3.1

Πλήρες αντίγραφο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής: http://www.yme.gov.gr όπου θα δηµοσιεύονται και πληροφορίες για το ∆ιαγωνισµό.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του επίσηµου τεύχους της ∆ιακήρυξης και
του αντιγράφου, το οποίο είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής,
υπερισχύει το πρωτότυπο τεύχος.

3.2

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να προµηθεύονται τα Τεύχη του διαγωνισµού από τα
Γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. (Ταχυδροµική
∆ιεύθυνση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, ΤΚ 101 91 (2ος όροφος)) όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.

3.3 Οι παραλήπτες των τευχών του διαγωνισµού υποχρεούνται άµεσα να τα ελέγξουν από
άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα
στην ανωτέρω ∆/νση και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου των τευχών του διαγωνισµού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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3.4

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις / συµπληρωµατικές πληροφορίες
για το περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς
ερωτήσεις στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. ( Τοµέας
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων), οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου – Αθήνα.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15,
παρ.2 περ.α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές
περέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15,
παρ.2 περ.α του π.δ. 118/2007. Οι διευκρινίσεις θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του
Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.: http://www.yme.gov.gr.

3.5

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.

3.6

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο
βαρύνουν το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., ενώ τα έξοδα δηµοσίευσης στην εφηµερίδα των
ευρωπαϊκών κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε.

3.7

Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού αποτελούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα
αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4:

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007, ειδικότερα δε
ισχύουν τα εξής:
4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
4.1.1 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής κατά το
άρθρο 25, παρ.1-4 και 7 του π.δ.118/2007 της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει
σε
ΕΥΡΩ
ποσοστό
5%
της
συνολικής
προϋπολογισθείσας
αξίας
(συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι δώδεκα χιλιάδες τριακόσια
ευρώ # 12.300,00€ #, σύµφωνα µε το άρθρο 25, παρ.4, περ.α του π.δ.118/2007.
4.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. &
∆. και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ηµέρες από την
επόµενη ηµέρα της διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.
4.1.3 Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης κατά την
κατακύρωση, των δικαιολογητικών που περιγράφονται στις παρ. 9.2, 9.3 και 9.4 της
παρούσας από τον υποψήφιο που αναδείχθηκε ως Ανάδοχος, τότε καταπίπτει υπέρ
του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. η εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 20, παρ.2β περ.ΙΙ του
π.δ.118/2007).
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4.1.4 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ο οποίος αναδείχθηκε ως Ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει τη σύµβαση, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του
Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., κηρύσσεται έκπτωτος µε Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και καταπίπτει
υπέρ του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., η εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 23 παράγρ. 3 και 5 και
άρθρο 34 παράγρ. 5 α του π.δ. 118/2007).
4.1.5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στο συµµετέχοντα στον οποίο έγινε η
κατακύρωση µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των
λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία
της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης (άρθρο 25, παράγρ. 7 του π.δ.
118/2007).
4.1.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον µέχρι
την 28η Φεβρουαρίου 2014. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής θα γίνει µε
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. προς το
πιστωτικό ίδρυµα που την εξέδωσε, αφού ο Ανάδοχος καταθέσει εγγύηση καλής
λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 25 του π.δ.118/2007, ποσοστού 2,5% στο χωρίς
Φ.Π.Α. τίµηµα του έργου και η οποία θα έχει ισχύ ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007,
περιλαµβάνει και τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τον τίτλο του έργου.
Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, θα
πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τα υποδείγµατα που επισυνάπτονται
στην παρούσα (Παράρτηµα Β).
4.2 Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται από αναγνωρισµένο
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά το νόµο δικαίωµα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Οι ανωτέρω
εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., να διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο και να έχουν συνταχθεί στα ελληνικά, ή σε περίπτωση που έχουν
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στα ελληνικά. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/ένωσης κλπ, οι εγγυητικές
επιστολές εκδίδονται στην επωνυµία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων
των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώµα της επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 5:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ
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5.1 Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που µε υπαιτιότητά του προκληθεί ζηµιά, φθορά ή απώλεια,
κατά την παράδοση των προϊόντων στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. σε εκτέλεση της σύµβασης και
έως την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής, υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόµη
και της δωρεάν αντικατάστασή τους.
5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας
για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη
προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. του προσωπικού του ή
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του
εξοπλισµού.

ΑΡΘΡΟ 6:

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

6.1

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6.2

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι η ελληνική
και σε αυτή πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, οι
προσφορές των υποψηφίων και η σύµβαση. Κάθε ξενόγλωσσο κείµενο ή πιστοποιητικό
πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφρασή του στα ελληνικά επί ποινή
αποκλεισµού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση επικρατεί η
διατύπωση στην ελληνική γλώσσα. Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus, κλπ) µη
συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα επιτρέπεται να κατατίθενται χωρίς µετάφραση.
Εξαίρεση αποτελούν οι τεχνικοί όροι που µπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και
αν αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται µόνο στην
Αγγλική.

7.2

Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, µεταξύ του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. αφενός,
και των υποψηφίων και του αναδόχου αφετέρου, γίνονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος
µεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους και τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1

Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους,
τις προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Προσφορές
που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
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εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη ∆ιακήρυξη ή/και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη ∆ιακήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους,
χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και απαράβατοι, εκτός εάν αλλιώς ρητώς αναφέρονται.
Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε
φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές δεν
πρέπει να περιέχουν σβησίµατα, διαγραφές, διορθώσεις και παραποµπές. Κάθε ξένο
κείµενο ή πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφρασή του στα
ελληνικά επί ποινή αποκλεισµού του υποψηφίου.
8.2

Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής τους µε απλό
ταχυδροµείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόµενο από συστηµένη
επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, µέχρι και την 14η Σεπτεµβρίου 2012,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα
αποσταλούν.

8.3

Επισηµαίνεται ότι προσφορά που θα περιέλθει στο Υπουργείο µας µετά την ως άνω
προθεσµία, δεν αποσφραγίζεται, απορρίπτεται υποχρεωτικά ως απαράδεκτη και
επιστρέφεται στον αποστολέα.

8.4

∆εν γίνεται αποδεκτή καµία αντιπροσφορά-τροποποίηση ή διόρθωση της αρχικής
προσφοράς.

8.5

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες,
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.6

Παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να γίνει βάσει του άρθρου 13, παρ.3 του
π.δ.118/2007.

8.7

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ.7 του π.δ.118/2007, ήτοι:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

8.8

Ο φάκελος της προσφοράς περιέχει τρεις (3) ανεξάρτητους σφραγισµένους φακέλους,
µε τις ενδείξεις: «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
και «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς». Κάθε φάκελος από τους παραπάνω,
περιλαµβάνει τα κατωτέρω:
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8.8.1

Φάκελος ∆ικαιολογητικών. Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την προσφορά, σύµφωνα µε τα
άρθρο 9.1 και 9.2 της παρούσας. Ο φάκελος δικαιολογητικών φέρει την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά» καθώς και όλα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου της προσφοράς.

8.8.2

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. Ο εν λόγω φάκελος περιέχει τουλάχιστον:

−

Αναλυτική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής, τεχνικής λύσης και λειτουργικότητας
του συστήµατος, των υποσυστηµάτων και των αρχών που το διέπουν.

−

Αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.

−

Αναλυτική παρουσίαση
υλοποίησης.

−

Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
κατά την διάρκεια της περιόδου εγγυηµένης λειτουργίας του Συστήµατος.

−

Υλικό τεκµηρίωσης του λογισµικού (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κ.α.)

−

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη και τα κριτήρια αξιολόγησης.

του

χρονοδιαγράµµατος

του

έργου

ανά

φάση

Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή (µη επανεγγράψιµος
οπτικός δίσκος - CD - εξαιρουµένων βεβαίως των τεχνικών φυλλαδίων) και συµβατή µε την
οικογένεια προγραµµάτων Microsoft Office 2003.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς φέρει την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» καθώς και όλες
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς.
8.8.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Ο φάκελος αυτός περιέχει όλα τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς. Η µη πλήρης συµπλήρωση του συνηµµένου στο
Παράρτηµα Α «Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς» συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται επίσης και σε ηλεκτρονική
µορφή (µη επανεγγράψιµος οπτικός δίσκος -CD) συµβατή µε την οικογένεια
προγραµµάτων Microsoft Office 2003.
Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς φέρει την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
καθώς και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς.
8.9 Οι Φάκελοι Προσφορών (ΦΠ) των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2)
αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", θα έχει αριθµηµένες
τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι µονογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο
του διαγωνιζόµενου και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, το δε άλλο θα
φέρει την ένδειξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και µπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των
πρωτότυπων εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" επικρατεί όλων (συµπεριλαµβανοµένων και
των ηλεκτρονικών αντιγράφων), σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
8.10 Επισηµαίνεται ότι όλα τα παραπάνω φύλλα των παραπάνω έγγραφων στοιχείων της
προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων, θα
φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για την ευχερέστερη
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, το οποίο θα
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αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει
κατά τα ανωτέρω.
8.11 Στους φακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς θα
αναγράφονται εκτός του τίτλου τους και οι ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8.12 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8.13 ∆εκτές γίνονται προσφορές ΜΟΝΟ για το σύνολο του προκηρυχθέντος έργου όσον αφορά
τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά µέρος του έργου θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.14 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής (παρ.
11.1 ).
8.15 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
8.16 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσµες.
8.17 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.
2 περ. α του π.δ. 118/2007, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.

ΑΡΘΡΟ 9 :

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
9.1

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.1.1 Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει να
αναφέρονται τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα και υποβάλλουν
την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντα
(σε περίπτωση ένωσης από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση),
θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος
της ένωσης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται και από Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου, µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία θα διορίζει Αντίκλητο, κάτοικο Αθηνών, µε τα
πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, Fax κ.λ.π.) για κάθε
επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. Προκειµένου περί Κοινοπραξίας ή Ένωσης, ο Αντίκλητος θα
είναι κοινός για όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης και η δήλωση θα υπογράφεται από
τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών. Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει
εγγράφως την αποδοχή του διορισµού του.
9.1.2 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του
Παραρτήµατος Β’ και το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ’ της παρούσας.
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9.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του ο υποψήφιος ανάδοχος:


δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση



δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.



είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.



είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.



είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),

κατά την

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι
στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης
τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.


δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).



δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2).



δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).



δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας , άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007.



δεν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα
που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.



δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή.



δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
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9.1.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του
διαγωνισµού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκοµίσει στο αρµόδιο
συλλογικό όργανο του Υπ. Α. Αν. Υπ. Μ. & ∆. τα εξής δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισµούς .
 Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή
επαγγελµατικής ένωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια Αρχή.
 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί µε καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα
της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 του
π.δ. 60/2007.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως το
απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, θα υπογράψουν για:
Α. Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές,
Β. Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές,
Γ. Α.Ε. ο πρόεδρος και ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος
∆. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Για υποψηφίους προµηθευτές που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, η Υπεύθυνη ∆ήλωση
για την προσκόµιση του ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτου έγγραφο, υποβάλλεται
για κάθε φυσικό και κάθε νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία σύµφωνα
µε τα ανωτέρω οριζόµενα
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
θα αφορά όλους τους
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος που είναι
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) όπως για παράδειγµα ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕ∆Ε
κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε
απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος θα προκύπτει κατά κανόνα από θεωρηµένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός
που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρησης ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα
κάθε επιχείρησης ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η
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κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων
πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας
που έχει την έδρα της η επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση επιπλέον θα δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η
ζητούµενη ένορκη δήλωση.
9.1.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση.
IV. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
VI. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
βάση αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του π.δ. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν
αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.
VI. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆..∆. ή
Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
VII. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά
την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές σχετικά µε την
ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.
VIII. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικό µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Υπ. Α.Αν.Υ. Με. & ∆.) για αναβολή ή ακύρωση
του διαγωνισµού.
IX. Να δηλώνεται ότι συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
IX. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, σχετικό µε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.
9.1.6 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προµηθευτής υποβάλει την προσφορά του δια
αντιπροσώπου του που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο
παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας
9.1.7 Για υποψήφιους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συµβολαιογραφικό έγγραφο
όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να υπογράφει για
λογαριασµό της τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό
έγγραφο
9.1.8 Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του
υποψηφίου αναδόχου προσφέροντος µε το οποίο :
Α. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος
οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή εκάστης εταιρίας στο διαγωνισµό και η σύµπραξη
µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της ένωσης.
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Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.
Β. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της
προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε
όλα τα στάδια του διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Για υποψήφιους – νοµικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης
νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα
(κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή
τους.
Για υποψήφιους προµηθευτές που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συµφωνητικό
συνεργασίας των µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το οποίο (κατ’ ελάχιστον) :
Α. δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση της
προµήθειας,
Β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και
εν τη γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
Γ. ορίζεται το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο
σύνολο της προσφοράς και
∆. ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την
υλοποίηση του έργου (leader).
Για υποψήφιους προµηθευτές που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συµβολαιογραφικό
έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να
υπογράφει για λογαριασµό της τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον
διαγωνισµό έγγραφο.
9.2

Για την εξασφάλιση της επαρκούς τεχνικής και οικονοµικής φερεγγυότητας των
συµµετεχόντων ζητούνται από το συµµετέχοντα µε την αίτηση συµµετοχής (µέσα στον
φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά») και τα ακόλουθα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, τα οποία
πρέπει να κατατεθούν µαζί µε την προσφορά :
9.2.1

9.2.2

9.2.3

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγούµενων
οικονοµικών χρήσεων του έτους του διαγωνισµού στις περιπτώσεις που
προκύπτει από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού µε το άρθρο 8, παρ.2
περ.β σηµείο ΙΙ του π.δ.118/2007, από όπου πρέπει να προκύπτει επί ποινής
αποκλεισµού ότι έχουν µέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη ύψους
µεγαλύτερου από το 60% του προϋπολογισµού του έργου.
Στις περιπτώσεις µη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισµών, δύναται ο
διαγωνιζόµενος να προσκοµίσει ένορκη βεβαίωση περί του µέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών.
Πίνακας µε τα κυριότερα έργα του Υποψηφίου,
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Α/Α
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

αντίστοιχου αντικειµένου και ανάλογης κρισιµότητας µε το υπό ανάθεση έργο που
εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ο οποίος πρέπει να
έχει µορφή συµβατή µε το υπόδειγµα που δίνεται. Ο πίνακας συνοδεύεται από σχετικά
πιστοποιητικά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8, παρ.2 περ.γ του π.δ.118/2007.

9.3

9.2.4

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισµένο σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας (π.χ. ISO), το οποίο θα πρέπει να καταθέσει.

9.2.5

∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει σε
περίπτωση ανάδειξης του ως Αναδόχου, άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο
προσωπικό για την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών καθώς και ότι θα
διαθέτει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και επισκευή του
εξοπλισµού που προσφέρει.

9.2.6

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τις
υπηρεσίες που αναλαµβάνουν τυχόν υπεργολάβοι. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
πρέπει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του υπεργολάβου καθώς και την
εµπειρία του, η οποία θα λαµβάνεται υπόψη και θα προσµετράται κατά την
αξιολόγηση της προσφοράς. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον,
για κάθε ένα από τους δηλούµενους υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση µε
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Υπεργολάβου στην οποία να
αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και
της εργασίας που θα του ανατεθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί
ως Ανάδοχος του έργου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
οριστική κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει
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στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., σε σφραγισµένο φάκελο
µε συνηµµένη επιστολή, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαριθµούνται στο άρθρο 6,
παρ.2 του π.δ.118/2007 ήτοι:

9.3.1

Οι Έλληνες Πολίτες / Περιγραφή ∆ικαιολογητικών.

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν

να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου
Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
έχει καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και

πτωχευτικό συµβιβασµό. Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και

πτωχευτικό

συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση.
9.3.2

Οι Αλλοδαποί Πολίτες/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών.

1. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας
προκύπτει ότι ήταν

εγκατάστασής τους, από το οποίο να

εγγεγραµµένοι στα µητρώα

του

οικείου

Επιµελητηρίου

ή

σε

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
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2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί, µε αµετάκλητη για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου δ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος

για

την

νοµιµοποίηση

εσόδων

από

παράνοµες

δραστηριότητες.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους ,από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης..
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους ,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους ,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, της χώρας

εγκατάστασής

τους, που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος ΣΤ,
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από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που στη χώρα του προµηθευτή ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου ανάδοχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του υποψήφιου ανάδοχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

9.3.3

Τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµικά πρόσωπα/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών.

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου ανάδοχο σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση
αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ( για τον ή τους νόµιµους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε)

νοµιµοποίηση εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου,

της

χρηµατοπιστωτικού

10ης

Ιουνίου

συστήµατος

1991,
για

για

την

την

πρόληψη

νοµιµοποίηση

χρησιµοποίησης

εσόδων

από

του

παράνοµες

δραστηριότητες. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
µήνες κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το
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πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος ΣΤ, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και

Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι

και σε κάθε άλλη

Α.Ε.

και τον

περίπτωση

νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο

Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη

η

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση.
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
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το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες

τις

πιο

πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να

αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου ανάδοχο ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου ανάδοχο
ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου
ανάδοχο ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του υποψήφιου ανάδοχο στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
9.3.4

Οι συνεταιρισµοί/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών.
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1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου
ανάδοχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για
τη σύσταση του υποψήφιου ανάδοχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον
διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα
αντίγραφα.

2.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος

ανάδοχος

δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση . Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.

6.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος

ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και σε διαδικασία θέσης σε

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
8.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

9.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου προµηθευτή ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
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9.3.5
1.

Ενώσεις – Κοινοπραξίες/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών.

Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).

2.

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας µε το οποίο :
να εγκρίνεται η συµµετοχή του κάθε µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας :
o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και
o στο ∆ιαγωνισµό.
− να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.

9.4

Τα εν λόγω δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του π.δ. 118/2007. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά
υποβάλλονται σε πρωτότυπη µορφή και συνοδεύονται από ένα αντίγραφο.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις του
παρόντος άρθρου, προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία του διαγωνισµού. Σε περίπτωση
ένωσης / κοινοπραξίας εταιρειών, επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη
της, αρκεί συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και
πλήρης τεκµηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων.
Όλα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόµιµα
επικυρωµένα αντίγραφα και στις υπεύθυνες δηλώσεις να υπάρχει θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής. Όλα τα ∆ικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, όσα δε εξ αυτών
εκδίδονται σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση
προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ, που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά
ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του διαγωνιζόµενου, απόσυρση της προσφοράς του και
αποκλεισµό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει
η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας
που ενδέχεται να υποστεί το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης του
διαγωνιζοµένου.
Όλα τα δικαιολογητικά / απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας προκήρυξης,
θεωρούνται ουσιώδη και η παράλειψη υποβολής ενός εκ των παραπάνω αποκλείει τον
διαγωνιζόµενο από τις περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού.
Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο κριθεί
απαραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων στοιχείων που θα
υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το προσκοµίσουν.
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ΑΡΘΡΟ 10:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

10.1

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.

10.2

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας Επιτροπής
(παρ. 11.1), αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των
τευχών του ∆ιαγωνισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.3

Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης του έργου µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.4

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

10.5

Προσφορά στην οποία θα διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.6

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.7

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι
υποχρεούνται να τα παράσχουν.

10.8

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. &
∆., ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής.

10.9

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζηµίως
για αυτό να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας, ή να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 24 του π.δ. 60/2007 και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό και
γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο.

ΑΡΘΡΟ 11:
11.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:
Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών θα γίνει σε δηµόσια ανοικτή
συνεδρίαση την 17η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00΄ π.µ., ενώπιον
της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (ΕΑΑ). Η ΕΑΑ αρµόδια για την παραλαβή
και αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. Για την αποσφράγιση
των προσφορών ισχύουν τα εξής:
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11.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και µονογράφονται από την ΕΑΑ. Μετά την ολοκλήρωση των
ελέγχων των δικαιολογητικών κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό που θα
αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την περαιτέρω διαδικασία.
11.1.2 Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται µόνο για όσους
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό, βάσει του υποφακέλου
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
µονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Λαµβάνει χώρα η τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών σε κλειστές συνεδριάσεις της ΕΑΑ, σύµφωνα µε τον
πίνακα κριτηρίων που ακολουθεί και υπολογίζεται η Τεχνική Βαθµολογία κάθε
προσφοράς (βλ. 11.4 της παρούσας). Τονίζεται ότι κατά τον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών, η ΕΑΑ δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες να αποστείλουν
τεχνικά εγχειρίδια, πιστοποιητικά, φυλλάδια και δηλώσεις κατασκευαστών, που να
τεκµηριώνουν και να στοιχειοθετούν τις απαντήσεις στους Πίνακες Συµµόρφωσης
του Κεφαλαίου ΙΙ. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα στοιχεία που ζητούνται ή
τα στοιχεία αυτά δεν τεκµηριώνουν τις δηλώσεις που έχουν γίνει, η προσφορά θα
απορρίπτεται. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων των τεχνικών προσφορών κάθε
προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την περαιτέρω διαδικασία.
11.1.3 Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν - κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγιστούν, µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί, σε αυτούς που έλαβαν µέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η
προσφορά τους στο διαγωνισµό, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, µε
fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που
θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές.
11.1.4 Η ΕΑΑ, µετά την αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών θα υπολογίσει το
λόγο Λ βάσει της Τεχνικής Βαθµολογίας και του συγκριτικού κόστους κάθε
προσφοράς (βλ. 11.4 της παρούσας), θα συντάξει πρακτικό µε την πρότασή της για
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.
11.1.5 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία υποβολής ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, ο υποβάλλων την
προσφορά, µετά την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός είκοσι (20)
ηµερών, θα υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα δικαιολογητικά που περιγράφονται
στις παρ. 9.3 και 9.4 της παρούσας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19
παρ. 6 του π.δ.118/2007. Επίσης γνωστοποιείται εγγράφως στους συµµετέχοντες
στο διαγωνισµό ο χρόνος και ο τόπος αποσφράγισης του φακέλου, τουλάχιστον
τρεις (3) ηµέρες νωρίτερα από την αποσφράγιση του.
11.1.6 Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης των
δικαιολογητικών των παρ. 9.3 και 9.4 της παρούσας, εφαρµόζεται το άρθρο 20,
παρ.2β περ.ΙΙ του π.δ.118/2007.
11.2

Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου µε

απόφαση που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. Η ανακοίνωση της
απόφασης γίνεται εγγράφως από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Σε κάθε
περίπτωση επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο έχει το δικαίωµα, κατόπιν αιτιολογηµένης
γνωµοδότησης της αρµόδιας επιτροπής να επιλέξει οποιαδήποτε εκ των επιλογών που
περιγράφονται στο άρθρο 21 του π.δ. 118/2007. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Αναθέτουσα Αρχή
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δεν έχει καµιά υποχρέωση και ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό αυτό, εξ’ αιτίας
των διαδικασιών του διαγωνισµού, της υποβολής των προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της
τελικής επιλογής, καθώς επίσης και από τις διαπραγµατεύσεις που ενδεχοµένως θα
ακολουθήσουν.

11.3

11.4

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
11.3.1

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11.3.2

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες µετά την λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον όταν ζητούνται από συλλογικό
όργανο (Επιτροπές ∆ιαγωνισµού), είτε ενώπιών του, είτε µετά από έγγραφο της
Υπηρεσίας µετά από γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις που δίδονται και οι οποίες δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ουσιώδεις
τροποποιήσεις των προσφορών, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

11.3.3

Εναλλακτικές προσφορές
απαράδεκτες.

11.3.4

Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την
προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που
προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα: α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση,
β)Κατάπτωση, µερική ή ολική της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση
ή δικαστική ενέργεια και αποκλεισµός του από τους διαγωνισµούς του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

δεν

γίνονται

δεκτές

και

απορρίπτονται

ως

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
11.4.1

Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς διακρίνονται σε τέσσερις (4)
οµάδες.
Α. Γενικά Χαρακτηριστικά : 25%
Β. Υποδοµές - Τεχνικός Εξοπλισµός : 65%
Γ. Υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης και µετεγκατάστασης:5%
∆. Πληρότητα προγράµµατος εκπαίδευσης και τεκµηρίωσης: 5%
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας
(%)

Σχετικές
παραποµπές
σε
παραγράφους
της διακήρυξης

1

Γενικά Χαρακτηριστικά

25

1.1

Γενικές αρχές σχεδιασµού,
αρχιτεκτονική
προσφερόµενων λύσεων

20

Κεφάλαιο ΙΙ
§ 1.1, 1.3, 1.4

1.2

Χρονοδιάγραµµα παράδοσης
και λειτουργίας τελικού
συστήµατος

5

Κεφάλαιο ΙΙ
§ 1.2

2

Υποδοµές - Τεχνικός
Εξοπλισµός

65

2.1

Αρχιτεκτονική, λειτουργίες και
λογισµικό διαχείρισης IVS

15

Κεφάλαιο ΙΙ
§ 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3

2.3

Αρχιτεκτονική και λειτουργία
PSAP και διαχείρισης
κλήσεων. ∆ιαλειτουργικότητα
Κέντρου Εξυπηρέτησης

15

Κεφάλαιο ΙΙ
§ 2.2.1, 2.2.2,
2.6, 2.7, 2.7.1

2.4

Λογισµικό Κέντρου
Εξυπηρέτησης Κλήσεων.
Λογισµικό συλλογής,
απεικόνισης και διαχείρισης
γεωγραφικής πληροφορίας
της θέσης του καλούντος.
Ποιότητα χαρτογραφικών
υποβάθρων και
λειτουργικότητα
γεωαπεικόνισης

35

Κεφάλαιο ΙΙ
§ 2.3, 2.4, 2.7.2,
2.11

3

Υπηρεσίες εγγύησης,
συντήρησης και
µετεγκατάστασης

5

Κεφάλαιο ΙΙ
§4

4

Πληρότητα προγράµµατος
εκπαίδευσης και
τεκµηρίωσης

5

Κεφάλαιο ΙΙ
§ 3.4

11.4.2

Σχετικές
παραποµπές
στην
προσφορά
(µε αρ.
σελίδας)

Όλα τα επί µέρους στοιχεία της κάθε Υπό-Οµάδας κριτηρίων βαθµολογούνται
αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς
οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς
για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολική
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βαθµολογία Βi της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο οµάδων.
11.4.3

Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται ( µετά την αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών ) κατά αύξουσα τάξη, µε βάση τον ακόλουθο τύπο :
Λ΄ =ΤΒ(i)*75%+ΚBi*25% όπου :
ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi= το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή
ΚΒi= Kmin/Ki*100 όπου
Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
Κi = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i

Η

αξιολόγηση

των

προσφορών

θα

στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα παραπάνω

κριτήρια.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΑΑ συντάσσει πρακτικό στο οποίο
τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 12:
12.1

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν εµπρόθεσµα ενστάσεις κατά:
•

Της διακήρυξης του διαγωνισµού.

•

Των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως
προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.

•

Της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας.

•

Της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού όσον αφορά τη νοµιµότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών.

12.2

Ο τρόπος, οι προθεσµίες υποβολής, οι σχετικές κοινοποιήσεις και το ύψος του
απαραίτητου παραβόλου περιγράφονται στο άρθρο 15 του π.δ.118/2007.

12.3

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.

12.4

Οι συµµετέχοντες δύνανται, να υποβάλλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης τους. Η απόφαση επί της προσφυγής
δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

12.5

Προδικαστικές προσφυγές, κατά τη διεξαγωγή διαγωνισµών, υποβάλλονται για τους λόγους
και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
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Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007
(L 335)» (ΦΕΚ 173/Α’/30-09-2010).
ΑΡΘΡΟ 13:

ΤΙΜΕΣ

13.1

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του συστήµατος ελευθέρου από
πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες και εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.

13.2

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13.3

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

13.4

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13.5

Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Οι τιµές χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται ο εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία)

13.6

Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

13.7

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν το σχετικό έντυπο Β «ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ)» που δίνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας
καθώς και τους Πίνακες της οικονοµικής προσφοράς. Η µη χρησιµοποίηση των
συνηµµένων πινάκων και η µη πλήρης συµπλήρωσή τους συνεπάγεται τον αποκλεισµό του
διαγωνιζόµενου από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 14:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

14.1

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής
άποψης προσφοράς. Η ΕΑΑ διαβιβάζει την Εισήγησή της για την κατακύρωση του
∆ιαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα Προµηθειών. Η
κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης – ανάθεσης γίνεται βάσει του άρθρου 23 παρ.1 του π.δ.118/2007.

14.2

Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν τηρήσει τις
υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 23 παρ.2 και 3 του π.δ.118/2007, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος (άρθρο 23 παρ.5 του π.δ.118/2007), καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και επιλέγεται ο συµµετέχων µε τον επόµενο καλύτερο
υπολογισµένο λόγο προσφοράς (βάσει συγκριτικού κόστους και τεχνικής βαθµολογίας).
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ΑΡΘΡΟ 15:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο υπογράφεται και από τα δύο
(2) συµβαλλόµενα µέρη, η Σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα
∆ιακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή, συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία
προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού,
ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή
(άρθρο 24 παράγραφος 1 του π.δ. 118/2007).
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών (άρθρο 24 παράγραφος 3 του π.δ. 118/2007).
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισµού έχει
χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει
τόσο την Αναθέτουσα Αρχή, που διενεργεί το διαγωνισµό, όσο και τους διαγωνιζόµενους. Τυχόν
παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά
την συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται
ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 16:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

–

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

-

16.1

Η εκτέλεση των εργασιών του Προµηθευτή και η παράδοση / παραλαβή του θα γίνει µε
βάση τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας διακήρυξης, και σε όσα θέµατα
δεν αντιµετωπίζονται στο συγκεκριµένο τεύχος θα ισχύουν τα αναφερόµενα στα σχετικά
άρθρα του Κανονισµού Προµηθειών.

16.2

Στις προθεσµίες που αναφέρονται στο παρακάτω χρονοδιάγραµµα αλλά και στην
προαναφερθείσα συνολική προθεσµία περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες του
Προµηθευτή για την υλοποίηση της Προµήθειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας
∆ιακήρυξης.

16.3

Για την εµπρόθεσµη υλοποίηση του Έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την υποβολή της
προσφοράς του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις προαναφερθείσες τµηµατικές και συνολικές,
προθεσµίες περάτωσης των καθορισµένων εργασιών.

16.4

Ο χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου υπολογίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα
ξεπεράσει την 31η/12/2013.
Στάδιο 1: Παράδοση, θέση σε λειτουργία και επικαιροποίηση χρονοδιαγράµµατος έργου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον Φορέα τον απαιτούµενο εξοπλισµό και βασικό
λογισµικό δροµολόγησης και διαχείρισης κλήσεων eCall εντός µηνός από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης, ενώ η πλήρης λειτουργικότητα θα πρέπει να είναι έτοιµη προς
χρήση εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
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Στάδιο 2: Εκπαίδευση, παράδοση τεκµηρίωσης και αρχική έκθεση αξιολόγησης
λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό του Φορέα. Οι
απαιτούµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν:
•

παράδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, ενός (1) αντιτύπου στα ελληνικά, των
εγχειριδίων χρήσης, και στα ελληνικά ή στα αγγλικά των εγχειριδίων λειτουργίας και
συντήρησης του εξοπλισµού και του λογισµικού,

•

σεµινάριο οκτώ (8) χειριστών, σχετικό µε τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, διάρκειας
τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών και

•

σεµινάριο οκτώ (8) τεχνικών του Φορέα, σχετικό µε την διαχείριση των συστηµάτων και την
αντιµετώπιση 1ου βαθµού (απλών) τεχνικών προβληµάτων του εξοπλισµού (υλικό και
λογισµικό), διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση τα αντίστοιχα
προγράµµατα εκπαίδευσης.
Σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει
στην Αναθέτουσα Αρχή, Έκθεση Αξιολόγησης Λειτουργίας του Συστήµατος, η οποία θα
αφορά στο χρονικό διάστηµα από την εγκατάσταση του Συστήµατος και την έναρξη
λειτουργίας του έως και το τέλος της ανωτέρω περιόδου.
Στάδιο 3: Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης λειτουργίας.
Με την ολοκλήρωση χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, Έκθεση
Αξιολόγησης στην οποία θα περιγράφει την πορεία υλοποίησης του έργου καθώς και όλες
τις ενέργειες επικαιροποίησης που πραγµατοποιήθηκαν στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα.
Στάδιο 4: Μετεγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, απολογιστική έκθεση λειτουργίας,
εκπαίδευση στη λειτουργία του τελικού συστήµατος.
Μετά τη λήξη του έργου HeERO, ο Ανάδοχος θα πρέπει να µετεγκαταστήσει το υπό
προµήθεια σύστηµα και τον σχετικό µε αυτό εξοπλισµό σε κατάλληλη τοποθεσία που θα
του υποδειχθεί από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και να κάνει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου το υπό προµήθεια σύστηµα να τεθεί και εκεί σε
λειτουργία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο απώτερος στόχος της µελλοντικής ενσωµάτωσης
των υπηρεσιών eCall στο ελληνικό 112 PSAP.
Σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής,
ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει απολογιστική (τελική) Έκθεση Πεπραγµένων η οποία θα
περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου.
Καθόλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες
Συντήρησης, παράδοσης επικαιροποιήσεων, τροποποιήσεων και διορθώσεων του
συστήµατος.

Οι κυριότερες δράσεις των Σταδίων 1 έως 4 παρουσιάζονται στο παρακάτω Χρονοδιάγραµµα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στάδιο

Παραδοτέο

1

2

3

4

5

6

7

8

Παράδοση, θέση σε
λειτουργία και
1 επικαιροποίηση
χρονοδιαγράµµατος

1

έργου.
(πληρωµή
50%)
Εκπαίδευση, παράδοση
2 τεκµηρίωσης και αρχική
έκθεση αξιολόγησης

2

λειτουργίας.
(πληρωµή
30%)
3 Ενδιάµεση έκθεση
αξιολόγησης λειτουργίας.

3

(πληρωµή
10%)
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4
Μετεγκατάσταση και

4

θέση σε λειτουργία,
απολογιστική έκθεση
λειτουργίας.

(πληρωµή
10%)

Συντήρηση, παράδοση
επικαιροποιήσεων,
τροποποιήσεων,
διορθώσεων του
συστήµατος κατόπιν
έγγραφης ενηµέρωσης
του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 17:

ΠΛΗΡΩΜΗ

17.1

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 €, πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.

17.2

Συµβατικό Τίµηµα, Τιµολόγηση, Πληρωµή
Όπου µέσα στο κείµενο αναφέρεται ο όρος «συµβατικό τίµηµα», εννοείται το
συνολικό συµβατικό τίµηµα της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου και δεν περιέχει τίµηµα για τις
υπηρεσίες συντήρησης του συστήµατος.

17.3

Η πληρωµή (σε ΕΥΡΩ) του συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο για την
εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆.,
αφού προσκοµισθούν όλα τα νόµιµα παραστατικά, µε τους εξής όρους:

17.3.1 Ποσοστό ύψους 50% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα
καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 1 µετά την υποβολή του
πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
17.3.2 Ποσοστό 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί
µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 2 µετά την υποβολή του πρακτικού της
οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
17.3.3 Ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί
µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 3 µετά την υποβολή του πρακτικού της
οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
17.3.4 Το υπόλοιπο 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα
καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 4 µετά την υποβολή του
πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου
17.4

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει
δεκτός και η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 18:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση (άρθρο
15 της παρούσας) σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, της ∆ιακήρυξης, της
απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να
αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή. Οι πιο πάνω όροι ερµηνεύονται
σύµφωνα µε την καλή πίστη και αλληλοσυµπληρώνονται µε σκοπό την καλύτερη
εκτέλεση του έργου του Αναδόχου. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας
µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας το κείµενο της
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σύµβασης, η παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και
οικονοµική προσφορά του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο να
υπογράψει τη σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
σύµβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου µε τις ίδιες
αρµοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του
Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µετά από τη
γραπτή έγκριση αυτής. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του
Αναδόχου είναι, µεταξύ άλλων, εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα
θέµατα που αφορούν τη σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε

και όπου

κληθούν σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα
της Αναθέτουσας Αρχής.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε

τρίτο, των

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε
την Αναθέτουσα Αρχή πλην, της απαίτησης για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος
που δύναται να εκχωρηθεί σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε.
και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α) και πάντοτε κατόπιν
της έγγραφης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά
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πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο
Ανάδοχος µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την
ένωση/ κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την
ολοκλήρωση του έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύµβασης, οποιαδήποτε από τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Εάν ο Ανάδοχος έχει την έδρα του εκτός Αθηνών, υποχρεούται να συστήσει στην
Αθήνα κατάλληλα στελεχωµένο και εξοπλισµένο γραφείο το οποίο και θα λειτουργεί
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του
στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
και µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο

ΑΡΘΡΟ 19:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα παραδοτέα, τα οποία θα δηµιουργηθούν για το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. θα αποτελέσουν
πνευµατική ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου, το οποίο έχει το
δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Τα πνευµατικά και συγγενικά
δικαιώµατα για την, µε οποιοδήποτε τρόπο, χρήση και εκµετάλλευση του υλικού αυτού
θα ανήκουν, απεριορίστως και αποκλειστικώς, στο Υπουργείο.
ΑΡΘΡΟ 20:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου του αναδόχου θα οριστεί από το
Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής και να τη διευκολύνει στο έργο της.
ΑΡΘΡΟ 21:
ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στον Ανοικτό ∆ιαγωνισµό αποτελεί
αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν αναλύσει και ελέγξει τη φύση και την
έκταση του αντικειµένου του Έργου και έχουν πλήρη γνώση των υποχρεώσεων τους,
του απαιτούµενου προσωπικού, καθώς και των αναγκών της ανάλυσης και µελέτης του
έργου της προκήρυξης.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15
παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του
ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει µελετήσει, τα συµβατικά στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και
αυτά αποτελούν, µαζί µε την Προκήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους του ∆ιαγωνισµού και αναλαµβάνει
να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις της τις απορρέουσες από τις ανωτέρω συνθήκες και
όρους.
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία που να
αφορά τους όρους της Σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν της ευθύνης για την πλήρη
συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 22:
22.1

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης η Αναθέτουσα Αρχή, µέσω στελεχών ή/και

συνεργατών της, δύναται να επιθεωρεί, να ελέγχει και να ζητά από τον Ανάδοχο να
διεξάγει δοκιµές του υπό ανάπτυξη / εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος µε
έξοδα και διευθετήσεις του Αναδόχου, για να διαπιστώνει την επάρκεια και
συµφωνία των Τεχνικών Χαρακτηριστικών µε τις Απαιτήσεις και τους όρους της
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Σύµβασης. Ο έλεγχος, η επιθεώρηση και οι δοκιµές που πραγµατοποιούνται,
ακόµα και αν είναι επιτυχηµένες, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση.
22.2

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δύναται να συνοδεύει την

έγκριση των εργασιών και παραδοτέων της κάθε φάσης του έργου µε σχόλια και
παρατηρήσεις τα οποία ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει.
22.3

Εάν προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου, αυτός δικαιούται εντός

ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών να υποβάλει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής τις αντιρρήσεις του.
ΑΡΘΡΟ 23 :
23.1

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης της
προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών
σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό
επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών και στις
περιπτώσεις αυτές το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο
για την αναθεώρηση του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης, ως προς τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα.

23.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του
Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν
αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος,
εντός 5 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα
µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας
πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως
δυνατή η εξέτασή του.
Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και αποφασίζει
αιτιολογηµένα για την ικανοποίηση ή µη του σχετικού αιτήµατος.
23.3

Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους δραστηριοτήτων της Σύµβασης
είναι δυνατό να εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις
καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο
Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την αίτησή του, ότι η µετάθεση της εκτέλεσης των
επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραµµα του
Έργου και το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του αιτήµατος
µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο των σχετικών µε τις
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διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων
του.
23.4

Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται
κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 24 :

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού και των υπηρεσιών που ζητούνται, θα
γίνει σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Έργου το οποίο είναι
δεσµευτικό για τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση οποιασδήποτε
τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται στο Χρονοδιάγραµµα του Έργου
επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 32 του
π.δ. 118/2007.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιριών οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. δικαιούται, κατά την
κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το
αναλογούν συµβατικό τίµηµα.
ΑΡΘΡΟ 25 :
25.1

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, για εύλογη αιτία, να ζητήσει από τον
Ανάδοχο να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των
εργασιών που σχετίζονται µε το Έργο, µερικώς ή ολικώς, για ορισµένο χρόνο,
κοινοποιώντας του, εγγράφως, την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και τη
χρονική διάρκεια αυτής.

25.2

Με τη λήψη σχετικής ειδοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να αναστείλει όλες τις
δραστηριότητές του που σχετίζονται µε το Έργο ή τα τµήµατα του Έργου στα
οποία επιβάλλεται η αναστολή, εκτός από εκείνες που ενδεχοµένως είναι
απαραίτητες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνέχισης του Έργου µετά
την λήξη της ως άνω αναστολής των εργασιών.

25.3

Αν ο χρόνος αναστολής διαρκέσει σωρευτικά, αθροίζοντας δηλαδή την διάρκεια
όλων των τυχόν διαδοχικών αναστολών κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου,
µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες, τότε µε τη λήξη της αναστολής ο Ανάδοχος
πρέπει αµέσως να αναλάβει εκ νέου την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τη
Σύµβαση. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
του Έργου, θα παραταθούν αντίστοιχα.

25.4

Εάν η χρονική διάρκεια της αναστολής υπερβεί τα χρονικά όρια που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ο Ανάδοχος εφόσον δεν συµφωνεί, έχει το
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δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται
αναλογικά οι διατάξεις περί καταγγελίας εκ µέρους του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 26 :

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Η ∆ιακήρυξη και η σύµβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισµού
µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συµφωνείται ότι διέπεται
από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της ∆ιακήρυξης και στην εκτέλεση
της σύµβασης, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα από την εµφάνιση της, τα µέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της
στην αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ
1. Εισαγωγή

1.1. Υπόβαθρο και σύντοµη περιγραφή υποχρεώσεων Αναδόχου
Το ευρωπαϊκό έργο HeERO (Harmonised eCall European Pilot) αφορά στην πιλοτική
εφαρµογή του συστήµατος eCall σε διάφορες χώρες, µεταξύ άλλων και στην Ελλάδα,
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διάρκεια από 1-1-2011 έως 3112-2013.
Αφορά τον έγκαιρο εντοπισµό και την παροχή βοήθειας σε περίπτωση τροχαίου
ατυχήµατος µε τη χρήση του συστήµατος eCall. Το έργο HeERO υπάγεται στο ICT-PSP
(Information

Communication

Technology

–

Policy

Support

Programme)

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης
της ευρωπαϊκής digital agenda, ενώ το eCall αποτελεί κοµµάτι της οδηγίας ITS
2010/40/ΕΕ «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στον
τοµέα των οδικών µεταφορών και των διεπαφών µε άλλους τρόπους µεταφοράς», την
οποία πρέπει να ενσωµατώσει η χώρα µας.
Το eCall είναι µια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αυτοκινητιστικού
ατυχήµατος, µε την οποία ένας ποµποδέκτης κινητής τηλεφωνίας ενσωµατωµένος στο
όχηµα καλεί αυτόµατα το κέντρο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια. Η κλήση αυτή γίνεται
µέσω του αριθµού ‘112’ και περιέχει δεδοµένα σχετικά µε την θέση του οχήµατος, τον
τύπο του και άλλες πληροφορίες. Η εκτίµηση για τον αριθµό των ανθρώπων που θα
είχαν διασωθεί από το θάνατο είναι περίπου 2.500 ετησίως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Περαιτέρω σηµαντικό αναµένεται να είναι το όφελος και ως προς την σοβαρότητα των
τραυµατισµών αφού σε περίπτωση έγκαιρης προσφοράς βοήθειας µειώνονται τα
ποσοστά αναπηρίας των συµµετεχόντων στο ατύχηµα. Το πρώην Υπουργείο
Υποδοµών,

Μεταφορών

και

∆ικτύων

έχει

υπογράψει

Μνηµόνιο

Κατανόησης

(Memorandum of Understanding) για τη συµµετοχή της χώρας στην εφαρµογή του
συστήµατος eCall από το 2005.
Η Ελλάδα, µέσω του Υπουργείου σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας, µαζί µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερµανία, Ρουµανία, Τσεχία,
Ολλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία) συµµετέχει στην κοινοπραξία Κρατών Μελών
στο ευρωπαϊκό έργο πιλοτικής εφαρµογής του eCall µε την ονοµασία HeERO.
Συντονιστής της κοινοπραξίας είναι ο ευρωπαϊκός οργανισµός ERTICO.
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Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, µεταξύ άλλων, το Υπουργείο προβαίνει στις κάτωθι
ενέργειες:
•

Προµήθεια λογισµικού (SW) και υλικού (HW) για δηµιουργία ολοκληρωµένου
Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP - Public Safety Answering Point)
µε απώτερο στόχο τη µελλοντική ενσωµάτωση των υπηρεσιών eCall στο
ελληνικό 112 PSAP σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας.

•

Βεβαίωση κάλυψης του συνόλου της απαιτούµενης λειτουργικότητας της
υπηρεσίας eCall.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν τεκµηριωµένη πρόταση για την
προµήθεια του υλικού και εξοπλισµού που απαιτείται για την επιτυχή διεξαγωγή των
πιλοτικών δοκιµών του έργου HeERO.
Ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την πιλοτική εφαρµογή της υπηρεσίας eCall στην
Ελλάδα αποτελείται από τα παρακάτω συστήµατα:
•

∆ύο (2) συστήµατα eCall εντός αυτοκινήτου (IVS - In-Vehicle System) και
λογισµικό διαχείρισης και παραµετροποίησής τους.

•

Ένα (1) πλήρες Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP - Public Safety
Answering Point), που περιλαµβάνει λειτουργικότητα κέντρου διαχείρισης
τηλεφωνικών κλήσεων, δέχεται κλήσεις eCall και τις προωθεί σε διαθέσιµο
χειριστή.

Θα εκτιµηθεί θετικά η δυνατότητα διαχωρισµού και δροµολόγησης φωνητικών κλήσεων
και κλήσεων eCall σε διαφορετικούς χειριστές (προαιρετικά).
•

∆ύο (2) H/Y για θέσεις εργασίας.

•

Λοιπός απαιτούµενος Πληροφοριακός Εξοπλισµός (LAN Switch, συσκευή
αντιγράφων ασφαλείας, UPS).

•

Λογισµικό Βάσης ∆εδοµένων.

•

Λογισµικό Χαρτών Ελλάδος για εφαρµογή γεω-απεικόνισης (GIS).

•

Εφαρµογή Τοίχους Προστασίας.

Επιπλέον,

ο

υποψήφιος

ολοκληρωµένων
εξοπλισµού

και

Ανάδοχος

υπηρεσιών
λογισµικού

θα

προµήθειας
και

πρέπει
και

πιλοτικής

να

παράσχει

προσαρµογής
εφαρµογής

συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:
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•

Λογισµικό για το Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP) που θα
υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
•

αποκωδικοποίηση δεδοµένων µηνύµατος MSD από την εισερχόµενη
κλήση eCall,

•

δροµολόγηση φωνητικής κλήσης eCall και δεδοµένων MSD στον ίδιο
χειριστή,

•

οπτικοποίησης δεδοµένων MSD & κατάστασης κλήσεων για τους
χειριστές,

•

συλλογή, απεικόνιση και διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας
θέσης του καλούντος IVS,

•

πρόσβαση του λογισµικού του Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall
(PSAP) στη βάση δεδοµένων Αδειών Κυκλοφορίας οχηµάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων ( Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων), µέσω
διεπαφής που θα παρέχει το Υπουργείο, και απεικόνιση των σχετικών
πληροφοριών,

•

τοποθέτηση εξοπλισµού IVS σε αυτοκίνητα που θα υποδείξει ο φορέας και
διασύνδεσή του µε τα συστήµατα του αυτοκινήτου (π.χ. µικρόφωνα, ηχεία κλπ.)
σε περίπτωση που αυτό απαιτείται για την λειτουργία του IVS και

•

εγκατάσταση εφαρµογής στο προσφερόµενο εξοπλισµό και ενοποίηση
ολοκληρωµένης λύσης κέντρου PSAP.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτική πρόταση που θα
τεκµηριώνουν επαρκώς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του έργου, λαµβάνοντας
υπόψη τους περιορισµούς που αναφέρονται στις επόµενες ενότητες.
Η χρονική διάρκεια του εν λόγω έργου αρχίζει µε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας και την υπογραφή της σύµβασης µε τον «ανάδοχο» και λήγει την
31η/12/2013.
Απαραίτητη είναι η προηγούµενη εµπειρία του αναδόχου ή άλλων οικονοµικών φορέων
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε τον ανάδοχο, σε υλοποίηση έργου
ανάλογου φυσικού αντικειµένου, τεχνικής πολυπλοκότητας και υφής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3 του π.δ. 60/2007. Θα αξιολογηθεί θετικά αν οι
διεπαφές του λογισµικού είναι στην Ελληνική γλώσσα (προαιρετικά).
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
από τους υποψήφιους αναδόχους σύστηµα προσοµοίωσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης
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κλήσεων eCall, π.χ. σε φορητό Η/Υ, για αξιολόγηση της λειτουργικότητας,
συνοδευόµενη από ένα σύστηµα IVS, προκειµένου να επιδειχθεί ενώπιών της, σε
χρόνο και τόπο που εγγράφως και εγκαίρως θα τους υποδειχθεί. Θα αξιολογηθεί θετικά
η ανταπόκριση των υποψήφιων αναδόχων στο παραπάνω αίτηµα (προαιρετικά).

1.2. Χρονοδιάγραµµα
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο Φορέα τον απαιτούµενο εξοπλισµό και
βασικό λογισµικό δροµολόγησης και διαχείρισης κλήσεων eCall εντός µηνός από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ενώ η πλήρης λειτουργικότητα θα πρέπει να είναι
έτοιµη προς χρήση εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Το
αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και των πέντε (5) σταδίων του έργου περιγράφεται
αναλυτικά στο Άρθρο 16 παρ. 16.4 της παρούσας.

1.3. Βασική αρχιτεκτονική συστήµατος eCall
Η επισκόπηση των συστηµάτων eCall απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα.

Σε περίπτωση σύγκρουσης οχηµάτων, η λύση ενδοζωνικών διαποδιαµορφωτών (inband modems) eCall χρησιµοποιείται σε µια αυτόµατη ή χειροκίνητη κλήση φωνής
έκτακτης ανάγκης (E112) από το IVS µέσω του κυψελοειδούς δικτύου στους τοπικούς
αντιπροσώπους των κέντρων εξυπηρέτησης έκτακτων αναγκών δηλαδή στο PSAP. Ο
διαποδιαµορφωτής eCall επιτρέπει να µεταφερθεί ένα µήνυµα στοιχείων από το IVS
µέσω του κυψελοειδούς δικτύου στο PSAP που υποδηλώνεται ως πακέτο δεδοµένων
MSD. Το MSD µπορεί να περιλαµβάνει, π.χ. πληροφορίες θέσης οχήµατος,
χρονοσφραγίδα, αριθµό αναγνώρισης οχηµάτων (VIN), και άλλες πληροφορίες σχετικές
µε το ατύχηµα.
Αναµένεται ότι οι πληροφορίες eCall MSD θα σταλούν είτε αµέσως µετά από την
αποκατάσταση της κλήσης φωνής είτε αργότερα κατά τη διάρκεια της κλήσης φωνής. Η
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ακεραιότητα των στοιχείων eCall που στέλνονται από το όχηµα στο PSAP
εξασφαλίζεται από το συγκεκριµένο διαποδιαµορφωτή.
1.4. Πρότυπα για το Σύστηµα eCall
Τα προσφερόµενα συστήµατα IVS και PSAP θα πρέπει να είναι συµβατά µε τα
ισχύοντα πρότυπα eCall, που έχουν καταρτιστεί από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς
Τυποποίησης, CEN και ETSI. Σηµειώνεται ότι τα πρότυπα της CEN δεν έχουν ακόµη
οριστικοποιηθεί. Οι παρακάτω πίνακες δίνουν την τρέχουσα κατάσταση των προτύπων
της CEN και του ETSI.
EN 15722

Road transport and traffic telematics, eSafety, 'eCall' minimum
set of data.

pr EN 16072

Intelligent transport systems – e Safety - Pan European eCallOperating requirements.

prEN 16062

Intelligent transport systems - eSafety - eCall high level
application requirements (HLAP).

prEN 16102

Intelligent transport systems – eCall Operating requirements for
third party support.

EN ISO 24978:2009 Intelligent transport systems - ITS Safety and emergency
messages using any available wireless media - Data registry
procedures (ISO 24978:2009).
ETSI TS 124 008

eCall Discriminator Table 10.5.135d.

ETSI TS 122 101

section 10 and Annex 27.

ETSI TS 126 267

eCall Data Transfer - General Description.

ETSI TS 126 268

eCall Data Transfer - ANSI-C Reference Code.

ETSI TS 126 269

eCall data transfer – in-band modem solution; conformance
testing.

ETSI TS 121 133

3G Security; Security Threats and Requirements".

ETSI TS 133 102

3G Security; Security Architecture".

ETSI TS 122 071

Location services (LCS); Service description; Stage 1”.
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Τεχνικές προδιαγραφές
1.5. Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων IVS
Το σύστηµα IVS θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να τοποθετηθεί σε ένα επιβατικό
αυτοκίνητο. Με χειροκίνητη εντολή του οδηγού ή επιβάτη του οχήµατος, θα ενεργοποιεί
κλήση Αµέσου Βοηθείας eCall, θα στέλνει το πακέτο δεδοµένων MSD και θα ανοίγει
σύνδεση φωνής µε το κέντρο εξυπηρέτησης PSAP.
Οι κυριότερες τεχνικές απαιτήσεις του συστήµατος IVS, περιγράφονται στη συνέχεια.
2.1.1

Αρχιτεκτονική συστήµατος IVS

Το σύστηµα IVS θα πρέπει να περιλαµβάνει (prEN 16072 - §6.1.1):
o

µια µονάδα πρόσβασης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM,

o

µονάδα διαποδιαµορφωτή (in-band modem),

o

µονάδα GPS για τον ακριβή υπολογισµό θέσης οχήµατος,

o

σύστηµα ανοιχτής ακρόασης (ηχείο, µικρόφωνο),

o

δύο κουµπιά, για χειροκίνητη ενεργοποίηση και προσοµοίωση αυτόµατης
ενεργοποίησης του συστήµατος,

o

υπολογιστική µονάδα για την καταγραφή και µετέπειτα επεξεργασία της λειτουργίας του
συστήµατος και των δεδοµένων που ανταλλάσσονται,

o

µονάδα οπτικής απεικόνισης για τον έλεγχο και παρακολούθηση των δοκιµών του
συστήµατος ή την παρουσίασή του,

o

µπαταρία για την τροφοδοσία των µονάδων και

o

διεπαφή προγραµµατισµού παραµέτρων για την υπηρεσία eCall, όπως ορισµός
τηλεφωνικού αριθµού κλήσης, επιλογή παρόχου κινητής τηλεφωνίας, ορισµός άλλων
παραµέτρων επικοινωνίας σε σχέση µε το eCall, παραµέτρων του MSD, VIN, και
αποθήκευσης δεδοµένων που συλλέγονται για περαιτέρω επεξεργασία.
Κάποια από τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερέστερα παρακάτω:
• In-band Modem
Το κεντρικό στοιχείο του εξοπλισµού είναι ένας διαποδιαµορφωτής (in-band modem)
που είναι απαραίτητος τόσο στο σύστηµα IVS του αυτοκινήτου αλλά και στο PSAP για
τη µετάδοση και λήψη του MSD πακέτου πάνω από το κανάλι φωνής. Η γενική
περιγραφή αυτού του modem καθώς και ο κώδικας αναφοράς σε ANSI-C δίνονται
αναλυτικά στα αντίστοιχα πρότυπα. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να υποστηρίζει τα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ETSI TS 126 267 και ETSI TS 126 268.
• Σύνδεση στο δίκτυο GSM (prEN 16062 - §7.1.1, prEN 16062 - § 6)
Το IVS πρέπει να έχει κάρτα SIM/USIM σε ισχύ. Το IVS θα πρέπει να παραµένει στο
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δίκτυο έστω και αν ο χειριστής του PSAP τερµάτισε τη διαδικασία eCall ώστε το PSAP ή
οι υπηρεσίες διάσωσης να έχουν τη δυνατότητα κλήσης των επιβατών του οχήµατος.
•

∆έκτης GPS

Για να είναι το σύστηµα ικανό να παρέχει την τρέχουσα θέση του οχήµατος, απαιτείται
ένας δέκτης GPS, ο οποίος θα πρέπει να παρέχει δεδοµένα µε ρυθµό τουλάχιστον
1record/sec και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο ΝΜΕΑ. H έξοδος των δεδοµένων, αν
απαιτείται από την αρχιτεκτονική του IVS, θα πρέπει να γίνεται µέσω της σειριακής
θύρας ή εναλλακτικά µέσω του δικτύου CAN.
•

∆εδοµένα χρήσης

Το σύστηµα IVS πρέπει να διαθέτει έξοδο των δεδοµένων οι οποία να γίνεται µέσω
σειριακής θύρας ή εναλλακτικά µέσω USB ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Θα πρέπει να
είναι δυνατή η δυναµική επεξεργασία των δεδοµένων από αντίστοιχο λογισµικό.
•

Τροφοδοσία Υπο-µονάδων

Όλες οι υποµονάδες εντός του οχήµατος θα πρέπει να λειτουργούν στα 12V. Το ίδιο
ισχύει και για τη µπαταρία τροφοδοσίας η οποία θα πρέπει να παρέχει τάση 12V.

2.1.2

Βασικές Λειτουργίες συστήµατος IVS

Το σύστηµα IVS θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
•

Έναρξη κλήσης Ε112 µε ενσωµάτωση σηµαιών

To IVS θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει µία κλήση Ε112 µε τις συσχετισµένες
σηµαίες (eCall flags).
•

∆ηµιουργία ορθά µορφοποιηµένου MSD

To IVS θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα ορθά µορφοποιηµένο MSD
σύµφωνα µε το EN 15722 - Road transport and traffic telematics, eSafety, 'eCall'
minimum set of data”. Η διεπαφή προγραµµατισµού παραµέτρων θα παρέχει στο
χειριστή τη δυνατότητα να θέσει συγκεκριµένες τιµές στα πεδία του MSD.
•

Προϋπόθεση ενεργοποίησης eCall (prEN 16062 - §7.2.1)

Σε περίπτωση που το IVS λάβει σήµα πυροδότησης θα πρέπει να ξεκινά η διαδικασία
ενεργοποίησης εφόσον δεν υπάρχει σε εξέλιξη κλήση e-Call.
•

∆ηµιουργία κλήσης (prEN 16062 - §7.3)

Κατά την ενεργοποίηση της e-Call θα πρέπει να στέλνεται εντολή κλήσης από τη
διάταξη λειτουργίας ενεργοποίησης στη µονάδα πρόσβασης στο δίκτυο και να εκκινεί ο
χρονοµετρητής που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α του ΕΝ 16062.
•

Ενσωµάτωση σηµαίας e-Call (prEN 16062 - §7.3.1)

Η µονάδα πρόσβασης στο δίκτυο θα πρέπει να ξεκινά τη δηµιουργία κλήσης έκτακτης
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ανάγκης και να ενσωµατώνει τη σηµαία e-Call όπως προδιαγράφεται στο ETSI TS 122
101 and ETSI TS 124 008.
•

Ειδική απαίτηση για IVS που προορίζεται µόνο για e-Call (prEN 16062 -

§7.3.3)
Αν το IVS προορίζεται µόνο για e-Call, πριν εγγραφεί στο ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Επίγειων
Κινητών( PLMN) για να κάνει e-Call, ή να κάνει κλήση δοκιµής σε ένα αριθµό που δεν
είναι αριθµός έκτακτης ανάγκης, θα µεταπίπτει από την κατάσταση αναµονής και η
µονάδα πρόσβασης στο δίκτυο θα εκτελεί την επιλογή δικτύου και εγγραφή.
•

Πιστοποίηση συνδροµητή (prEN 16062 - §7.3.4)

Προκειµένου να είναι δυνατή η κλήση του IVS από το PSAP, το IVS θα στέλνει στο
δίκτυο του συνδροµητή τη ∆ιεθνή Ταυτότητα Κινητού Συνδροµητή (ΙΜΕΙ). Αν η εγγραφή
στο δίκτυο αυτό δεν είναι δυνατή, αλλά αν υπάρχουν εναλλακτικά δίκτυα, το IVS
εγγράφεται σε εναλλακτικό δίκτυο.
•

∆ηµιουργία e-Call (prEN 16062 - §7.3.5)

Στο µήνυµα κλήσης θα περιλαµβάνεται ο δείκτης χειροκίνητης κλήσης ώστε τo κέντρο
µεταγωγής του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του δικτύου να διαβιβάζει την κλήση στο eCall PSAP.
•

∆ηµιουργία ζεύξης φωνής (prEN 16062 - §6)

Mετά τη δηµιουργία µίας ζεύξης φωνής έκτακτης ανάγκης (112/E112) µεταξύ οχήµατος
και PSAP θα πρέπει να αποσυνδέεται το µικρόφωνο και το µεγάφωνο του οχήµατος
από την τηλεφωνική γραµµή και να στέλνεται το διαµορφωµένο MSD στο PSAP. Μετά
την ολοκλήρωση της διαβίβασης του MSD το µικρόφωνο και το µεγάφωνο θα πρέπει να
επανασυνδέονται στη γραµµή και να αποκαθίσταται η επικοινωνία οµιλίας µεταξύ των
επιβατών και του χειριστή του PSAP.
•

Περίοδος e-Call (prEN 16072, 6.1.1)

Το IVS πρέπει να ανιχνεύει την περίπτωση που ξεκίνησε µία χειροκίνητη πυροδότηση
e-Call. Το IVS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει µία περίοδο e-Call
σύµφωνα µε το pr EN 00278220.
•

Αποστολή µηνύµατος έναρξης από το IVS eCall modem στο PSAP

Οι χρονισµοί των µηνυµάτων που θα πρέπει να ανταλλάσσουν τα IVS και PSAP θα
πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το Παράρτηµα Α του prEN 16062.
Το µήνυµα INITIATION από το IVS θα διατηρείται µέχρι το IVS να λάβει µήνυµα SEND
MSD από το PSAP αλλά για όχι περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα µετά τη λήψη από το
IVS µηνύµατος ότι η κλήση έχει απαντηθεί (βλ. Παράρτηµα Α του prEN 16062).
Η διαδικασία σηµατοδοσίας του µηνύµατος INITIATION του IVS modem πρέπει να είναι
σύµφωνη µε το ETSI TS 126 267 και ETSI TS 126 268.
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•

Συγχρονισµός modems IVS και PSAP

Μετά την παραλαβή ενός έγκυρου µηνύµατος INITIATION, τα modems του IVS και του
PSAP θα πρέπει να συγχρονίζονται σύµφωνα µε το ETSI TS126 267 και ETSI TS 126
268.
•

Αίτηµα MSD από το PSAP eCall modem στο IVS eCall modem

Εάν το modem τουl IVS δε λάβει ή αναγνωρίσει ένα έγκυρο SEND MSD µήνυµα από το
modem του PSAP µέσα σε 2 δευτερόλεπτα (βλ. Παράρτηµα Α του prEN 16062) από τη
στιγµή που λαµβάνει µια ένδειξη ότι η κλήση έχει απαντηθεί, θα επανασυνδέσει το
µεγάφωνο του IVS και το µικρόφωνο του οχήµατος.
•

Αποστολή MSD από το modem του IVS στο modem του PSAP

To IVS e-Call modem θα µπορεί να στέλνει την τελευταία µορφή του MSD, όπως
ορίζεται στο EN 15722, στο modem του PSAP όπως ορίζεται στο ETSI TS 126 267 σε
κάθε ζήτηση του PSAP.
Το IVS δεν πρέπει να επιχειρεί να στείλει ένα νέο MSD ή την εκ νέου αποστολή του
MSD εάν αυτό δε ζητηθεί από το PSAP.
•

Τερµατισµός ακουστικής ζεύξης

Το IVS θα µπορεί να τερµατίζει τη ζεύξη 112 όταν λαµβάνει µία εντολή τερµατισµού
από το PSAP ή µε την αναγνώριση ενός κανονικού κλεισίµατος του δικτύου.
•

Επανάκληση (call-back) (pr EN 16072 - § 7.17 & pr EN 16062 - § 7.10)

Εάν µια σύνδεση φωνής eCall µεταξύ του IVS και του PSAP διακοπεί απροσδόκητα και
το IVS δεν έχει λάβει προηγουµένως επιβεβαίωση από το PSAP ότι το eCall µπορεί να
τερµατιστεί, τότε το IVS πρέπει να µπορεί αυτόµατα να προσπαθεί για την
επανεγκατάσταση φωνητικής κλήσης προς το PSAP. Ο αριθµός αυτών των
προσπαθειών επανασύνδεσης πρέπει να είναι περιορισµένος.
Εάν η σύνδεση eCall σταµατήσει ασυνήθιστα (δηλαδή όταν σταµατήσουν οι αυτόµατες
προσπάθειες επανασύνδεσης), τότε το IVS θα πρέπει να επιτρέπει και να αποδέχεται
αυτόµατα µια επανάκληση (call-back) στο όχηµα από το PSAP για τουλάχιστον 3 λεπτά
µετά τον τερµατισµό της φωνητικής κλήσης.
•

Τερµατισµός Κλήσης (Clear-down) (pr EN 16072 - § 7.17 & pr EN 16062 - §

7.5.5 & § 7.9)
Το IVS θα έχει τη δυνατότητα να τερµατίζει τη διαδικασία e-Call 30 λεπτά µετά την
τελευταία εντολή τερµατισµού από το PSAP.
Αφού η κλήση eCall έχει γίνει δεκτή (από το PSAP), το IVS πρέπει να τερµατίζει την
κλήση µε τη λήψη µηνύµατος AL-ACK µε περιεχόµενο “transaction ended” ή αφού
αναγνωρίσει ένα κανονικό κλείσιµο (hangup) του δικτύου.
•

Επαναφορά σε περίπτωση αστοχίας διακοπής κλήσης
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Το IVS θα έχει τη δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση αστοχίας διακοπής κλήσης.
Σε περίπτωση παραµέτρων λειτουργίας που

δεν ορίζονται σαφώς από τα σχετικά

πρότυπα θα πρέπει να είναι δυνατή η επιλογή από τον χειριστή των τιµών των
παραµέτρων αυτών µέσω της διεπαφής προγραµµατισµού.

2.1.3

Λογισµικό διαχείρισης συσκευών IVS

Οι προµηθευόµενες συσκευές IVS θα πρέπει να συνοδεύονται από λογισµικό
διαχείρισης και παραµετροποίησης των παραµέτρων λειτουργίας των υποσυστηµάτων
της συσκευής και των παραµέτρων του πακέτου δεδοµένου MSD. Επίσης θα πρέπει να
αποθηκεύονται τα απαιτούµενα δεδοµένα για τον υπολογισµό των εξής δεικτών:
•

η διατάραξη του καναλιού φωνής λόγω της µετάδοσης του πακέτου MSD,

•

το ποσοστό των επιτυχηµένων κλήσεων eCall,

•

το ποσοστό των επιτυχηµένων αποστολών του MSD πακέτου στο PSAP,

•

το ποσοστό των κλήσεων eCall που συνδυάστηκαν και µε φωνητική επικοινωνία

(εκτός από την αποστολή του MSD πακέτου),
•

η διάρκεια µπλοκαρίσµατος του καναλιού φωνής λόγω της µετάδοσης του

πακέτου MSD,
•

η συχνότητα ασθενούς σήµατος και

•

ο µέσος χρόνος απόκρισης των αρχών από τη στιγµή που θα εκπεµφθεί το

MSD µέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήµατος.
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1.6. Τεχνικές Προδιαγραφές Κέντρου εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP)
Το PSAP θα πρέπει να λαµβάνει και να εξυπηρετεί κλήσεις eCall, να αναγνωρίζει και να
αποκωδικοποιεί τα πακέτα MSD που στέλνουν τα συστήµατα IVS των αυτοκινήτων.
Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πακέτα MSD και η κλήση
φωνής από το ίδιο IVS θα δροµολογούνται στον ίδιο χειριστή και θα σχετίζονται µε το
ίδιο συµβάν.
Οι κυριότερες τεχνικές απαιτήσεις του PSAP περιγράφονται στη συνέχεια.
2.2.1

Αρχιτεκτονική Κέντρου Εξυπηρέτησης PSAP

Η δοµή του Κέντρου Εξυπηρέτησης PSAP θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το pr EN
16072 - § 7.16 και θα πρέπει να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα και να ενεργοποιεί την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά τη λήψη ενός µηνύµατος MSD από
ένα αυτόµατο σύστηµα eCall, ακόµη και αν ένας αµφίδροµος δίαυλος φωνής (audio)
δεν µπορεί να εδραιωθεί µε τους επιβαίνοντες του οχήµατος σε κίνδυνο.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης PSAP θα πρέπει:
•

Να εξυπηρετεί έως και 2 ταυτόχρονα εισερχόµενες κλήσεις eCall, µε δυνατότητα

επέκτασης σε 5 τουλάχιστον.
•

Να δροµολογεί τις κλήσεις eCall σε διαθέσιµους PSAP χειριστές.

•

Να υποστηρίζει λειτουργία In-band Modem για κάθε εισερχόµενη κλήση eCall

όπως περιγράφεται προηγούµενα. Θετικά θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επιλογής
εκποµπής σήµατος 2.100 Hz κατάλληλου για την αυτόµατη απενεργοποίηση των echo
cancellers του δικτύου (προαιρετικά).
•

Να υποστηρίζει τις λειτουργίες PSAP για την εξυπηρέτηση και διαχείριση

κλήσεων eCall. Το λογισµικό αυτό θα πρέπει να µπορεί να λάβει, να επικυρώσει, να
αποκωδικοποιήσει τα περιεχόµενα του MSD, ώστε να τα εµφανίσει στον ιδιο χειριστή
του κέντρου που εξυπηρετεί την κλήση. Το λογισµικό αυτό θα πρέπει να υλοποιεί τα
εξής:
o

Να υποστηρίζει διασύνδεση του συστήµατος µέσω κατάλληλων και ασφαλών

διεπαφών µε το τηλεφωνικό κέντρο, αποµακρυσµένα πληροφοριακά συστήµατα και
βάσεις δεδοµένων, όπως η βάση δεδοµένων Αδειών Κυκλοφορίας οχηµάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
o

Να υποστηρίζει λειτουργίες καταγραφής και διατήρησης δεδοµένων για όλα τα

συµβάντα για διάστηµα 12 µηνών.
•

Να υποστηρίζει αναβάθµιση λογισµικού. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να

υποβάλει αναλυτική κατάσταση µε τις λειτουργίες που µπορούν να αναβαθµιστούν
µέσω λογισµικού. Με την αναβάθµιση του λογισµικού θα πρέπει να είναι εφικτή, στο
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µέτρο του δυνατού, η υποστήριξη και µελλοντικών προτύπων που σχετίζονται µε το
eCall.
Ο

υποψήφιος

Ανάδοχος

θα

πρέπει

να

περιγράψει

την

αρχιτεκτονική

της

προσφερόµενης λύσης, η οποία θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα του υποδείξει ο
Φορέας Ανάθεσης καθώς και τις απαιτήσεις της διασύνδεσης (τηλεπικοινωνιακής
ζεύξης) για την υλοποίηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής της λύσης.
Επίσης ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την ορθή τεχνική
και λειτουργική υλοποίηση της µιας ολοκληρωµένης λύσης σύµφωνα µε την
προτεινόµενη αρχιτεκτονική του.
Πέραν του λογισµικού λειτουργιών, ο Ανάδοχος θα παραδώσει επίσης λειτουργικό
σύστηµα και λογισµικό Antivirus για τους εξυπηρετητές του Συστήµατος και για τους 2
σταθµούς χειριστών.
Η αρχιτεκτονική του Κέντρου Εξυπηρέτησης PSAP µπορεί να είναι όπως στο ακόλουθο
σχήµα. Είναι αποδεκτή η προσοµοίωση του in-band modem µε λογισµικό σε
εξυπηρετητή.

2.2.2

Βασικές Λειτουργίες PSAP

Οι χρονισµοί των µηνυµάτων που θα πρέπει να ανταλλάσσουν τα IVS και PSAP θα
πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το Παράρτηµα Α του prEN 16062.
Το σύστηµα PSAP θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες.
•

∆ιεπαφή Χρήσης (pr EN 16062 - § 7.7.3)

Η διεπαφή χρήσης θα πρέπει να επιτρέπει την εποπτεία ιστορικού κλήσεων IVS από
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κάθε χειριστή, την αλληλεπίδραση του χειριστή του PSAP µε το καλούν IVS ενώ θα
απεικονίζει τη ροή χειρισµού των σχετικών διαδικασιών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει
τα παρακάτω γεγονότα:
o

Αυτόµατη αναγνώριση και αποκωδικοποίηση του MSD.

o

Άµεση µετάβαση σε επικοινωνία φωνής µε τους επιβάτες του οχήµατος.

•

Χειρισµός µηνύµατος έναρξης από το IVS eCall modem στο PSAP (pr EN

16062 - § 7.4.1)
Αφού η κλήση έχει παραληφθεί από το τηλεφωνικό κέντρο του PSAP και αναγνωριστεί
από το σύστηµα δροµολόγησης ως κλήση eCall, θα πρέπει να δροµολογείται προς το
PSAP in-band modem που θα λαµβάνει και αξιολογεί τα µηνύµατα INITIATION που
στέλνουν τα IVS. Αν το modem του PSAP δεν παραλάβει έγκυρο µήνυµα INITIATION
από το IVS µέσα σε 2 δευτερόλεπτα, τότε η κλήση θα πρέπει να δροµολογείται σε
χειριστή του PSAP (βλ. Παράρτηµα Α του prEN 16062).
•

Συγχρονισµός PSAP & IVS modems (pr EN 16062 - § 7.4.2)

Μετά την παραλαβή ενός έγκυρου µηνύµατος INITIATION από το modem του IVS, τα
modems του PSAP και του IVS θα πρέπει να συγχρονίζονται σύµφωνα µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα ETSI TS 126 267 και ETSI TS 126 268.
•

Αίτηµα MSD από το modem του PSAP προς το IVS (pr EN 16062 - § 7.4.3)

Όταν το PSAP modem έχει επαληθεύσει τo ληφθέν µήνυµα INITIATION, θα πρέπει να
αποστέλλει αµέσως ένα µήνυµα SEND MSD στο IVS που καλεί, υποδηλώνοντας ότι το
MSD πρέπει να µεταδοθεί από το IVS στο PSAP, σύµφωνα µε το πρότυπο ETSI TS
126 267.
Εάν το modem του PSAP δε στείλει ένα αποδεικτικό µήνυµα αναγνώρισης σε επίπεδο
ζεύξης (link layer ACK, LL-ACK) εντός το πολύ 20 δευτερόλεπτων µετά την αποστολή
του µηνύµατος SEND MSD στο modem του IVS, θα πρέπει να δροµολογείται η
φωνητική κλήση σε ένα χειριστή PSAP.
•

Έλεγχος Σφάλµατος σε Επίπεδο Ζεύξης (pr EN 16062 - § 7.4.5)

Το modem του PSAP θα πρέπει να διενεργεί έναν «Κυκλικό Έλεγχο Πλεονασµού,
Cyclic Redundancy Check (CRC)» σε επίπεδο ζεύξης, όπως περιγράφεται στο
πρότυπο ETSI TS 126 267.
•

Αποδεικτικό Αναγνώρισης MSD σε Επίπεδο Ζεύξης (LL-ACK) (pr EN

16062 - § 7.4.6)
Μετά από έναν επιτυχηµένο έλεγχο σφάλµατος σε επίπεδο ζεύξης, το modem του
PSAP θα πρέπει να στείλει ένα αποδεικτικό µήνυµα αναγνώρισης σε επίπεδο ζεύξης
(LL-ACK) στο modem του IVS, όπως περιγράφεται στο πρότυπο ETSI TS 126 267.
Με την παραλαβή του αποδεικτικού µηνύµατος αναγνώρισης σε επίπεδο ζεύξης (LL-
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ACK) από το modem του PSAP, το modem του IVS θα πρέπει να σταµατά τη µετάδοση
ή επαναµετάδοση του MSD και να περιµένει ένα αποδεικτικό µήνυµα αναγνώρισης σε
επίπεδο εφαρµογής (AL-ACK) επιβεβαιώνοντας ότι το PSAP έχει επικυρώσει την
πληροφορία που περιέχεται στο MSD.
Εάν το modem του PSAP δε στείλει αποδεικτικό µήνυµα αναγνώρισης σε επίπεδο
ζεύξης (LL-ACK) µέσα σε 20 δευτερόλεπτα µετά την αποστολή του µηνύµατος SEND
MSD, θα πρέπει να δροµολογείται η φωνητική κλήση σε ένα χειριστή PSAP.
•

Αποδεικτικό Αναγνώρισης MSD σε Επίπεδο Εφαρµογής (AL-ACK) (pr EN

16062 - § 7.5)
Μετά την επιτυχή µετάδοση του MSD, το PSAP πρέπει να ελέγχει αυτόµατα το
περιεχόµενο του MSD εντός 2 δευτερολέπτων. Εάν ο έλεγχος του περιεχόµενου του
MSD είναι επιτυχής, το PSAP θα πρέπει να στείλει αυτόµατα στο IVS µήνυµα θετικής
αναγνώρισης σε επίπεδο εφαρµογής (AL-ACK).
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αυτόµατης αποστολής του AL-ACK, εάν το περιεχόµενο
του MSD δεν εµφανίζεται ικανοποιητικά στον χειριστή του PSAP, ο χειριστής PSAP θα
πρέπει να µπορεί να ζητήσει στη συνέχεια την αποστολή εκ νέου του MSD. Σηµειώνεται
επίσης ότι, η αναγνώριση και ο χρόνος θα πρέπει να αποθηκεύονται για µετέπειτα
έλεγχο της διαδικασίας.
Εάν ένα αποδεικτικό µήνυµα αναγνώρισης σε επίπεδο εφαρµογής (AL-ACK) δεν ληφθεί
εντός 2 δευτερολέπτων από την παραλαβή του αποδεικτικού µηνύµατος αναγνώρισης
σε επίπεδο ζεύξης (LL-ACK), ο οµιλητής και το µικρόφωνο στο όχηµα πρέπει να
επανασυνδέονται µε τη γραµµή.
Ο χειριστής του PSAP πρέπει να µπορεί να δώσει εντολή για τερµατισµό (cleardown)
της κλήσης ανά πάσα στιγµή.
•

Μορφή Παρουσίασης του AL-ACK (pr EN 16062 - § 7.5.6)

Το AL-ACK είναι συµπιεσµένο σε 4 bits για µεταφορά κατά µήκος του επιπέδου ζεύξης,
σύµφωνα µε την αντιστοίχιση που καθορίζεται στο πρότυπο CEN prEN 16062.
•

Περιεχόµενο Αποδεικτικού Αναγνώρισης MSD (ACK) (EN 15722 - § 6.2.4)

Τα περιεχόµενα και η µορφή του αποδεικτικού αναγνώρισης MSD (ACK) θα πρέπει να
ακολουθούν το πρότυπο CEN 15722.
•

Αίτηµα ∆ιαβίβασης εκ νέου του MSD (pr EN 16062 - § 7.5.4 & § 7.6)

Ο χειριστής του PSAP πρέπει να µπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει την αποστολή εκ
νέου του MSD οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια µιας εν εξελίξει κλήσης
eCall.
•

Περιεχόµενο Αιτήµατος ∆ιαβίβασης MSD (REQ) (CEN 15722 - § 6.2.4 )

Τα περιεχόµενα και η µορφή του αιτήµατος διαβίβασης του MSD (REQ) θα πρέπει να
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ακολουθούν το πρότυπο CEN 15722.
•

Τερµατισµός Κλήσης (Clear-down) (pr EN 16072 - § 7.17 & pr EN 16062 - §

7.5.5 & § 7.9)
Μετά τη λήψη του MSD και/ή την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής συνοµιλίας µε τους
επιβαίνοντες στο όχηµα, ο χειριστής του PSAP θα πρέπει να µπορεί να τερµατίσει
(clear-down) την κλήση eCall, είτε µε το συνήθη τρόπο κλείνοντας το ακουστικό ή
στέλνοντας την εντολή προς το IVS για τερµατισµό (clear-down) κλήσης.
•

Τερµατισµός Κλήσης εν Εξελίξει (pr EN 16072 - § 7.11)

Μια κλήση eCall εν εξελίξει δεν πρέπει να διακόπτεται και πρέπει να µπορεί να
τερµατιστεί µόνο από το PSAP.
•

Επανάκληση (call-back) (pr EN 16072 - § 7.17 & pr EN 16062 - § 7.10)

Ο χειριστής του PSAP θα πρέπει να είναι σε θέση να µπορεί να επανακαλέσει τους
επιβάτες του οχήµατος είτε µέσω της εφαρµογής PSAP (π.χ., διεπαφή χρήστη call
back) ή µε απευθείας κλήση του αριθµού χρησιµοποιώντας ένα συµβατικό τηλέφωνο.
Εάν η σύνδεση φωνής eCall µε ένα PSAP διακοπεί ασυνήθιστα για περισσότερο από 2
λεπτά, και ο αριθµός τηλεφώνου του οχήµατος είναι γνωστός, τότε το PSAP πρέπει να
µπορεί να επιχειρεί τουλάχιστον µια κλήση (call-back) προς το όχηµα, εάν αυτό
απαιτείται, εντός 1 λεπτού επιπλέον (δηλαδή εντός 3 λεπτών από τη στιγµή που
διακόπηκε η σύνδεση φωνής eCall).
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1.7. Λογισµικό για το Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP)
Το λογισµικό λειτουργιών PSAP θα είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση και διαχείριση
κλήσεων eCall. Το λογισµικό αυτό θα πρέπει να µπορεί να δροµολογεί τη φωνητική
κλήση σε διαθέσιµο χειριστή, να διαβάζει τη ροή της κλήσης, να αναγνωρίζει πότε
υπάρχει εκποµπή MSD, να λαµβάνει, επικυρώνει και να αποκωδικοποιεί τα
περιεχόµενα του MSD, ώστε να τα εµφανίζει στο χειριστή, όταν αναγνωρίζει ότι δεν
υπάρχει εκποµπή MSD να επιτρέπει τη φωνητική επικοινωνία χειριστή και επιβατών
οχήµατος. Το λογισµικό αυτό θα πρέπει να υλοποιεί τα εξής:
•

Προειδοποίηση του χειριστή PSAP για άφιξη νέας κλήσης eCall.

•

Εµφάνιση της πληροφορίας που περιλαµβάνεται στο MSD µε κατανοητό τρόπο

για το χειριστή,
•

Προειδοποίηση του χειριστή PSAP για τη διαθεσιµότητα της φωνητικής κλήσης.

•

Παροχή δυνατότητας για επανάκληση eCall.

•

Παροχή διεπαφής χρήστη για αίτηµα αποστολής εκ νέου του MSD.

•

Παροχή δυνατότητας για τερµατισµό της κλήσης eCall.

•

Αποθήκευση όλων των στοιχείων που σχετίζονται µε το περιεχόµενο και το

ιστορικό ενεργειών για την εξυπηρέτηση κάθε κλήσης για µετέπειτα επεξεργασία.
•

Το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να ενσωµατώνει λειτουργίες καταγραφής και

διατήρησης δεδοµένων για όλα τα συµβάντα για διάστηµα 12 µηνών.
Επίσης θα πρέπει να αποθηκεύονται τα απαιτούµενα δεδοµένα για τον υπολογισµό των
εξής δεικτών:
•

η διατάραξη του καναλιού φωνής λόγω της µετάδοσης του πακέτου MSD,

•

το ποσοστό των επιτυχηµένων κλήσεων eCall,

•

το ποσοστό των επιτυχηµένων αποστολών του MSD πακέτου στο PSAP,

•

το ποσοστό των κλήσεων eCall που συνδυάστηκαν και µε φωνητική επικοινωνία

(εκτός από την αποστολή του MSD πακέτου),
•

η διάρκεια µπλοκαρίσµατος του καναλιού φωνής λόγω της µετάδοσης του

πακέτου MSD,
•

η συχνότητα ασθενούς σήµατος και

•

ο µέσος χρόνος απόκρισης των αρχών από τη στιγµή που θα εκπεµφθεί το

MSD µέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήµατος.
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1.8. Λογισµικό

συλλογής,

απεικόνισης

και

διαχείρισης

γεωγραφικής

πληροφορίας της θέσης του καλούντος IVS.
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει λογισµικό συλλογής, απεικόνισης και διαχείρισης της
γεωγραφικής πληροφορίας της θέσης του καλούντος IVS. Η εφαρµογή θα αποτελεί
ολοκληρωµένο λογισµικό που θα συλλέγει τα δεδοµένα των MSD από τα ecall modem
µε στόχο να τα παρουσιάσει σε χειριστές επάνω σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο.
Το λογισµικό θα είναι επίσης υπεύθυνο για την αποθήκευση και διαχείριση της
γεωαναφερόµενης πληροφορίας στο επίπεδο του PSAP όπως επίσης και για την
προώθηση και διάχυση της προς τρίτους φορείς. Το λογισµικό θα πρέπει να είναι
παραθυρικό, και να έχει δυνατότητα επικοινωνίας µε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων
(π.χ. MS-SQL, Oracle κλπ). Η προµήθεια των γεωγραφικών υπόβαθρων και
δεδοµένων και η ενσωµάτωσή τους στο Σύστηµα αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.
Το γεωγραφικό υπόβαθρο θα πρέπει να είναι µεγάλης ακρίβειας και ευκρίνειας, να
καλύπτει το σύνολο του οδικού δικτύου και να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την
ονοµασία & αρίθµηση των οδών. Το σύστηµα θα πρέπει να έχει δυνατότητες
διαχείρισης χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσµατική και ψηφιακή µορφή (vector &
raster µε γεωαναφορά).
Η βασική λειτουργικότητα του συστήµατος θα είναι η διαχείριση και πρόσβαση στα γεωαναφερόµενα δεδοµένα του ecall και η απεικόνιση σε χάρτη σε πραγµατικό χρόνο των
συµβάντων και την εξέλιξη αυτών. Οι χειριστές θα πρέπει να µπορούν να βλέπουν
ταυτόχρονα στο ίδιο περιβάλλον τα µη γεωγραφικά δεδοµένα του συµβάντος (π.χ.
στοιχεία κλήσης, περιεχόµενο MSD) όσο και τη γεωγραφική θέση του συµβάντος σε ένα
χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Η προβολή θα αφορά και στη βάση δεδοµένων των σηµείων ενδιαφέροντος (Points) και
πόρων του συστήµατος (δηλαδή θα µπορεί ο χρήστης να αναζητήσει την πληροφορία
που αντιστοιχεί σε δεδοµένο που βλέπει στο χάρτη). Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να
ενσωµατώσει στο Σύστηµα και τα σηµεία ενδιαφέροντος που θα του υποδείξει ο
Φορέας Ανάθεσης. Το λογισµικό πρέπει να επιτρέπει επίσης την εισαγωγή νέων
σηµείων ενδιαφέροντος από τους χειριστές. Περαιτέρω στοιχεία, όπως φωτογραφίες,
ενηµερωτικά έγγραφα κλπ., που θα έχουν συνδεθεί ως µεταδεδοµένα µε το σύστηµα θα
µπορούν να επιλεγούν και να προβληθούν µέσω της σχετικής διεπαφής ή εφαρµογής.
Συγκεκριµένα, το σύστηµα θα:
•

Απεικονίζει τα δεδοµένα της γεωγραφικής θέσης του καλούντος σε ψηφιακό

χάρτη σε ικανοποιητική ανάλυση και µε τρόπο που θα ελέγχεται από το χειριστή
κλήσεων και τα αρµόδια στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, θα
αντιστοιχίζει τη γεωγραφική θέση σε συγκεκριµένο σύνδεσµο του χαρτογραφικού
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υποβάθρου, έτσι ώστε να παρέχεται ακριβής πληροφορία σχετικά µε την κατεύθυνση
της κίνησης στο σηµείο που έχει πραγµατοποιηθεί το ατύχηµα προς τους φορείς
άµεσης επέµβασης.
•

Καταγράφει τα περιστατικά (γεωαναφορά, στοιχεία κλήσης όπως αριθµό και

διάρκεια, ηχογράφηση συνοµιλίας) και τηρεί αναλυτικά στοιχεία του εκάστοτε
περιστατικού, χωρίς όµως να παραβιάζει την υφιστάµενη εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων.
•

∆ίνει την δυνατότητα για εύρεση σηµείων ενδιαφέροντος κοντά στο περιστατικό.

Επίσης δίνει την δυνατότητα για την εισαγωγή και διαχείριση σηµείων ενδιαφέροντος.
•

Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα αποστολής της γεωγραφικής θέσης και των

στοιχείων του περιστατικού από τον χειριστή του συστήµατος προς τρίτους που
αναλαµβάνουν την καθοδήγηση των φορέων άµεσης επέµβασης (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, ΠΥ,
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., κλπ.) (προαιρετικά).
•

Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα η γεωγραφική θέση και στοιχεία που

αφορούν την σοβαρότητα του περιστατικού να µπορούν να σταλούν σε εξωτερικά
συστήµατα

πληροφόρησης

των

οδηγών

και

διαχείρισης

κυκλοφορίας

µέσω

πρωτοκόλλων DATEX II (προαιρετικά).
•

Επίσης, δεδοµένα σχετικά µε το ατύχηµα θα µπορούν να στέλνονται σε άλλους

τρίτους ενδιαφερόµενους φορείς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τα
σενάρια χρήσης τέτοιων περιπτώσεων όπως και τις διεπαφές που θα υλοποιηθούν.
•

Προσφέρει ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας (σύγχρονο και ασύγχρονο),

για το βέλτιστο συντονισµό και συνεργασία των εµπλεκόµενων χρηστών όλων των
επιπέδων και από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
•

Θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει φαξ, SMS, MMS, e-mail και να κάνει

προώθηση δεδοµένων σε άλλα εξωτερικά συστήµατα µε τη µορφή αρχείων ανοικτών
προτύπων (π.χ. XML, web service).
•

Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα συνεργασίας µε συστήµατα AVLS και η

προβολή των κατάλληλων µε το περιστατικό πόρων στο χάρτη, όπως η αστυνοµία,
πυροσβεστική ή τα ασθενοφόρα ή άλλοι πόροι, µε ευκρίνεια και σαφήνεια
(προαιρετικά).
•

Είναι δυνατή η δηµιουργία αναφορών/εκθέσεων (reports) στο σύστηµα. Να

υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας αναφορών µε µορφή αρχείου HTML, PDF ή doc,
καθώς και η ενσωµάτωση στατιστικών στοιχείων µε µορφή γραφικών.
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1.9. Λογισµικό διασύνδεσης PSAP µε τη βάση δεδοµένων του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. &
∆.
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει λογισµικό διασύνδεσης του λογισµικού του Κέντρου
Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP) µε τη βάση δεδοµένων Αδειών Κυκλοφορίας
οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων ( Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων), µέσω διεπαφής που θα
παρέχει το Υπουργείο, µαζί µε τον σχετικό πηγαίο κώδικα που αναπτύχθηκε για τη
διασύνδεση αυτή.
To λογισµικό αυτό θα χρησιµοποιεί το VIN που θα περιλαµβάνεται στο MSD και θα
καλεί web service που θα παρέχει το Υπουργείο, ώστε να ανακτά από τη βάση
δεδοµένων στοιχεία του οχήµατος, όπως µοντέλο, χρώµα, καύσιµο. Με την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης, ο Ανάδοχος θα παραλάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για την ανάπτυξη του λογισµικού αυτού.
Θα τροποποιηθεί επίσης το λογισµικό οπτικοποίησης του MSD στο χειριστή, ώστε να
παρουσιάζονται και τα στοιχεία αυτά ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα και να χειρίζονται µε
τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία.
1.10. ∆ιαλειτουργικότητα
Κατά το σχεδιασµό και υλοποίηση του Κέντρου Εξυπηρέτησης θα ληφθεί υπόψη:
-

Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα

Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-gif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών – Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται στην:
•

Υλοποίηση της απαιτούµενης διαλειτουργικότητας µέσω των απαραίτητων

διεπαφών (interfaces) µε τρίτες οντότητες, όπως:


Φορείς παροχής δηµόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας.



Φορείς παροχής δηµοσίου δικτύου ή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ISPs),
για την διαχείριση των κλήσεων προς τον αριθµό 112
•

Ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών (interfaces) (π.χ. επαρκώς τεκµηριωµένα

APIs - Application Programming Interface) τα οποία θα υλοποιηθούν µε web services
(SOAP, REST χωρίς να αποκλείονται άλλα πρωτόκολλα εάν χρειαστεί). Θα προβλεφθεί
δηλαδή η δυνατότητα µεταφοράς των δεδοµένων σε άλλα (πιθανώς ετερογενή)
πληροφοριακά συστήµατα µέσω ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων
(π.χ. µε χρήση XML για την κωδικοποίηση των ανταλλασσόµενων δεδοµένων) για
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πιθανή µελλοντική αξιοποίησή τους από το Φορέα Ανάθεσης αλλά και τρίτες οντότητες,
όπως φορείς για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΓΓΠΠ, Αστυνοµία,
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Λιµενικό κτλ).
Οι διεπαφές µε τους Φορείς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα λάβουν υπόψη την
υφιστάµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και τις σχετικές πράξεις της Α∆ΑΕ
αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των παροχών για την επεξεργασία των κλήσεων προς
τον αριθµό έκτακτης ανάγκης «112» και την παροχή των καταλλήλων πληροφοριών
στις αρµόδιες αρχές αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του τον
τρόπο και τις τεχνολογίες (π.χ. διεπαφές για την πρόσβαση στις πληροφορίες και τα
δεδοµένα, τεχνολογίες µεταδεδοµένων για την αναζήτηση πληροφοριών κλπ.), µε τις
οποίες υλοποιεί τη διαλειτουργικότητα για κάθε µια από τις κατηγορίες που
περιγράφονται παραπάνω και πιο συγκεκριµένα, θα περιγράψει:
•

Μια σαφώς προσδιορισµένη και καθορισµένη µορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα

δόµησης της πληροφορίας / δεδοµένων και της µετά-πληροφορίας/δεδοµένων).
•

Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την ανταλλαγή των

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα µε τα οποία µεταφέρεται η
πληροφορία µε τη µορφή που καθορίζεται στο προηγούµενο σηµείο).
•

Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την πρόσβαση στις

πληροφορίες και στα δεδοµένα.
•

Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την αναζήτηση των

πληροφοριών και των δεδοµένων π.χ. τεχνολογίες µεταδεδοµένων, υπηρεσίες
καταλόγου ή άλλες που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα
πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών κλπ.
Το σύνολο του περιεχοµένου, δεδοµένων και πληροφοριών θα πρέπει να παραδίδονται
σε ψηφιακή µορφή, αυτόµατα επεξεργάσιµη, χωρίς περιορισµούς τεχνικούς ή άλλους
και βασιζόµενο σε ανοιχτό µορφότυπο και πρότυπα.
Ο Ανάδοχος επίσης θα παραδώσει µελέτη µε:
•

καταγραφή της παρούσας υποδοµής & λειτουργίας του συστήµατος eCall και

•

ανάλυση

τεχνικών

απαιτήσεων

επέκτασης

του

συστήµατος

eCall

και

διασύνδεσής του µε άλλα συστήµατα.
1.11. Απαιτήσεις Τηλεφωνικού Κέντρου
Το

υπό

προµήθεια

σύστηµα

πρέπει

να

εµπεριέχει

κατάλληλα

υλοποιηµένη

λειτουργικότητα πλήρους ψηφιακού κέντρου τεχνολογίας EURO ISDN για µετάδοση
φωνής και DATA, σε συµφωνία µε το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Επικοινωνίας
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DSS1, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα Πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής ώστε να
προσαρµόζεται και να µπορεί να υποστηρίζει τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας,
διαθέτοντας τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:
•

Τα ερµάρια του κέντρου θα πρέπει να είναι έτοιµο για εγκατάσταση σε Rack 19’’.

•

Οι τερµατικές διατάξεις και όλες οι διασυνδέσεις (δίκτυο δεδοµένων, trunks κλπ.)

του θα πρέπει να µικτονοµούνται είτε ενσωµατωµένα πάνω στο κέντρο είτε σε Patch
Panel. Αυτό ισχύει και για τις ελάχιστες απαιτήσεις αλλά και για τις µελλοντικές
επεκτάσεις.
•

Το λογισµικό λειτουργίας το τηλεφωνικού κέντρου να είναι σχεδιασµένο

σύµφωνα µε τα Πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.
•

Back up της µνήµης του κέντρου µε αυτόµατη αποθήκευση όλων των

µεταβολών στα προγράµµατα που γίνονται κατά την διάρκεια λειτουργίας του και
δυνατότητα ανάκτησης των δεδοµένων σε περίπτωση επανεκκίνησης του.
•

Λογισµικό διαχείρισης και παραµετροποίησης του τηλεφωνικού κέντρου. Το

λογισµικό διαχείρισης θα πρέπει να:
o

µπορεί να συνδεθεί τοπικά µέσω web interface για την διαχείριση και

παραµετροποίηση,
o

µπορεί να λειτουργεί και off-Line για την περεταίρω επεξεργασία στατιστικών

(προαιρετικά),
o

µπορεί να παράγει alarm κακής λειτουργίας του Hardware & software του

τηλεφωνικού κέντρου και της εφαρµογής (προαιρετικά),
o

µπορεί να δίνει στατιστικά στοιχεία των εισερχόµενων & εξερχόµενων κλήσεων

είτε αυτές αφορούν επικοινωνία δύο εσωτερικών συσκευών είτε επικοινωνία µε
εξωτερικές γραµµές (προαιρετικά) και να
o

µπορεί να δίνει και στατιστικά στοιχεία για το IP traffic των συσκευών

(προαιρετικά).
•

Αυτόµατη διανοµή κλήσεων (call center) µε agents & supervisors καθώς και

αναλυτικά στατιστικά στοιχεία.
•

∆ιεπαφές διασύνδεσης µε το τηλεφωνικό δίκτυο:

o

(8) τηλεφωνικές γραµµές PSTN και

o

(4) κυκλώµατα EURO ISDN BRI (2B+D), για σύνδεση στο ∆ηµόσιο ∆ίκτυο.

•

Να είναι επεκτάσιµο για να υποστηρίξει (1) γραµµή EURO ISDN PRI (30B+D),

για σύνδεση στο ∆ηµόσιο ∆ίκτυο (5) Θέσεις Χειριστών του συστήµατος PSAP.
•

Θα αξιολογηθεί θετικά η υποστήριξη πρωτοκόλλων VoIP, SIP, CSTA, EURO

ISDN, Q.SIG, H323, TAPI, TSAPI (προαιρετικά).
•

Καταγραφή συνοµιλιών διάρκειας 20.000 ωρών.
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•

Αναβάθµιση λειτουργιών και δυνατοτήτων µέσω λογισµικού.

•

Αυτόµατη επιλογή δροµολόγησης.

•

Προώθηση κλήσεων - όλες τις κλήσεις (τοπικές, εξωτερική σειρά ανά κατηγορία

υπηρεσίας).
•

Προώθηση κλήσεων - υπό όρους (αναπάντητες, απασχοληµένες, κλπ.).

•

Προώθηση κλήσεων - παράκαµψη (σύνδεση σε εκτροπή τηλεφώνου).

•

Μέγιστος αριθµός εναλλακτικών θέσεων ανά εσωτερική γραµµή.

•

∆υνατότητα εφαρµογής πολιτικών δροµολόγησης κλήσεων σε χειριστές.

•

Εταιρικός κατάλογος µε ∆υνατότητα call by name είτε µέσω συσκευής (για όσες

το υποστηρίζουν) είτε µέσω υπολογιστή.
•

∆υνατότητα διασύνδεσης της συγκεκριµένης βάσης (directory) µε εξωτερικές

βάσεις µέσω πρωτοκόλλου LDAP.
•

Σύστηµα σύντοµη κλήση.

•

Επανάκληση (Call Back).

•

Υπηρεσία αναµονής κλήσεων.

•

Προώθηση - απασχοληµένος / καµία απάντηση / όλες τις κλήσεις.

•

Μεταφορά κλήσεων.

•

∆υνατότητα σύνδεσης µε Windows based Client Software IP τερµατικών

χρηστών και µε αναγνώριση κλήσης µε όνοµα και αριθµό (Soft Phone) µε την
προσθήκη πρόσθετων βαθµίδων ή και λογισµικού (προαιρετικά).
•

∆υνατότητα διασύνδεσης IVR του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

•

∆υνατότητα τριµερούς επικοινωνίας για όλους τους χρήστες αλλά και

δυνατότητα πολλαπλού conference (ελάχιστο 8 συµµετέχοντες).
2.7.1

Απαιτήσεις Εξοπλισµού Χειριστών

Οι (2) συσκευές που θα παρέχουν λειτουργία τηλεφώνου πρέπει να υποστηρίζουν τις
παρακάτω λειτουργίες:
•

Υποστήριξη πρωτοκόλλων VoIP.

•

Πληροφοριακή

οθόνη,

ανοικτή

ακρόαση

/

οµιλία,

και

προγραµµατισµού λειτουργιών.
•

Ακουστικό-µικρόφωνο Headset.

•

Πλήρης hands free εργασίας (µε δυνατότητα mute).

•

Λίστα αναπάντητων κλήσεων.

•

Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα για λειτουργίες του συστήµατος.

•

Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα για τα χαρακτηριστικά των χρηστών.

•

Οπτική ένδειξη µηνύµατος σε αναµονή.
Σελίδα 66 από 92

δυνατότητα

ΑΔΑ: Β41Α1-ΝΨΑ

•

Multi-line εµφανίσεις.

•

Ένδειξη κατειληµµένου.

•

Επανάκληση τελευταίου αριθµού.

•

Προσωπικό κατάλογο.

•

Έλεγχος έντασης ήχου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το απαιτούµενο υλικό και λογισµικό για την
υποστήριξη της τηλεφωνικής λειτουργίας.
2.7.2

∆ιαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

Το προµηθευόµενο κέντρο θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία διαχείρισης
(προτιµότερο µέσω σχετικού λογισµικού) και παραµετροποίησης των παραµέτρων
λειτουργίας των υποσυστηµάτων του και των συσκευών χειριστών.
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1.12. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητών (servers)
Παρακάτω περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν οι
εξυπηρετητές, ένας για την κεντρική εφαρµογή του PSAP και ένας για τη λογισµική
υλοποίηση του In-band modem του PSAP, αν κάτι τέτοιο χρειάζεται.
Αριθµός επεξεργαστών

2

Αριθµός πυρήνων ανά επεξεργαστή

4

Ταχύτητα κάθε πυρήνα

2,6 GHz

∆υνατότητα λειτουργίας του συστήµατος µετά από
βλάβη ενός επεξεργαστή
Κύρια µνήµη (RAM)

ΝΑΙ
12GB, DDR-3, 1333MHz

Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη

24GB

Εσωτερικοί δίσκοι

SAS ή SATA IΙ, σε διάταξη RAID 1
(mirroring) ή αντίστοιχη

Ταχύτητα περιστροφής δίσκων

7.200 στρ/λεπτό (rpm)

Συνολική χωρητικότητα δίσκων

1 TBytes

Μέγιστη υποστηριζόµενη συνολική χωρητικότητα
δίσκων

2 TBytes

∆υνατότητα προσθήκης / αντικατάστασης εν ώρα
λειτουργίας (hot swap)

ΝΑΙ

Τροφοδοτικά (Ισχύς ανά τροφοδοτικό)

2 x 500W

∆υνατότητα προσθήκης / αντικατάστασης εν ώρα
λειτουργίας. (hot swap)

ΝΑΙ

∆υνατότητα λειτουργίας µετά από βλάβη του ενός
τροφοδοτικού

ΝΑΙ

Μονάδα CD-RW, DVD±RW εσωτερική

ΝΑΙ

Ενσωµατωµένος Gigabit Ethernet
Adapter (10/100/1000 Mbps), RJ 45
Θύρες USB 2.0 / Παράλληλη / Σειριακή
Εγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα
Λογισµικό Antivirus

2
4/1/1
MS Windows Server 2008 ή αντίστοιχο
ΝΑΙ

Έγχρωµη Οθόνη

TFT-LCD, 24΄΄, 1920x1200

Πληκτρολόγιο QWERTY ελληνικό

ΝΑΙ

Ποντίκι

Ενσύρµατο οπτικό

∆υνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα (rack)

Σελίδα 68 από 92

NAI

ΑΔΑ: Β41Α1-ΝΨΑ

1.13. Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Υ Θέσεων Εργασίας
Παρακάτω περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν οι υπολογιστές.
Αριθµός Η/Υ Θέσεων Εργασίας

2

Αριθµός πυρήνων Επεξεργαστή

4

Ταχύτητα κάθε πυρήνα

2,5GHz

Κύρια Μνήµη (RAM)

4GB, DDR-3, 1333MHz

Ελεύθερες υποδοχές στη µητρική κάρτα

1

Χαρακτηριστικά δίσκου

500 GB, 7.200rpm, SATAΙΙ

Οδηγός οπτικών δίσκων

CD-RW, DVD±RW

Κάρτα γραφικών Ενσωµατωµένη µνήµη
Έξοδοι εικόνας

512ΜΒ
DVI, HDMI

Κάρτα ήχου

5.1 καναλιών

Τροφοδοτικό

400W

Ενσωµατωµένος Gigabit Ethernet
Adapter (10/100/1000 Mbps), RJ 45

1

Θύρες USB 2.0 / Παράλληλη / Σειριακή
Εγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα
Εγκατεστηµένο Λογισµικό προστασίας από ιούς
Έγχρωµη Οθόνη

6/1/1
MS Windows 7 Pro 64-bit Greek ή
αντίστοιχο
ΝΑΙ
TFT-LCD, 24΄΄, 1920x1200

Πληκτρολόγιο QWERTY ελληνικό

ΝΑΙ

Ποντίκι

Ενσύρµατο οπτικό
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1.14. Τεχνικές Προδιαγραφές Λοιπού Πληροφοριακού Εξοπλισµού

2.10.1 Μονάδα Ικρυώµατος (Rack)
Αριθµός µονάδων

1

∆ιαστάσεις
Τυπικός

42U, 19’’, 60cm, IP54

βοηθητικός

παροχή/διανοµή

εξοπλισµός

ηλεκτρικής

ικριώµατος

ισχύος

και

για

την

ΝΑΙ

δικτυακών

συνδέσεων (UTP patch panel 24 ports, UTP patch cords
CAT5e/CAT6, κανάλια καλωδίων) στις ενεργές µονάδες
εντός ικριώµατος, και καλωδιώσεις διασύνδεσης αυτών
CAT5e/CAT6

2.10.2 LAN Switch
Θύρες

1
10/100/1000 Mbps

Ταχύτητα ∆ικτύου

2.10.3 Μονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας
Αριθµός µονάδων

1

Ελάχιστη υποστηριζόµενη χωρητικότητα

1Τ GB

∆υνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα (rack)

NAI

2.10.4 Σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής Τροφοδοσίας Ρεύµατος (UPS)
Αριθµός τεµαχίων

4

Ελάχιστη διάρκεια παροχής ισχύος σε πλήρες φορτίο

10min

Ισχύς σε KVA

1,5

Τεχνολογία τύπου On-Line

NAI

Τάση εισόδου

230V AC

Συχνότητα Εισόδου

50Hz
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Τάση εξόδου

230V AC

Θύρα RS-232 ή αντίστοιχη για τον έλεγχο της λειτουργίας

NAI

του UPS
Ύπαρξη ενδείξεων για την κατάσταση του συστήµατος

ΝΑΙ

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τη λειτουργία του συστήµατος

ΝΑΙ

2.10.5 Εκτυπωτές Laser Ασπρόµαυροι

Αριθµός µονάδων

2

Μέθοδος εκτύπωσης

Laser

Χρώµα εκτύπωσης

Μαύρο

Ταχύτητα εκτύπωσης

20 σελ. / min

Μνήµη εγκατεστηµένη

4 ΜΒ

Χωρητικότητα τροφοδότη χάρτου (φύλλα)

250

Μέγεθος χαρτιού

Α4

Θύρες επικοινωνίας

Παράλληλη, USB

Συµβατός µε MS WINDOWS

ΝΑΙ

Καλώδιο σύνδεσης USB

ΝΑΙ

1.15. Χάρτες Γεωαπεικόνισης Ελλάδος
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει χαρτογραφικά υπόβαθρα της Ελλάδος σε
διανυσµατική και ψηφιακή µορφή (vector & raster µε γεωαναφορά).
Θετικά θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να υποστηρίζονται επιπλέον και ψηφιακοί χάρτες
µέσω διαδικτύου (π.χ. Google Maps) (προαιρετικά).

1.16. Εφαρµογή Τοίχου Προστασίας (Firewall)
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει λογισµικό που να προστατεύει την
ολοκληρωµένη λύση κέντρου PSAP από κακόβουλη πρόσβαση και απειλές µέσω
διαδικτύου.
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2. Υπηρεσίες Υλοποίησης Εξοπλισµού & Εκπαίδευσης
2.1. Εγκατάσταση & ∆ιασύνδεση εξοπλισµού IVS στο αυτοκίνητο
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εγκατάσταση καθενός από τα δύο συστήµατα τύπου
IVS (In-Vehicle System) σε οχήµατα που θα υποδείξει ο Φορέας για τις πιλοτικές
δοκιµές, την κατάλληλη στήριξή τους και τη διασύνδεσή τους µε τα απαιτούµενα
συστήµατα των οχηµάτων και την τροφοδοσία.
2.2. Επισκόπηση

θέσης

εγκατάστασης

&

Εγκατάσταση

εξοπλισµού

και

λογισµικού Κέντρου PSAP
Αρχικά, ο Ανάδοχος θα επιθεωρήσει τον προτεινόµενο χώρο εγκατάστασης που θα
υποδειχθεί από τον Φορέα, για τον προσφερόµενο εξοπλισµό και θα επιβεβαιώσει αν
πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές που αφορούν τις υποδοµές εγκατάστασης
(π.χ. κλιµατισµός, εξαερισµός, επάρκεια χώρου, παροχή απαιτούµενης ηλεκτρικής
ισχύος, τηλεπικοινωνιακές γραµµές). Πιθανές ελλείψεις στις υποδοµές θα υποδειχθούν
στον Φορέα ώστε να διευθετηθούν τυχόν εκκρεµότητες πριν τη έναρξη εγκατάστασης
του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος θα µεταφέρει αν χρειαστεί τον εξοπλισµό στο χώρο εγκατάστασης. Ο
Φορέας θα φροντίσει για την παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων προς τα
στελέχη της οµάδας έργου του Αναδόχου όπως η δυνατότητα πρόσβασης στους
χώρους που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισµός.
Στο στάδιο της εγκατάστασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω
ενδεικτικές εργασίες:
•

συναρµολόγηση και στήριξη των µονάδων του προσφερόµενου εξοπλισµού

εντός ικριωµάτων (rack),
•

ηλεκτρολογική τροφοδότηση όλων των υποσυστηµάτων του εξοπλισµού,

•

καλωδιακή σύνδεση των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών κυκλωµάτων και

•

ενεργοποίηση καθενός υποσυστήµατος και έλεγχο των βασικών λειτουργιών

του.
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εγκατάσταση και παραµετροποίηση του λογισµικού
κέντρου PSAP στον εξοπλισµό (εξυπηρετητές, θέσεις εργασίας). Επίσης είναι
υπεύθυνος για την διασύνδεσή του µε τρίτους Φορείς όπως απαιτούν οι προδιαγραφές
του παρόντος διαγωνισµού.
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2.3. Παραµετροποίηση
Ο Aνάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισµό πλήρως παραµετροποιηµένο ώστε η
απόδοσή του να πληρεί τις λειτουργικές απαιτήσεις του Φορέα. Ενδεικτικές εργασίες
συµπεριλαµβάνουν τις παρακάτω:
•

ρύθµιση παραµέτρων υπολογιστικού και δικτυακού υλικού (εξυπηρετητή,

σταθµών εργασίας, δροµολογητή/µεταγωγέα) για την οµαλή µεταγωγή κίνησης,
•

ρύθµιση παραµέτρων τηλεφωνικού κέντρου, συσκευών, λογισµικού διαχείρισης

λειτουργιών και
•

ρύθµιση και κατάλληλη διασύνδεση υπολογιστών και τηλεφωνικού κέντρου ώστε

τα πακέτα MSD και η φωνή κλήσης eCall να δροµολογούνται από το τηλεφωνικό
κέντρο στον εξυπηρετητή PSAP
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Aνάδοχος οφείλει να παραδώσει αναλυτικά
σχέδια εγκατάστασης και παραµετροποίησης καθενός υποσυστήµατος του εξοπλισµού.
2.4. Εκπαίδευση & Τεκµηρίωση
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό του Φορέα.
Οι απαιτούµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν:
•

παράδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, ενός (1) αντιτύπου στα ελληνικά,

των εγχειριδίων χρήσης, και στα ελληνικά ή στα αγγλικά των εγχειριδίων λειτουργίας και
συντήρησης του εξοπλισµού και του λογισµικού,
•

σεµινάριο οκτώ (8) χειριστών, σχετικό µε τη λειτουργία του τηλεφωνικού

κέντρου, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών και
•

σεµινάριο οκτώ (8) τεχνικών του Φορέα, σχετικό µε την διαχείριση των

συστηµάτων και την αντιµετώπιση 1ου βαθµού (απλών) τεχνικών προβληµάτων του
εξοπλισµού (υλικό και λογισµικό), διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση τα αντίστοιχα
προγράµµατα εκπαίδευσης.
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης οι τεχνικοί της οµάδας υλοποίησης του Αναδόχου
θα επιτρέπουν στους τεχνικούς του Φορέα να παρακολουθούν τις εργασίες και να
αποκτούν σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση των συστηµάτων.
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3. Υπηρεσίες Εγγύησης & Συντήρησης & Μετεγκατάστασης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για το
σύνολο του εξοπλισµού τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία οριστικής
παραλαβής του εξοπλισµού.
Στο χρονικό διάστηµα που ο εξοπλισµός καλύπτεται από την εγγύηση & συντήρηση, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αντί τιµήµατος το οποίο θα περιλαµβάνεται στην
συνολική προσφορά του έργου και εντός του προβλεπόµενου προϋπολογισµού, να
παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης µε τους εξής όρους:
•

Λήψη ειδοποίησης βλάβης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (9:00 – 15:00).

•

Απόκριση από πιστοποιηµένο τεχνικό του βλαβοληπτικού εντός 2 ηµερών από

τη στιγµή της αναγγελίας βλάβης.
•

Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό µε επισκευή ή αντικατάσταση του

προβληµατικού τµήµατος του εξοπλισµού µέσα σε 7 εργάσιµες ηµέρες από τη στιγµή
της αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης συµπεριλαµβάνεται και ο
χρόνος εντοπισµού της βλάβης.
•

Επαναφορά συστήµατος και προσωρινή αποκατάσταση βλαβών λογισµικού

(workaround) µέσα σε 1 µια ηµέρα από την αποκατάσταση της βλάβης, µε πιθανή
επανεγκατάσταση συστήµατος & δεδοµένων από τα αντίγραφα ασφαλείας του Φορέα.
•

Πλήρη αποκατάσταση σφαλµάτων λογισµικού µέσω ενηµερωτικών εκδόσεων

(SW Updates) και διορθωτικών εκδόσεων (patch/fix) από τον κατασκευαστή του
εξοπλισµού. Η εγκατάσταση των εκδόσεων και η επαναφορά του συστήµατος σε πλήρη
λειτουργία είναι ευθύνη του αναδόχου.
•

Προληπτικοί έλεγχοι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών µε

ελάχιστο (1) φορά ετησίως.
•

Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υπηρεσίας συντήρησης και αναφορές βλαβών

κάθε (6) µήνες.
Μετά τη λήξη του έργου HeERO ο Ανάδοχος θα πρέπει να µετεγκαταστήσει το υπό
προµήθεια σύστηµα και τον σχετικό µε αυτό εξοπλισµό σε κατάλληλη τοποθεσία που
θα του υποδειχθεί από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και να κάνει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου το υπό προµήθεια σύστηµα να τεθεί και εκεί σε
λειτουργία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο απώτερος στόχος της µελλοντικής
ενσωµάτωσης των υπηρεσιών eCall στο ελληνικό 112 PSAP.
Ο Ανάδοχος θα δεσµεύεται, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην προσφορά του, ότι σε
περίπτωση που η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας επιθυµεί να ανανεώσει το
χρόνο εγγύησης µετά τη λήξη του και µε τους ίδιους όρους, να καταθέσει προσφορά
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που δεν θα υπερβαίνει, το 6% της προσφοράς που κατέθεσε στον παρόντα
διαγωνισµό.
4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συµπληρώσει τους πίνακες συµµόρφωσης που
αντιστοιχούν σε κάθε τµήµα του διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.
Οι απαντήσεις του υποψήφιου αναδόχου για την κάλυψη κάθε τεχνικής προδιαγραφής
µε την προσφερόµενη τεχνική λύση θα πρέπει να είναι: ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

1

Τεχνικές Προδιαγραφές IVS

Απαίτηση

Να συνταχθεί αναλυτικός πίνακας
συµµόρφωσης µε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές του κεφ. ΙΙ, παρ. 2.1
και να απαντηθεί.
2

Τεχνικές
Προδιαγραφές
εξοπλισµού και λογισµικού PSAP
Να συνταχθεί αναλυτικός
συµµόρφωσης µε όλες τις
προδιαγραφές σύµφωνα
οριζόµενα στο κεφ. ΙΙ, παρ.
και 2.6 και να απαντηθεί.

3

πίνακας
τεχνικές
µε τα
2.2, 2.3

ΝΑΙ

Λογισµικό GIS απεικόνισης και
διαχείρισης
της
γεωγραφικής
πληροφορίας
της θέσης
του
καλούντος IVS
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα
αναφερόµενα στο κεφ. ΙΙ, παρ. 2.4 και
2.11

4

ΝΑΙ

Λογισµικό
διασύνδεσης
του
λογισµικού
του
Κέντρου
Εξυπηρέτησης
κλήσεων
eCall
(PSAP) µε τη βάση δεδοµένων
Αδειών Κυκλοφορίας οχηµάτων
του
Υπουργείου
Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, µέσω
διεπαφής που θα παρέχει το
Υπουργείο
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα
αναφερόµενα στο κεφ. ΙΙ, παρ. 2.5
5

Τεχνικές
Προδιαγραφές
τηλεφωνικού κέντρου
Να συνταχθεί αναλυτικός πίνακας
συµµόρφωσης µε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές του κεφ. ΙΙ, παρ. 2.7
και να απαντηθεί.

6

Τεχνικές
Εξυπηρετητών

Τεχνικές Προδιαγραφές
Εργασίας

ΝΑΙ

Εκπαίδευση
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα
αναφερόµενα στο κεφ. ΙΙ παρ. 3.4.

11

ΝΑΙ

Εγκατάσταση
εξοπλισµού
και
λογισµικού- Παραµετροποίηση
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα
αναφερόµενα στο κεφ. ΙΙ παρ. 3.

10

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές Λοιπού
Πληροφοριακού εξοπλισµού
Να συνταχθεί αναλυτικός πίνακας
συµµόρφωσης µε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές του κεφ. ΙΙ παρ. 2.10
και να απαντηθεί.

9

ΝΑΙ

Θέσεων

Να συνταχθεί αναλυτικός πίνακας
συµµόρφωσης µε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές του κεφ. ΙΙ παρ. 2.9 και
να απαντηθεί.
8

ΝΑΙ

Προδιαγραφές

Να συνταχθεί αναλυτικός πίνακας
συµµόρφωσης µε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές σύµφωνα µε το κεφ. ΙΙ,
παρ. 2.8 και να απαντηθεί.
7

ΝΑΙ

Εγγύηση,
Συντήρηση
Μετεγκατάσταση συστήµατος

και
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα
αναφερόµενα στο Κεφ. II, παρ. 4.
12

ΝΑΙ

Χρόνος παράδοσης και λειτουργίας
Ο
Ανάδοχος
θα
πρέπει
να
συµµορφώνεται πλήρως µε τα
αναφερόµενα στο κεφ. ΙΙ, παρ. 1.2.

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι απαιτητά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ∆ΗΛΩΣΗ.
Ο υπογράφων ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας:

∆ΗΛΩΝΩ:
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσουν την Οικονοµική
Προσφορά τους για την υλοποίηση του Έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση,
Προσαρµογή
&
Συντήρηση
Εξοπλισµού
και
Λογισµικού
για
Κέντρο
Εξυπηρέτησης
κλήσεων
eCall
και
θέση
σε
πλήρη
λειτουργία
της
ολοκληρωµένης
λύσης
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO », µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν
υπόψη τους:
•

Την παρούσα ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, µε όλα τα σχετικά
παραρτήµατά της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του διαγωνισµού,

•

Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό.

2. Ότι οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση των συνθηκών του Έργου, των τεχνικών
προδιαγραφών και των ποσοτήτων που απαιτούνται.
3. Ότι οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το Κατ' Αποκοπή Τίµηµα της Προσφοράς µας
περιλαµβάνει το σύνολο του εξοπλισµού, του λογισµικού και των υπηρεσιών που
απαιτούνται ώστε τελικά να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και ποιοτικά άρτια λειτουργία του
Συστήµατος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
4. Ότι οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν κάθε κόστος στο Κατ'
Αποκοπή Τίµηµα για την έγκαιρη περάτωση του έργου και την τήρηση όλων των
προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
5. Στο προσφερόµενο Κατ' Αποκοπή Τίµηµα περιλαµβάνονται:
α. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου σύµφωνα µε τους αναφερόµενους στη ∆ιακήρυξη όρους.
β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης,
του Αναδόχου µη δικαιουµένου άλλης πρόσθετης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την
πλήρη εκτέλεση των εργασιών.
6. Οι Εταιρείες µας κατάρτισαν την Οικονοµική Προσφορά τους µε βάση τα
αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους.
Αθήνα
Ο ∆ΗΛΩΝ
Σφραγίδα - Υπογραφή
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Β. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ)
Για την υλοποίηση του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση
Εξοπλισµού

και

Λογισµικού

για

Κέντρο

Εξυπηρέτησης

κλήσεων

eCall

και

θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου
HeERO », σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και µε τα καθοριζόµενα
στο παρόν έντυπο η οικονοµική µας προσφορά ανέρχεται σε:

Κατ' Αποκοπή Τίµηµα

ΕΥΡΩ (αριθµητικώς)

ΕΥΡΩ (ολογράφως)

ΦΠΑ
Συντελεστής

ΕΥΡΩ (αριθµητικώς)

ΕΥΡΩ (ολογράφως)

Αθήνα

ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
Σφραγίδα - Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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Β1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο διαγωνισµό

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστηµα…………………
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)…………….
Ηµ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ ( ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγος
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Αρ. …....……......για. ΕΥΡΩ 12.300,00
Έχω την τιµή να σας γνωρίζω ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ……..………..
υπέρ
της
εταιρείας
………………………...…………………...................................................................................
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά
και για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συµµετοχής της/τους στο
διενεργούµενο διαγωνισµό σας (αριθµός διακήρυξης 2/2012) για το έργο «Προµήθεια,
Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο
Εξυπηρέτησης
κλήσεων
eCall
και
θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου
HeERO ».
Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή
σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
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Η παρούσα ισχύει µέχρι ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆..∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

Σηµείωση: Αν το κείµενο της Εγγυητικής Επιστολής δεν είναι διατυπωµένο στην Ελληνική,
θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση.
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Β2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστηµα…………………
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)…………….
Ηµ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ ( ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγος

Εγγυητική Επιστολή υπ’ Αρ. …....……......για. ΕΥΡΩ..................

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……..……….. υπέρ
της
εταιρείας
………………………...…………………...................................................................................
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά
και για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της
υπ’αρ. …………Σύµβασης που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια,
Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο
Εξυπηρέτησης
κλήσεων
eCall
και
θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου
HeERO » σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/2012 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή
σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : «

»

«Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για
Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης
λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO»
Στου Παπάγου σήµερα

-

-

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών

2012, στο κτίριο

του Υπουργείου Ανάπτυξης,

και ∆ικτύων (Αναστάσεως

2

και Τσιγάντε –

Παπάγου) , οι υπογράφοντες τη σύµβαση :
αφενός µεν, ο …………………….. , ……………………

1.

του

Υπουργείου

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
σύµφωνα

µε

τη µε αριθµ. ……………………….

απόφαση

του

Αναπληρωτή Υπουργού

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που στο εξής θα καλείται
« Αναθέτουσα Αρχή» και
2.

αφετέρου δε, ο

……………………………………..,

νόµιµος

εκπρόσωπος

της

«………………………. », σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, που στο εξής
θα καλείται « Ανάδοχος»
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείµενο του έργου, περιλαµβάνει την Προµήθεια λογισµικού (SW) και υλικού (HW)
για δηµιουργία ολοκληρωµένου Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP - Public Safety
Answering Point) µε απώτερο στόχο τη µελλοντική ενσωµάτωση των υπηρεσιών eCall στο ελληνικό
112 PSAP σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
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Το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης του παραπάνω έργου ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας
έως την 31η/12/2013.
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος της διακήρυξης και στην τεχνική
προσφορά του «Αναδόχου». Η διακήρυξη του διαγωνισµού, η προσφορά του «αναδόχου» και η
κατακυρωτική απόφαση, επισυνάπτονται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και
ισοδύναµης ισχύος τµήµα της. Σε όσα σηµεία η τεχνική προσφορά του «Αναδόχου» υπερέχει των
όρων

της

διακήρυξης

είναι

δεσµευτική

για

τον

«Ανάδοχο»,

προς

όφελος

της

«Αναθέτουσας Αρχής ».
Άρθρο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»

2.1

Ο « Ανάδοχος » δεσµεύεται για κάθε σηµείο που αναφέρεται στην προσφορά που υπέβαλε
και καλύπτεται στην παρούσα σύµβαση, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.

2.2

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του « Αναδόχου »

υπόκειται στα περί εχεµύθειας

προβλεπόµενα. Ειδικότερα όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαθέτει στα πλαίσια
εκτέλεσης

του συγκεκριµένου έργου

αποτελούν

εµπιστευτικά στοιχεία, τα οποία

δικαιούται να γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς

προηγούµενη

δεν

έγγραφη

άδεια της « Αναθέτουσας Αρχής ».
2.3

Ο « Ανάδοχος » θα πρέπει να διαθέτει ετοιµότητα ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε
αίτηµα της « Αναθέτουσας Αρχής », που στοχεύει

στην αποτελεσµατική υλοποίηση του

έργου.
2.4

Στην περίπτωση που ο « Ανάδοχος » συµβάλλεται µε τρίτους για την υλοποίηση του έργου
του, ουδεµία υποχρέωση ή ευθύνη θα φέρει η « Αναθέτουσα αρχή » έναντι αυτών.
Άρθρο 3ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

3.1

Η « Αναθέτουσα

Αρχή » υποχρεούται να λαµβάνει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο

για

να

διευκολύνει το έργο του «Αναδόχου».

3.2

Η «Αναθέτουσα Αρχή » θα παρέχει, στον «Ανάδοχο » κάθε στοιχείο και πληροφορία σχετική
µε το έργο που έχει στη διάθεσή της και θα συνδράµει στην απόκτηση κάθε επιπρόσθετης
πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για το έργο. Επίσης, θα κοινοποιεί στον «Ανάδοχο»
σχετικά έγγραφα που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
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Άρθρο 4ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1

Το

συµβατικό

τίµηµα

του

έργου

ορίζεται

στο

ποσό

των

……............………………………………………………………………………………(ολογράφως)
ευρώ ( ………………………….(αριθµητικώς) € ) (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

4.2

Με

τον

όρο

«συµβατικό

τίµηµα»,

εννοείται

το

συνολικό

τίµηµα

της

σύµβασης

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Άρθρο 5ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»

5.1

Η

παρακολούθηση, επίβλεψη, οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου του

«Αναδόχου» θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)
σύµφωνα µε τη µε αριθµ. ……… απόφαση.
5.2

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα του έργου, όπως αυτό
αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη και στην τεχνική του προσφορά και να υποβάλλει τα
παραδοτέα του έργου σύµφωνα µε τους χρόνους που ρητώς ορίζονται.

5.3

Σε περίπτωση που το υποβληθέν Παραδοτέο του έργου πληροί στο σύνολο του τις
προδιαγραφές και κρίνεται επαρκές για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου, η ΕΠΠΕ
προχωρεί σε Οριστική Παραλαβή του.
Σε αντίθετη περίπτωση, η αρµόδια ΕΠΠΕ είναι υποχρεωµένη να συντάξει και να κοινοποιήσει
στον «Ανάδοχο» εντός δέκα (10) ηµερών, έγγραφες παρατηρήσεις / προτάσεις.
Σε περίπτωση µη έγκαιρης κοινοποίησης παρατηρήσεων / προτάσεων από την ΕΠΠΕ στον
«Ανάδοχο», το Παραδοτέο θεωρείται αυτοδικαίως προσωρινά παραληφθέν. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν, να τις
ενσωµατώσει, ή να τεκµηριώσει τη θέση του για αυτές που θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό ή
χρήσιµο

να

ενσωµατωθούν

και

να

επανυποβάλει

το

παραδοτέο.

Στη

συνέχεια

επαναλαµβάνεται η διαδικασία όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.
5.4

Σε περίπτωση πλήρους και ικανοποιητικής συµµόρφωσης / τεκµηρίωσης του Αναδόχου µε τις
παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ, το παραδοτέο κρίνεται οριστικά παραληφθέν και εκδίδεται πρακτικό
οριστικής παραλαβής αυτού.
Άρθρο 6ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6.1

Όλες οι πληρωµές γίνονται σε ευρώ, µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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Κατά την εξόφληση, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,

6.2

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας και
β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο σχετικός, σύµφωνα µε το άρθρο 24
του νόµου 2198/1994, φόρος εισοδήµατος.
Στις πληρωµές ουδεµία κράτηση θα γίνει στον ανάδοχο. Σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 43115/5-11-1952, η οποία κυρώθηκε
µε το ν.δ. 2957/1954, καθώς και το άρθρο 11 § 1, 2 του ν. 2860/2000, οι δαπάνες για αγορά
και προµήθεια αγαθών και ειδών, εκτέλεση έργων, µισθώσεων ακινήτων κ.λ.π. που βαρύνουν
αµιγώς τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων απαλλάσσονται από την υπέρ
Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3% του άρθρου 22 του Π.∆.422/1981.
Η πληρωµή (σε ΕΥΡΩ) του συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του
αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆., µε τους εξής όρους:
6.3

Ποσοστό ύψους 50% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε την
ολοκλήρωση του Σταδίου 1 µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του
Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.

6.4

Ποσοστό 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε την
ολοκλήρωση του Σταδίου 2 µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του
Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.

6.5

Ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε την
ολοκλήρωση του Σταδίου 3 µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του
Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.

6.6

Το υπόλοιπο 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε την
ολοκλήρωση του Σταδίου 4 µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του
Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου.
Άρθρο 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο « Ανάδοχος » κατέθεσε τη µε
αριθµ.

……………………………………………εγγυητική

«…………………………………………..

»

[

Κατάστηµα

…………………………………………. ευρώ # ………... € #.
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Η παραπάνω εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης , αξίας ίσης µε το

10 % της συνολικής

δαπάνης του έργου (χωρίς Φ. Π. Α.), επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του έργου του
«αναδόχου» και την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του από τις
αρµόδιες τριµελείς επιτροπές.
Άρθρο 8ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1

Σε περίπτωση που η « Αναθέτουσα Αρχή » διαπιστώσει µη προσήκουσα εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του « Αναδόχου », το επισηµαίνει εγγράφως σε αυτόν και ορίζει εύλογη
προθεσµία για να επανορθώσει τυχόν παραλείψεις. Ο « Ανάδοχος» υποχρεούται µέσα στην
οριζόµενη προθεσµία, είτε να συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει
εγγράφως τις αντιρρήσεις του .
Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή ο « Ανάδοχος » δεν συµµορφωθεί
µε τις τελικές υποδείξεις της « Αναθέτουσας Αρχής », διακόπτεται η χρηµατοδότηση του
έργου και κηρύσσεται ο « Ανάδοχος » έκπτωτος. Η καταγγελία της σχετικής σύµβασης
γίνεται

µε

αιτιολογηµένη

απόφαση

του

Υπουργού

Υποδοµών,

Μεταφορών

και

∆ικτύων.
8.2

Σε

περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης:

α) εκπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
β) ο « Ανάδοχος» παραδίδει στην « Αναθέτουσα αρχή » όλα τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του και
γ) η « Αναθέτουσα αρχή »

καταβάλλει στον

« Ανάδοχο »

το

µέρος

της

αµοιβής

που αντιστοιχεί στις ήδη προσφερθείσες εργασίες.
Άρθρο 9ο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα παραδοτέα, τα οποία θα δηµιουργηθούν για το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. & ∆. θα αποτελέσουν πνευµατική
ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου, το οποίο έχει το δικαίωµα να τα
επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την, µε οποιοδήποτε
τρόπο, χρήση και εκµετάλλευση του υλικού αυτού θα ανήκουν, απεριορίστως και αποκλειστικώς,
στο Υπουργείο.
Άρθρο 10ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο µε έγγραφη
συµφωνία όλων των συµβαλλοµένων.
Άρθρο 11ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «Ανάδοχο» σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την «Αναθέτουσα Αρχή» πλην
της απαίτησης για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος που δύναται να εκχωρηθεί σε νοµίµως
λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/Α) και πάντοτε κατόπιν της έγγραφης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 12ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται αυτοδίκαια οι όροι της
διακήρυξης και

οι διατάξεις των

π. δ. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και π.δ.

60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘ περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών’,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, όπως ισχύουν σήµερα».
Ελλείψει φιλικού

διακανονισµού

διακανονισθεί σύµφωνα µε

µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε αντιδικία

την

Ελληνική νοµοθεσία, µε βάση τις

θα

διατάξεις του αστικού

κώδικα για το υπόψη αντικείµενο.
Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η
οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε
τρία (3) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα.
Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύµβασης, τα µεν δύο (2) κατατίθενται στο Τµήµα
Προµηθειών

της

∆ιεύθυνσης

Οικονοµικών

Υπηρεσιών

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ( Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων), το δε άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της
σύµβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασµό του.
ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
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