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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις ε̟ί των όρων της µε αριθµ. 7513/ 1204/ 15.02.2013 α̟όφασης µε
θέµα: ∆ιενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής αναδόχου, µε
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για
την ̟αραγωγή καρτών ψηφιακού ταχογράφου».
ΣΧΕΤ: Το υ̟. αριθµ. 10972/1438/06.03.2013 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υ̟ουργείου µας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα
̟αρακάτω ερωτήµατα ̟ου υ̟οβλήθηκαν:
Ερώτηµα 1:
Έλεγχος Λειτουργικότητας Tachonet :
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες της IS Hosting Services Management - Windows Operations (EU),
̟ριν τεθεί σε ̟αραγωγική λειτουργία ένα νέο σύστηµα λογισµικού εφαρµογής α̟αιτείται ο
έλεγχος αυτού ώστε να ̟ιστο̟οιηθεί ε̟ίσηµα για χρήση α̟ό το κράτος µέλος της Ε.Ε. ̟ου
αιτείται κάτι τέτοιο.
Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν όλες οι διαδικασίες είναι υ̟οχρέωση του Αναδόχου να
ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος της ∆ιακήρυξης.
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Η δυνατότητα ̟ρόσβασης στο Tachonet θα ̟αραχωρηθεί α̟ό το Υ̟.Αν.Αν.Υ.Με.∆ι (µέσω του
δικτύου STESTA και του VPN του Αναδόχου). Η διασύνδεση του συστήµατος του Αναδόχου
µε το Tachonet, συµ̟εριλαµβανοµένης αρχικής ̟ιστο̟οίησης, δοκιµών και ελέγχων ̟ριν την
τελική σύνδεση, θα υλο̟οιηθεί α̟ό τον Ανάδοχο. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α, §5.2.2. σελ.40,
η διασύνδεση του συστήµατος του Αναδόχου µε το Tachonet γίνεται κατά τη φάση ∆2.1 –
Εγκατάσταση του Συστήµατος και ̟ρέ̟ει να ολοκληρωθεί µε ε̟ιτυχία ̟ριν την έναρξη της
̟αραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος.
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Ερώτηµα 2:
Έγκριση Τύ̟ου Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου
Η αναλυτική διαδικασία έγκρισης τύ̟ου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου ̟εριγράφεται στον
Κοινοτικό Κανονισµό 1360/2002 της 13 Ιουνίου του 2002 (σελ. 46, VIII. TYPE APPROVAL OF
RECORDING EQUIPMENT AND TACHOGRAPH CARDS). Σύµφωνα µε τον κανονισµό
(1360/2002 σηµείο 288), Έγκριση Τύ̟ου (Type Approval Certificate) δίνεται α̟ό τον αρµόδιο
Οργανισµό Πιστο̟οίησης (Type Approval Authority του Κράτους Μέλους ̟ου θα εκδίδει τους
4 τύ̟ους καρτών στους αιτούντες. Η διαδικασία της έγκρισης τύ̟ου α̟αιτεί µια σειρά α̟ό
̟ιστο̟οιήσεις, ̟ου ̟ρέ̟ει να εκτελεστούν ̟ριν εισέλθει σε ̟αραγωγή η διαδικασία έκδοσης
καρτών σε κάθε ̟ερί̟τωση µεταβολής των υ̟οδοµών ̟αραγωγής τους.
Παρακαλούµε ό̟ως διευκρινίσετε αν είναι υ̟οχρέωση του Αναδόχου η ε̟ίτευξη των
α̟αραίτητων ̟ιστο̟οιήσεων, ̟ριν την έναρξη ̟αροχής της υ̟ηρεσίας.
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Σύµφωνα µε την §11.6 σελ.9, ο Ανάδοχος εξασφαλίζει το ̟ιστο̟οιητικό έγκρισης τύ̟ου για τις
̟ροσφερόµενες κάρτες ψηφιακού ταχογράφου. Ε̟ι̟λέον, στο Παράρτηµα Α, στον ̟ίνακα
συµµόρφωσης 2 στο 2.6, ̟ροδιαγράφεται ότι ο Ανάδοχος εξασφαλίζει την έγκριση τύ̟ου και
κατά τη διάρκεια της σύµβασης, αν ̟ροκύψει αλλαγή στην κάρτα ΨΤ. Η διαδικασία έγκρισης
τύ̟ου για τις ̟ροσφερόµενες κάρτες ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρωθεί ̟ριν την έναρξη της
̟αραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος.

Ερώτηµα 3 :
Χρόνος Λήψης Πιστο̟οιητικού για το ρόλο του ΜSCA για το (Digital Tachograph System
European Root Policy) α̟ό το ERCA - ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Bάσει των ̟εριεχοµένων των εγγράφων αναφοράς για τις διαδικασίες έκδοσης των ψηφιακών
̟ιστο̟οιητικών ρίζας (root certificates, βλέ̟ε «Digital Tachograph System European Root Policy,
Version 2.0, Special Publication I.04.131») ̟ου αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη, α̟αιτείται η
διενέργεια τελετής γένεσης και σχετικός έλεγχος (audit) για την δηµιουργία ζεύγους κλειδιών
για της κάρτες Ψηφιακών Ταχογράφων, µε σκο̟ό να ε̟ιβεβαιωθεί α̟ό την ΕRCA ότι αυτό
είναι µοναδικό για τη χώρα µέλος (Ελλάδα, στην ̟ερί̟τωσή µας). Σύµφωνα µε τη διακήρυξη,
το κόστος του audit θα βαρύνει την υ̟ηρεσία ̟ου θα το διενεργήσει, στους χώρους του
αναδόχου.
Παρακαλούµε ό̟ως ε̟ιβεβαιώσετε ότι η οργάνωση της εκτέλεσης της διαδικασίας α̟οτελεί, ή
όχι, µέρος των υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου και εάν αυτή ̟ρέ̟ει να ολοκληρωθεί εντός του
̟ροβλε̟όµενου χρονοδιαγράµµατος.
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Σύµφωνα µε τις §3.2.1 σελ.13, την §3.3.2 - Σ.3.3 σελ.21 και τον ̟ίνακα συµµόρφωσης 1 –
Υ̟ηρεσίες MSCA σελ.63, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το ρόλο του MSCA. Η διαδικασία
̟αραγωγής των ελληνικών κλειδιών και η ̟ιστο̟οίησή τους α̟ό την ERCA ̟ρέ̟ει να έχει
ολοκληρωθεί ̟ριν την έναρξη της ̟αραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος.
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Οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υ̟. Α. Αν. Υ. Με. & ∆. – Τοµέας
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (www.yme.gov.gr).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ

Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆.:
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
2. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
3. Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
4. Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
6. Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Α̟οτελεσµάτων:
- Γρηµανέλλης Ιωάννης
- Τσελίκας Παναγιώτης
- Μακρής Σεραφείµ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 – Ν. Πιατίδου
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