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ΘΕΜΑ : Ματαίωση του
πρόχειρου
διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή
εξειδικευµένου αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση
του έργου : «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του
κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος και πανελλαδικού
δικτύου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων), για χρονικό
διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών» και επανάληψή του µε τους
ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1 - Τις διατάξεις :
α) Του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
(ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).
β) Του π.δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 263/Α/2611-1999).
γ) 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» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
δ) Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως ισχύει
(εφαρµοζοµένου αναλογικά) (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
ε) Της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
στ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
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ζ)

η)

θ)
ι)
ια)

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112/Α/13-07-2010).
Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/1509-2011).
Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015»
(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)
Του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……..» (ΦΕΚ
152/Α/25-06-2013).
Του π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013).
Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων
υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του ελληνικού δηµοσίου και
δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης
Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (Άϋλοι Τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/2203-1994).

2 - Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) Οικ. 36755/4927/24-07-2013 του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής…. ».
β) 35130/739 / 9-8-2010 του Υπουργού Οικονοµικών « Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων ».
γ) Οικ. 29197/3823/17-06-2013 του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπ. Υ. ΜΕ. & ∆., «ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ»,
που καταχωρήθηκε µε α/α 60920 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της
Υ.∆.Ε.
δ) Οικ. 33709/4283/09-07-2013 του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπ. Υ. ΜΕ. & ∆., «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ», που καταχωρήθηκε µε α/α 5519 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών της Υ.∆.Ε.
ε) Οικ. 33710/4284/09-07-2013 του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπ. Υ. ΜΕ. & ∆., «ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ», που
καταχωρήθηκε µε α/α 70173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε.
στ) 33112/4222/15-07-2013 του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
“Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή εξειδικευµένου αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του
κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος και πανελλαδικού δικτύου της
Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών»”.
3 - Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο είναι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας
και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες υπαλλήλους στην
αρµόδια επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
προκειµένου για την κατανόηση, το χειρισµό και την αξιολόγηση των σύνθετων
διαδικασιών.
4 - Την από 04-07-2013 ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, για την
ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών προκειµένου για τη
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συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων (διενέργειας) του
διαγωνισµού
5 - Το από 08-07-2013 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.
6 - Την από 31-07-2013 αναφορά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων
(διενέργειας), σύµφωνα µε την οποία, στον παραπάνω αναφερόµενο πρόχειρο
διαγωνισµό, καίτοι τηρήθηκαν οι κατά νόµο διατάξεις περί δηµοσιότητας και
διαφάνειας, κατετέθη φάκελος προσφοράς από έναν (1) µόνο υποψήφιο
Ανάδοχο.
7 - Το υπ’ αριθµ. 37973/4970/09-08-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων (διενέργειας) του
ως άνω αναφεροµένου πρόχειρου διαγωνισµού, περί µαταίωσής του, για το
λόγο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα στην Υπηρεσία «συγκριτικά στοιχεία τιµών
προηγούµενων διαγωνισµών», η ύπαρξη των οποίων θεωρείται, σύµφωνα µε
την περίπτωση (η) του άρθρου 21 του π.δ. 118/2007, απαραίτητη προϋπόθεση
για τη µη µαταίωση του διαγωνισµού σε περίπτωση υποβολής µίας (1) µόνο
προσφοράς.
8 - Το υπ’ αριθµ. 5443/27-08-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου µας, µε το οποίο προτείνεται, ως απολύτως
απαραίτητη, η επανάληψη του διαγωνισµού, µε τους ίδιους όρους και τεχνικές
προδιαγραφές του αρχικού διαγωνισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Ματαιώνουµε τον πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος και πανελλαδικού
δικτύου της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών», για τους
λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (6) και (7) του σκεπτικού µέρους
της παρούσας.
2 - Εγκρίνουµε την επανάληψη του παραπάνω πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω
ύψους δαπάνης), µε τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού
διαγωνισµού.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και το έργο του Αναδόχου
περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών και
∆ικτύων) υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών που παρέχονται από
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας στους πολίτες και
αφορούν κυρίως σε άδειες κυκλοφορίας & άδειες οδήγησης µε τον ακόλουθο
τρόπο:
 Στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (∆.Ο.Π.) του Υπ.Υ.Με.& ∆.
(Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων) υπάρχει εγκατεστηµένο το Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστηµα, το Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης ∆εδοµένων
καθώς και το Κεντρικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επικοινωνιών-∆ικτύων, που
αποτελούν το Κεντρικό Σύστηµα της Υπ.Υ.Με.& ∆.
 Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας υπάρχουν
εγκατεστηµένοι σταθµοί εργασίας (περί τους 800 χρήστες), οι οποίοι είναι
3
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συνδεδεµένοι στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα και µαζί µε τον
αντίστοιχο δικτυακό εξοπλισµό αποτελούν το πανελλαδικό on-line δίκτυο.
Μέσω αυτού γίνεται η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για την µε
ηλεκτρονικό τρόπο ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων που αφορούν
κυρίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών και δια µέσου αυτού εκτυπώνονται
τα αντίστοιχα διοικητικά έγγραφα δηλαδή άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά
κ.α.
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης για το κεντρικό σύστηµα του Υπ.Υ.Με.∆. (Τοµέας Μεταφορών και
∆ικτύων)
3 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
4 - Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2362/1995, του π.δ. 118/2007 (εφαρµοζοµένου αναλογικά) και τους όρους της
παρούσας απόφασης.
5 - Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού (διενέργειας) αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους :
α ) Κατσικάτσου Μαρία, ως Πρόεδρο,
β ) Λουβερδή Γεράσιµο, ως µέλος και
γ ) Λιανού Κωνσταντίνα, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους, Γρηµανέλλη Ιωάννη (αναπληρωτή της
Προέδρου), Παπαρίζου Βαλεντίνη και Λιακοπούλου Μάρθα.
6 - Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι :
α) Η αποσφράγιση, µονογραφή κατά φύλλο, αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και
β) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των
προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, µε τα αποτελέσµατα της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (διενέργειας)
του διαγωνισµού, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία µας,
δηµόσιας κλήρωσης, 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.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη
σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και
ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος,
γίνεται µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη
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κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν
εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
7- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι :
Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως τις
16 Σεπτεµβρίου 2013 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής [Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου και ώρα 10:00΄ π.µ.],
σε σφραγισµένο φάκελο µαζί µε επιστολή τους, προκειµένου να
πρωτοκολληθούν. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει την επωνυµία
και την διεύθυνση του υποψηφίου και να γράφει ευκρινώς τα
ακόλουθα στοιχεία :
α) Προσφορά
β) Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής
γ) Αριθµός ∆ιακήρυξης
δ) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού
Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Εφόσον επιθυµούν οι υποψήφιοι, µπορούν να παρευρεθούν στην
αποσφράγιση, από την παραπάνω αναφερόµενη επιτροπή των
προσφορών, στις 16 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα στο κτίριο
της Αναθέτουσας Αρχής [Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου],
Γραφείο 605 και ώρα 11:00΄ π.µ.
8 - Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους,
ως εξής :
α) «υποφάκελος τεχνικής προσφοράς» και
β) «υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς».
Στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετούνται, µε
ποινή την απόρριψη της προσφοράς, τα οικονοµικά
στοιχεία.
Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
Τα περιεχόµενα των υποφακέλων τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει
να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα, ένα (1) εκ των οποίων
θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" 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.
Αρχικά η επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους τεχνικών προσφορών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλες οι τεχνικές
προσφορές, ανά φύλλο. Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την επιτροπή, µε
ευθύνη του προέδρου της, για να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία, που θα
καθορισθεί από την Υπηρεσία.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, σε
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ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο
διαγωνισµό και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους, µε σχετική
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία, τρεις (3) τουλάχιστον
ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές
προσφορές.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται.
9 - Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες και δεν θα
φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν
υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον υποψήφιο, η δε αρµόδια
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα µονογράψει τις
διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση
της προσφοράς.
Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών, ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
10 - Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :
 Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.
 Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιµή, για
όµοια ή παρεµφερή υπηρεσία.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα µε το χαµηλότερο τίµηµα,
εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας απόφασης.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα
παραπάνω κριτήρια. Αντιπροσφορές σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και
για ουδεµία αιτία γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου είναι
χαµηλότερη κατά 30% ή παραπάνω από τον προϋπολογισµό του έργου, η
επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητεί γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο
διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του.
Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν :
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και
γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Η επιτροπή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο Ανάδοχο, τη σύνθεση της
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωµοδοτεί στο
σχετικό πρακτικό της για την απόρριψη ή µη της συγκεκριµένης προσφοράς.
11 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών που
αναφέρονται στο επισυναπτόµενο ‘’ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ’’ της παρούσας. Οι
τιµές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.
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Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ
προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Οι τιµές στην προσφορά των υποψηφίων, θα δίνονται, ως εξής :
α) τιµή συνολικού κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) για την παροχή όλων των
ζητουµένων υπηρεσιών,
β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις εκατόν (%), στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω
υπηρεσίες.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία) και
γ) τιµή συνολικού κόστους (µε Φ.Π.Α.) για την παροχή όλων των ζητουµένων
υπηρεσιών.
Η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη
σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δεν θα περιλαµβάνει όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες, δε θα
λαµβάνεται υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία,
απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων
τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
12 - Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε.), η οποία θα οριστεί
στην κατακυρωτική απόφαση.
13 - Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνεται σε µηνιαία βάση,
µετά την υποβολή στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα
Προµηθειών :
•
•

του πρακτικού οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την
αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών από τον «ανάδοχο» του έργου
και των απαιτούµενων δικαιολογητικών (Φορολογική - Ασφαλιστική
Ενηµερότητα).
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,172 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του
αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.
Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόµιµος φόρος
εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198 / 1994.
Κατά την πρώτη πληρωµή, θα διενεργηθεί εφάπαξ, η προβλεποµένη από το
ν.
4013/2011
«Σύσταση
ενιαίας
Ανεξάρτητης
Αρχής
∆ηµοσίων
Συµβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού συµβατικού
τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

14 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ # 60.000,00 € #, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται
συνολικά στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
# 73.800,00 € # και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, οικονοµικού έτους 2013,
Φορέας 35-710 και επιµερίζεται ως εξής:
α) ποσό τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ # 32.800,00 € # πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό σαράντα χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα τεσσάρων ευρώ # 40.344,00 € #, στον Κ.Α.Ε. 0869 «Αµοιβές για
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού» και
β) ποσό είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ # 27.200,00 € # πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό τριάντα τριών χιλιάδων
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τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ # 33.456,00 € #, στον Κ.Α.Ε. 0899 «Λοιπές
δαπάνες και ειδικές αµοιβές».
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, αν αυτό κριθεί ασύµφορο.
16 - Α) Περίληψη της παρούσας απόφασης να δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες
οικονοµικές εφηµερίδες α) «ΚΕΡ∆ΟΣ» και β) «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
Η δαπάνη δηµοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου και το εν λόγω
ποσό θα αφαιρεθεί, από το οφειλόµενο ποσό, κατά την πρώτη πληρωµή αυτού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, παράγραφος 3. Σε
περίπτωση που ο πρόχειρος διαγωνισµός κηρυχτεί άγονος, η δαπάνη
δηµοσίευσης βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, οικονοµικού έτους 2013,
Φορέας 35-710 και Κ.Α.Ε. 0841 «∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά».
Β) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- Το από 08/07/2013 Πρακτικό
∆ηµόσιας Κλήρωσης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ)

1 - Αναφερόµενους (6), µέλη της επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
2 - ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής
(για ανάρτηση της παρούσας στην
ιστοσελίδα του Υπ. Υ. Με. & ∆.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ)
α ) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
β ) Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας ∆ιοικητικής Υποστήριξης
γ ) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Π. Γιαννάκη
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Υπ.Υ.Με.∆.) - Τοµέας
Μεταφορών και ∆ικτύων υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών που παρέχονται
από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας στους πολίτες και αφορούν
κυρίως σε άδειες κυκλοφορίας & άδειες οδήγησης (Παράρτηµα Α’: Σχήµα 1) µε τον
ακόλουθο τρόπο:
1) Στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (∆.Ο.Π.) του Υπ.Υ.Με.∆. - Τοµέας
Μεταφορών και ∆ικτύων υπάρχει εγκατεστηµένο το Κεντρικό Πληροφοριακό
Σύστηµα, το Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης ∆εδοµένων καθώς και το Κεντρικό
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επικοινωνιών-∆ικτύων, που αποτελούν το Κεντρικό Σύστηµα
του Υπ.Υ.Με.∆.
2) Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας υπάρχουν
εγκατεστηµένοι σταθµοί εργασίας (περί τους 800 χρήστες), οι οποίοι είναι
συνδεδεµένοι στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα και µαζί µε τον αντίστοιχο
δικτυακό εξοπλισµό αποτελούν το πανελλαδικό on-line δίκτυο. Μέσω αυτού γίνεται
η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για την µε ηλεκτρονικό τρόπο
ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων που αφορούν κυρίως στην εξυπηρέτηση
των πολιτών και δια µέσου αυτού εκτυπώνονται τα αντίστοιχα διοικητικά έγγραφα
δηλαδή άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης για το κεντρικό σύστηµα του Υπ.Υ.Με.∆.
Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
°

Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού (H/W και Λογισµικό
Συστήµατος).

°

Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Λογισµικού Εφαρµογών.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Εµπλεκόµενοι Φορείς του ∆ηµοσίου
Στο παρόν έργο εµπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς του ∆ηµοσίου:
• Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Υπ.Υ.Με.∆.), ως Αναθέτουσα Αρχή
• ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (∆.Ο.Π) του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Υπ.Υ.Με.∆.) - Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων
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2.2 Εξοπλισµός Κεντρικού Συστήµατος του Υπ.Υ.Με.∆.
Ο εξοπλισµός του Κεντρικού Συστήµατος του Υπ.Υ.Με.∆. (Τοµέας Μεταφορών και
∆ικτύων) αποτελείται από τα ακόλουθα:
 Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα: Σύστηµα Novascale 7285, το οποίο
αποτελείται από δύο κύρια partitions:
i. το GCOS7 partition (αρχιτεκτονικής Mainframe Bull DPS7000 µε λειτουργικό
σύστηµα GCOS7), στο οποίο έχουν υλοποιηθεί όλες οι διαδικασίες του online συστήµατος και αφορούν σε άδειες κυκλοφορίας, άδειες οδήγησης,
εγκρίσεις τύπου οχηµάτων, παραβάσεις Σ.Ε.Σ.Ο. κλπ.
ii. το OPEN partition (Windows Server 2003 Enterprise Edition, SQL Server
2005), στο οποίο έχουν υλοποιηθεί εφαρµογές µε χρήση νέων τεχνολογιών,
όπως το Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Μ.Ε).
 Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης ∆εδοµένων: Περιλαµβάνει τους δίσκους του
συστήµατος και το υποσύστηµα Backup Novascale 7285.
 Κεντρικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επικοινωνιών-∆ικτύων: Περιλαµβάνει το
σύστηµα ενδιάµεσης επικοινωνίας MAINWAY και τον απαραίτητο δικτυακό
εξοπλισµό (κεντρικοί δροµολογητές, UTMs, switches κ.τ.λ.).
Η αναλυτική σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω συστηµάτων αναφέρονται
στους αντίστοιχους πίνακες του Παραρτήµατος Β’ (Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5).

2.3 Πανελλαδικό on-line ∆ίκτυο
Το Πανελλαδικό δίκτυο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας
περιλαµβάνει συνολικά 85 υπηρεσίες (Παράρτηµα Α’: Πίνακας 1). Υποστηρίζει περίπου
500 χρήστες για τις εφαρµογές των Αδειών Κυκλοφορίας και 300 χρήστες για τις
εφαρµογές των Αδειών Οδήγησης. Η διασύνδεση των υπηρεσιών µε το κεντρικό Π.Σ. της
Γ.Γ.Μ. γίνεται µέσω του VPN δικτύου του Υπουργείου, που έχει δηµιουργηθεί µε χρήση
του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Ο τρόπος διασύνδεσης των
υπηρεσιών µε το κεντρικό Π.Σ. της Γ.Γ.Μ. απεικονίζεται στο Σχήµα 2 του Παραρτήµατος
Α’.

2.4 Λογισµικό Εφαρµογών
Ως Λογισµικό Εφαρµογών θεωρείται το σύνολο του λογισµικού µέσω του οποίου
έχουν υλοποιηθεί:
i. οι διαδικασίες του on-line συστήµατος που εκτελούνται στο GCOS7 partition
του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήµατος, µε χρήση του λειτουργικού
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ΑΔΑ: ΒΛΩΧ1-0Ι9
συστήµατος GCOS7 και του περιβάλλοντος TDS (Transactional Driven
System) της εταιρείας BULL, για τις παρακάτω κύριες θεµατικές περιοχές:
-

Άδειες Οδήγησης

-

Άδειες Κυκλοφορίας Οχηµάτων

-

Ειδικές Άδειες Οδήγησης Ε.∆.Χ. οχηµάτων

ii. Batch εφαρµογές, όπως για παράδειγµα η εφαρµογή παρακολούθησης
βαθµών ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών – Point
System.
iii. Άλλα βοηθητικά προγράµµατα, για διασφάλιση της ακεραιότητας των
δεδοµένων.
Το παραπάνω λογισµικό έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα COBOL85 µε χρήση
αντίστοιχων εργαλείων FullScreenEditor, JobControlLanguage, Input/OutputFacility,
CatalogManagement,

DataManagement,

FileManagement,

GTWriter

κ.λ.π.

Μια

συνοπτική περιγραφή της λειτουργικότητας των εφαρµογών γίνεται στο Παράρτηµα Β’.
Στα πλαίσια του αντικειµένου του έργου, ο ανάδοχος θα παρέχει πλήρη τεχνική
υποστήριξη για το σύνολο του Λογισµικού Εφαρµογών, η οποία αφορά στην παροχή
υπηρεσιών µε αντικείµενο:
a) ∆ιορθώσεις (bug fixing) των προγραµµάτων που συνθέτουν την υπάρχουσα
λειτουργικότητα των εφαρµογών.
b) Βελτιώσεις - τροποποιήσεις στα στοιχεία που συνθέτουν την υπάρχουσα
λειτουργικότητα των εφαρµογών.
c) Αντιµετώπιση εκτάκτων προβληµάτων (καταστάσεις κρίσεων) που αφορούν
στη διαχείριση του on-line συστήµατος.

3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που οφείλει να
προσφέρει ο ανάδοχος στα πλαίσια του αντικειµένου του έργου. ∆εδοµένων των όσων
αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες, οι παρεχόµενες υπηρεσίες µπορούν να
διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
A. Κατασταλτική συντήρηση - ενέργειες αποκατάστασης βλαβών και επαναφοράς
σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού των κεντρικών συστηµάτων
του
B. Τεχνική υποστήριξη για διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Λογισµικού
Εφαρµογών.
3.1 Κατασταλτική συντήρηση - Αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας
Με τον όρο αυτό εννοούνται οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται
να εκτελεστούν από τους τεχνικούς του αναδόχου στον εξοπλισµό του κεντρικού
συστήµατος του Υπ.Υ.Με.∆., προκειµένου να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία του

11

ΑΔΑ: ΒΛΩΧ1-0Ι9
µετά την εµφάνιση τεχνικού προβλήµατος. Οι ενέργειες αυτές µπορεί ενδεικτικά να
περιλαµβάνουν:
 Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων, µέσω φυσικής παρουσίας ή αποµακρυσµένης
πρόσβασης.
 ∆ιάθεση και εγκατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων ή
υποµονάδων υλικού.
 Ολοκλήρωση των απαιτούµενων ρυθµίσεων
Η αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας θα γίνεται το ταχύτερο δυνατό,
σύµφωνα και µε τα όσα αναφέρονται στην Ενότητα 5, προκειµένου να διασφαλίζεται η
οµαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του κεντρικού συστήµατος του Υπ.Υ.Με.∆.

3.1.1

Γενικοί όροι για την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας

1. Ο ανάδοχος θα επαναφέρει σε οµαλή λειτουργία το σύστηµα µετά την εµφάνιση
οποιασδήποτε βλάβης.
2. Για την καλύτερη παρακολούθηση του έργου της συντήρησης θα συµπληρώνεται
από τους τεχνικούς του αναδόχου, µετά από κάθε επέµβαση τους στα
µηχανήµατα, το µητρώο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών για τις εργασίες
που έγιναν και θα προσυπογράφεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, µε
βάση διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του Υπ.Υ.Με.∆. και του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει την προληπτική, κατασταλτική συντήρηση
και επισκευή, µε υπηρεσίες και ανταλλακτικά που η αξία τους περιλαµβάνεται στην
µηνιαία αµοιβή.
4. Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί επί τόπου επέµβαση για επίλυση του
προβλήµατος το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου και οι συνεργάτες του θα
επέµβουν µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο, για την αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας των συστηµάτων.
5. Η επίλυση του προβλήµατος θα γίνεται όπου είναι εφικτό µε αντικατάσταση της
µονάδος. Η µονάδα θα επισκευάζεται στο χώρο της εγκατάστασης ή, σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, στα Τεχνικά Κέντρα του αναδόχου.

6. Η µεταφορά της µονάδας στα Τεχνικά Κέντρα του αναδόχου και η επιστροφή της
στις εγκαταστάσεις του Υπ.Υ.Με.∆., θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του
αναδόχου.
7. ∆εν καλύπτονται από την σύµβαση συντήρησης και τιµολογούνται ξεχωριστά
βλάβες πού δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε εξωτερικές
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αιτίες. Σαν εξωτερικές αιτίες ορίζονται: πυρκαγιά, θεοµηνία, πτώση υδάτων, πτώση
αντικειµένων, βίαιος χειρισµός, δολιοφθορά, επέµβαση ξένων προσώπων κ.τ.λ.
8. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για προβλήµατα επικοινωνίας που προέρχονται από
άλλα συστήµατα πέραν των προσφεροµένων (π.χ. το δίκτυο του ΟΤΕ).

3.1.2

Αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας στο ∆ικτυακό Εξοπλισµό

Για την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας στο ∆ικτυακό Εξοπλισµό
(Παράρτηµα Β’: Πίνακας 5), θα ακολουθείται η παρακάτω µεθοδολογία:
1. Η ∆.Ο.Π. ανακοινώνει το πρόβληµα στον ανάδοχο σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες
και ο ανάδοχος επιβεβαιώνει άµεσα την αναγγελία.
2. Εφόσον το πρόβληµα δεν οφείλεται στον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
ισχύουν τα ακόλουθα:
I. Ο ανάδοχος οφείλει να επιχειρεί διάγνωση και αποκατάσταση του
προβλήµατος που του ανακοινώθηκε από τη ∆.Ο.Π. αξιοποιώντας δικτυακή
διασύνδεση ή και τηλεφωνική επικοινωνία µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ώρες
από την ώρα ανακοίνωσης του προβλήµατος.
II. Εφόσον το πρόβληµα δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί αξιοποιώντας
δικτυακή διασύνδεση, τεχνικός της αναδόχου οφείλει να επισκέπτεται την
εγκατάσταση που παρουσιάστηκε το πρόβληµα και να το αποκαθιστά, είτε
επεµβαίνοντας στην εγκατάσταση του εξοπλισµού, είτε αντικαθιστώντας τον
µε άλλον καινούριο και ισοδύναµο εντός των επόµενων πέντε (5) εργασίµων
ωρών

για

την

Περιφέρεια

Αττικής

και

την

Περιφερειακή

Ενότητα

Θεσσαλονίκης και εντός των επόµενων δύο (2) εργασίµων ηµερών
(δεκατεσσάρων εργασίµων ωρών) για όλες τις άλλες Περιφέρειες από την
ώρα ανακοίνωσης του προβλήµατος από τη ∆.Ο.Π.
III. Οι ανακοινώσεις των προβληµάτων από τη ∆.Ο.Π. θα απαντώνται εντός των
εποµένων πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης, µέσω
έγγραφης αναφοράς αντιµετώπισης των προβληµάτων από τον ανάδοχο,
στην οποία θα αναφέρεται η διάγνωση και θα καταγράφεται ο τρόπος
αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών προθεσµιών που θέτονται στις ως άνω
παραγράφους, ο ανάδοχος βαρύνεται µε ρήτρες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην
Ενότητα 5.
Επιπρόσθετα, αναφορικά µε το δικτυακό εξοπλισµό, εφόσον το Υπ.Υ.Με.∆.
προµηθευτεί το κατάλληλο λογισµικό (συµβατό µε τις µονάδες UTM και εγκεκριµένο από
τον κατασκευαστή τους) για την τήρηση στατιστικών στοιχείων λειτουργίας και επίδοσης
για όλα τα σηµεία του δικτύου τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 5 του Παραρτήµατος Β’,
ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει και να παραµετροποιήσει το
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λογισµικό αυτό, καθώς και να συνδράµει τη ∆.Ο.Π. στη συγκέντρωση των στατιστικών
στοιχείων.

3.1.3

Αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας στο κεντρικό σύστηµα
Novascale 7285

Για την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας στο κεντρικό σύστηµα
Novascale 7285 (Παράρτηµα Β’: Πίνακες 1, 3), θα ακολουθείται η παρακάτω µεθοδολογία:
1. Η ∆.Ο.Π. ανακοινώνει το πρόβληµα στον ανάδοχο σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες
και ο ανάδοχος επιβεβαιώνει άµεσα την αναγγελία.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να επιχειρεί διάγνωση και αποκατάσταση του προβλήµατος
που του ανακοινώθηκε από τη ∆.Ο.Π. αξιοποιώντας δικτυακή διασύνδεση ή και
τηλεφωνική επικοινωνία.
3. Εφόσον το πρόβληµα δεν είναι εφικτό να αντιµετωπιστεί µε τους παραπάνω
τρόπους και εφόσον η σηµασία του για τη λειτουργία του συστήµατος και την
τήρηση των χρόνων απόκρισης είναι µεγάλη, τότε ο ανάδοχος οφείλει να
αποστείλει άµεσα τεχνικό για επιτόπια παρέµβαση.
4. Εάν διαπιστωθεί ότι απαιτείται εξειδικευµένη βοήθεια από τον κατασκευαστή /
προµηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισµού ο ανάδοχος αναλαµβάνει την επικοινωνία
µαζί του.
5. Οι ανακοινώσεις των προβληµάτων από τη ∆.Ο.Π. θα απαντώνται εντός των
εποµένων πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης, µέσω
έγγραφης αναφοράς αντιµετώπισης των προβληµάτων από τον ανάδοχο, στην
οποία θα αναφέρεται η διάγνωση και θα καταγράφεται ο τρόπος αντιµετώπισης
των προβληµάτων.

3.2 Τεχνική υποστήριξη Λογισµικού Εφαρµογών
Στα πλαίσια του αντικειµένου του έργου, ο ανάδοχος θα παρέχει πλήρη τεχνική
υποστήριξη για το σύνολο του Λογισµικού Εφαρµογών, η οποία αφορά στην παροχή
υπηρεσιών µε αντικείµενο:
•

∆ιορθώσεις (bug fixing) των προγραµµάτων που συνθέτουν την υπάρχουσα
λειτουργικότητα των εφαρµογών.

•

Βελτιώσεις - τροποποιήσεις στα στοιχεία που συνθέτουν την υπάρχουσα
λειτουργικότητα των εφαρµογών.

•

Αντιµετώπιση εκτάκτων προβληµάτων (καταστάσεις κρίσεων) που αφορούν:
i)

στη διαχείριση του on-line συστήµατος

ii) στην επιτυχή εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών
iii) στο συγχρονισµό των δεδοµένων στα δύο partitions του Κεντρικού
Πληροφοριακού Συστήµατος (παράγραφος 2.2)
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Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα καλύπτονται από εξειδικευµένους τεχνικούς του αναδόχου
και θα παρέχονται µε τον ακόλουθο τρόπο:
1. Η ∆.Ο.Π. συµπληρώνει το έντυπο «ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», βάσει του προτύπου «Έντυπο 1» (Παράρτηµα
Β’) και το υποβάλλει στον ανάδοχο.
2. Ο ανάδοχος αξιολογεί το υποβληθέν αίτηµα και εκτιµά την απαιτούµενη
ανθρωποπροσπάθεια και το χρόνο υλοποίησης. Η συνολική παρεχόµενη
ανθρωποπροσπάθεια για τεχνική υποστήριξη Λογισµικού Εφαρµογών λογίζεται σε
22 ανθρωποηµέρες ανά ηµερολογιακό µήνα.
3. Ο τελικός χρόνος υλοποίησης, η απαιτούµενη ανθρωποπροσπάθεια καθώς και ο
τρόπος υλοποίησης οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆.Ο.Π.
4. Η ∆.Ο.Π., στην αρχή του κάθε µήνα, θέτει την προτεραιότητα υλοποίησης των
βελτιώσεων – τροποποιήσεων του Λογισµικού Εφαρµογών.
5. Ο ανάδοχος υποβάλλει στο τέλος κάθε µήνα έκθεση στην οποία αναφέρονται τα α)
υποβληθέντα αιτήµατα και η απαιτηθείσα ανθρωποπροσπάθεια, β) τεκµηρίωση
της υλοποίησης του κάθε αιτήµατος, και γ) η πρόοδος των αιτηµάτων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί.
6. Η ορισθείσα επιτροπή για την παραλαβή του έργου (Ε.Π.Π.Ε.) στο τέλος του
έργου παραλαµβάνει οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην Ενότητα 5 µε τίτλο «∆ιασφάλιση
Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών»

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες. Η οργάνωση του έργου γίνεται:
(α) σε φάσεις, (β) σε ενδιάµεσα παραδοτέα που εκπονούνται σε κάθε φάση του έργου και
(γ) σε τελικό παραδοτέο που θα υποβληθεί µε την ολοκλήρωση του έργου για το σύνολο
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί.
Η κάθε φάση του έργου έχει διάρκεια ενός (1) ηµερολογιακού µήνα, κατά το οποίο
παρέχονται από τον ανάδοχο υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Στο τέλος
κάθε µήνα ο ανάδοχος υποβάλλει στην Ε.Π.Π.Ε. και στη ∆.Ο.Π. τα ακόλουθα παραδοτέα:
 Π1: Αναφορά υπηρεσιών κατασταλτικής συντήρησης
 Π2: Αναφορά υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Λογισµικού Εφαρµογών
5. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.1 Γενικά
Στην παρούσα ενότητα καθορίζεται η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών του
αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) πρόκειται να
ελέγχει και να πιστοποιεί το επίπεδο παροχής των προσφερόµενων υπηρεσιών, και
παραλαµβάνει τα σχετικά παραδοτέα του αναδόχου. Βάσει των παραπάνω η Ε.Π.Π.Ε.
πρόκειται να συντάξει πρακτικό στο τέλος του έργου, να γνωµοδοτήσει σχετικά µε το
επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, να
προτείνει την επιβολή ρητρών.

5.2 Τρόπος ελέγχου παρεχόµενων υπηρεσιών
1. Η ∆.Ο.Π. θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης της υλοποίησης καθώς και του
απαιτούµενου προς τούτο συντονισµού. Ειδικότερα, για την περίπτωση του
Λογισµικού Εφαρµογών, θα ορίζει τις προτεραιότητες των προς άµεση υλοποίηση
εργασιών, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους διαθέσιµους πόρους, µέσα στο
πλαίσιο της µηνιαίας ανθρωποπροσπάθειας.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα
εκτελούνται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε πλήρη συνεργασία µε τα Όργανα και τα
στελέχη του Υπουργείου, τα οποία θα είναι εντεταλµένα για τη συνεργασία τους µε
τον ανάδοχο.
4. Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται από την Ε.Π.Π.Ε. σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα του έργου. Στο τέλος του έργου η Ε.Π.Π.Ε. συντάσσει το τελικό
πρακτικό παραλαβής.

5.3 Προσωπικό του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί ότι το διατιθέµενο από αυτόν προσωπικό, το
οποίο θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση του έργου, έχει τα κατάλληλα προσόντα
και ικανότητες. Ειδικότερα:
•

Για την κατασταλτική συντήρηση του εξοπλισµού θα διατίθεται κατάλληλα
καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό (ανάλογα µε το είδος βλάβης), µε
εµπειρία στην αποκατάσταση τεχνικών προβληµάτων.

•

Για την τεχνική υποστήριξη του Λογισµικού Εφαρµογών θα διατίθεται
κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό µε: α) γνώσεις του λειτουργικού
συστήµατος, του περιβάλλοντος ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών
και της γλώσσας προγραµµατισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4
και β) µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα προαναφερόµενα
αντικείµενα της παραγράφου 2.4.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του για τη σπουδαιότητα
και την κρισιµότητα του έργου, που αναλαµβάνουν και να φροντίσει να
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αποχώρησης µέλους του προσωπικού του.
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3. Έξοδα πάσης φύσεως που µπορεί να προκύψουν (µετακινήσεις, ασθένειες,
οιουδήποτε ατυχήµατος ή και θανάτου) του προσωπικού του αναδόχου, που θα
απασχοληθεί στο αντικείµενο, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Κάθε δαπάνη για αποζηµιώσεις από ατυχήµατα ή σωµατικές βλάβες ή υλικές
ζηµίες πραγµάτων ή εγκαταστάσεων τρίτων που θα συµβούν µε αφορµή την
εκτέλεση των εργασιών τους σύµβασης τους εκ µέρους του αναδόχου ή του
προσωπικού του, θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
5. Καµία έννοµη σχέση και ιδιαίτερα τους σχέσης εξαρτηµένης ή µη εργασίας, δεν
δηµιουργείται µεταξύ του προσωπικού του αναδόχου και του Υπουργείου, από την
εκτέλεση τους σύµβασης.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις λογικές προφυλάξεις και τα µέτρα για να
αποφύγει αλλαγές των προσωπικού που έχει αναλάβει την εκτέλεση του
αντικειµένου και το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό από το Υπουργείο. Σε
περίπτωση, που από κάποιο ειδικό λόγο αναστέλλεται η άδεια παραµονής ή
εργασίας στην Ελλάδα του αλλοδαπού προσωπικού ή διακόπτεται η εργασία του
προσωπικού για προσωπικούς λόγους, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά
το προσωπικό αυτό µε άλλο του ίδιου επαγγελµατικού επιπέδου παραδίδοντας
όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την κάλυψη τους αντίστοιχης θέσης και
µε την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό θα εγκρίνεται αρµοδίως από το
Υπουργείο.
7. Επιπλέον, σε περίπτωση που το προσωπικό του αναδόχου δίνει αφορµές για
δικαιολογηµένα παράπονα εκ µέρους των αρµοδίων του Υπουργείου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ελέγχει τα εν λόγω παράπονα και να λαµβάνει τα κατάλληλα
µέτρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά το προσωπικό, το οποίο θα κριθεί
από το Υπουργείο ως ακατάλληλο, µε άλλο του ίδιου επαγγελµατικού επιπέδου.
Κάθε τυχόν πρόσθετη δαπάνη από τις αντικαταστάσεις αυτές του προσωπικού του
αναδόχου,

θα

βαρύνει

τον

ανάδοχο.

Η

περίπτωση

υποτροπιαζουσών

συµπεριφορών του προσωπικού του αναδόχου ή αδράνειας ή άρνησης του
αναδόχου να συµµορφωθεί το ανωτέρω και τις υποδείξεις του Υπουργείου,
αποτελεί λόγω υπαίτιας, εκ µέρους του αναδόχου, καταγγελίας της σύµβασης, από
την αιτία αυτή.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται τους περιπτώσεις οποιασδήποτε απουσίας λόγω
αδείας, ασθένειας κλπ του απασχολούµενου στο Υπουργείο προσωπικού να το
αντικαθιστά µε προσωπικό αντίστοιχων προσόντων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
του Υπουργείου και χωρίς δηµιουργία προβληµάτων στη συνέχιση των εργασιών.
9. Στην περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού του αναδόχου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώσει την Ε.Π.Π.Ε του έργου και τη ∆.Ο.Π. του Υπουργείου.
10. Η αµοιβή του προσωπικού του αναδόχου καθορίζεται και καταβάλλεται
αποκλειστικά και µόνο από τον ίδιο.
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11. Το Υπουργείο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειµένου τους σύµβασης,
υποχρεούται να επιτρέπει στο προσωπικό του αναδόχου την είσοδο στις
εγκαταστάσεις του.
12. Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς του
Υπουργείου.
13. Το Υπουργείο ουδεµία ευθύνη έχει για ατυχήµατα που ενδεχοµένως συµβούν στο
προσωπικό του αναδόχου εντός των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών του.

5.4 Όροι καλής εκτέλεσης του έργου
O ανάδοχος εγγυάται ότι έχει την κατάλληλη δοµή και οργάνωση, πεπειραµένο
ανθρώπινο δυναµικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις
(κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης, κεντρική και περιφερειακές αποθήκες ανταλλακτικών,
κέντρο επισκευής ανταλλακτικών κ.λ.π.), για την επιτόπου παροχή των υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, τόσο στον κεντρικό εξοπλισµό που είναι
εγκατεστηµένος στη ∆.Ο.Π. του Υπ.Υ.Με.∆. (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων), όσο και
στον περιφερειακό εξοπλισµό που είναι εγκατεστηµένος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα παρέχονται είτε
απευθείας από τoν ίδιο τον ανάδοχο, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων και
συνεργατών του.
Ο ανάδοχος συµφωνεί να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
στο σύνολο του εξοπλισµού και του λογισµικού εφαρµογών που αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη από 8.00 έως 18.00 κάθε εργάσιµης ηµέρας, από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή (εξαιρουµένων των επισήµων αργιών του ∆ηµοσίου).
Ο ανάδοχος συµφωνεί να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
προς

αποκατάσταση

της

καλής

λειτουργίας

του

συστήµατος

και

πέραν

του

προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος µετά από κλήση της ∆.Ο.Π. και µε πρόσθετη
επιβάρυνση βάσει επισήµου τιµοκαταλόγου του αναδόχου.
Το προσωπικό συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του αναδόχου θα έχει ελεύθερη
πρόσβαση στα µηχανήµατα κατά το χρονικό διάστηµα που θα έχει συµφωνηθεί αµοιβαία,
και θα παρέχεται σ’ αυτό κάθε δυνατή ευκολία για την περαίωση της εκτελούµενης
εργασίας συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού.

5.5 Απόδοση και ∆ιαθεσιµότητα του Κεντρικού Συστήµατος
Για το Κεντρικό Σύστηµα που είναι εγκατεστηµένο στους χώρους της ∆.Ο.Π. του
Υπ.Υ.Με.∆. (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων), ισχύουν τα κατωτέρω:
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1) Απόδοση
Η απόδοση κάθε µονάδας του συστήµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση του
95% για χρόνο λειτουργίας ίσο των 220 ωρών µέσα σε ένα ηµερολογιακό µήνα.
Η περίοδος µέτρησης είναι ένας ηµερολογιακός µήνας δηλαδή από την πρώτη έως το τέλος του µήνα και κατά το χρονικό διάστηµα από 7.30 έως 17.30 των εργασίµων
ηµερών.

Το ποσοστό της απόδοσης κάθε µονάδος του συστήµατος δίνεται από τον τύπο:
α=

(ΧΛ - ΧΒ Χ 100) / ΧΛ

όπου :
α : απόδοση
ΧΛ : χρόνος λειτουργίας µονάδος (αθροιστικά)
ΧΒ : χρόνος βλαβών µονάδας (αθροιστικά)

Από

το

χρόνο

λειτουργίας

των

220

ωρών

θα

αφαιρείται

ο

χρόνος

προγραµµατισµένης συντήρησης, εφόσον πραγµατοποιείται. Σαν χρόνος βλάβης
ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την αναγγελία της βλάβης µέχρι την διόρθωση της
και την παράδοση της µονάδας σε πλήρη λειτουργία, από τον µηχανικό, στον
υπεύθυνο του συστήµατος.
Εάν η απόδοση κάποιας µονάδας είναι κάτω του 80% στο σύνολο της διάρκειας του
έργου τότε επιβάλλεται ρήτρα ίση µε το 12% του συνολικού τιµήµατος.
Εάν η απόδοση κάποιας µονάδας του εξοπλισµού Η/W είναι µικρότερη σε ποσοστό
του 95% και µεγαλύτερη του 80%, στο σύνολο της διάρκειας του έργου τότε
επιβάλλεται ρήτρα ίση µε το 7% του συνολικού τιµήµατος.

2) ∆ιαθεσιµότητα συστήµατος
∆ιαθεσιµότητα του συστήµατος ονοµάζουµε το ποσοστό του χρόνου λειτουργίας
που το σύστηµα (H/W & S/W) είναι διαθέσιµο για επεξεργασίες.
Το ποσοστό διαθεσιµότητας δίδεται από τον τύπο:
∆= (ΜΧΜΒ Χ 100) / (ΜΧΜΒ+ΜΧΕΒ)
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όπου:
∆: ∆ιαθεσιµότητα του συστήµατος
MXMB : Μέσος χρόνος ΜΕΤΑΞΥ ΒΛΑΒΩΝ
ΜΧΕΒ : Μέσος χρόνος επιδιόρθωσης βλάβης.

Η διαθεσιµότητα θα µετράται κάθε εργάσιµη ηµέρα κατά το χρονικό διάστηµα από
7.30 έως 17.30 κατά το διάστηµα που το σύστηµα θα είναι σε λειτουργία για
εφαρµογές.
Ορίζουµε ότι:
α) ΜΧΜΒ (µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών) είναι ο λόγος του αθροίσµατος των ωρών
καλής λειτουργίας του εξοπλισµού (ΗW/SW) στο διάστηµα 1 ηµερολογιακού µήνα
προς το πλήθος των διακοπών - βλαβών ή το 1 εφόσον δεν υπάρχει βλάβη.
β) Συνεχιζόµενη βλάβη από µέρα σε µέρα δεν θεωρείται διακοπτόµενη βλάβη.
γ) Θεωρείται ότι σε επίπεδο µήνα το σύστηµα αρχίζει και τελειώνει σε κανονική
λειτουργία.
δ) Το maximum βλάβης µιας ηµερολογιακής ηµέρας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δέκα (10) ώρες.
ε) ΜΧΕΒ (µέσος χρόνος επιδιόρθωσης βλάβης) είναι ο λόγος του αθροίσµατος των
ωρών που ο εξοπλισµός (H/W - S/W) είναι εκτός λειτουργίας προς το πλήθος
διακοπών - βλαβών. Εφόσον δεν υπάρχει βλάβη τότε ο ΜΧΕΒ ισούται µε 0.

Η διαθεσιµότητα του συστήµατος και του δικτύου πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση
του 95%.
Εάν η διαθεσιµότητα του συστήµατος και του δικτύου είναι κάτω του 80% τότε
επιβάλλεται ρήτρα ίση µε το 12% του συνολικού τιµήµατος.
Εάν η διαθεσιµότητα του συστήµατος και του δικτύου, είναι µικρότερη σε ποσοστό
του 95% και µεγαλύτερη του 80% τότε καταβάλλεται ρήτρα ίση µε ποσοστό 7% της
αξίας του έργου.
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5.6 Ρήτρες καθυστέρησης κατά την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών
λειτουργίας στο ∆ικτυακό Εξοπλισµό
Λόγω της κρισιµότητας του ∆ικτυακού Εξοπλισµού για τη συνολική λειτουργία του
Πανελλαδικού on-line δικτύου, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών προθεσµιών που
τίθενται στην παράγραφο 3.1.2, ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε ειδικές ρήτρες
καθυστέρησης, ως εξής:
•

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε ρήτρα πενήντα ευρώ (50,00 €), µέχρι εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών του εντός του πρώτου εικοσιτετραώρου υπέρβασης.

•

Για κάθε επιπλέον ηµέρα που ακολουθεί, ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε ρήτρα
εκατό ευρώ (100,00 €), µέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

•

Οι ανωτέρω ρήτρες δεν επιβάλλονται σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιπτώσεων
ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου.

5.7 Πρόσθετοι όροι
Ορίζονται επιπρόσθετα οι πιο κάτω όροι παροχής υπηρεσιών συντήρησης και
τεχνικής υποστήριξης του υλικού (H/W) και του λογισµικού εφαρµογών (S/W).
1. Το Υπ.Υ.Με.∆. διατηρεί το δικαίωµα να λειτουργεί το υλικό (H/W) και το λογισµικό
(S/W) ανεξάρτητα του επιπέδου απόδοσής του ή διαθεσιµότητας του για κάλυψη αναγκών
του, χωρίς αυτό να διαφοροποιεί την κατάσταση λειτουργίας που βρίσκεται ο εξοπλισµός.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ύπαρξης ελαττωµάτων ή ατελειών στον παρεχόµενο
εξοπλισµό, ο ανάδοχος υποχρεούται στην θεραπεία τους, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να
επανέλθει στα καθορισµένα επίπεδα απόδοσης, µε έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο.

5.8 Ζηµιές - Ασφάλεια
Όλοι οι κίνδυνοι απωλειών ή ζηµιών των µηχανηµάτων βαρύνουν του Υπ.Υ.Με.∆.
εφόσον αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε αµέλεια, ή λάθος του προσωπικού του
αναδόχου (π.χ. µηχανικών, κτλ).
Κατά τη διάρκεια των επισκευών ή των συντηρήσεων, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη
καλής χρήσης των µηχανών και των τυχόν ζηµιών υπαιτιότητας του προσωπικού του,
καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού του.
Σε περίπτωση µεταφοράς των συντηρουµένων µηχανών σε άλλους χώρους ο
ανάδοχος

θα

υποχρεούται

να

συµµετάσχει

µε

τεχνική

παρακολούθηση

στη

µετεγκατάσταση.
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5.9 Ειδικοί όροι παρεχόµενου έργου
1. Τα πάσης φύσεως υλικά, εργαλεία, ανταλλακτικά, ή εξαρτήµατα που θα
χρησιµοποιούνται από τον ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και
επισκευής, θα διατίθενται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Είναι δυνατόν να ζητηθεί
η χρήση των εργαλείων και από τους υπαλλήλους του Υπ.Υ.Με.∆. οπότε θα
συµφωνηθεί η διαδικασία µεταξύ αναδόχου - Υπ.Υ.Με.∆. για την απόκτηση τους ή
την χρήση τους.

5.10

Εξασφάλιση ∆ικαιωµάτων Ευρεσιτεχνίας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.

Ο ανάδοχος θα αµύνεται, µε δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχοµένων
παραβάσεων που αφορούν σε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευµατική ιδιοκτησία ή
εµπορικά µυστικά και αποζηµιώνει το Υπ.Υ.Με.∆. για τα έξοδα τα οποία το τελευταίο
πιθανόν να υφίσταται σε παρόµοιες περιπτώσεις για τα προϊόντα του Παραρτήµατος Β’.
Αν, συνεπεία ενδεχοµένης παράβασης σχετικά µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή
πνευµατικά δικαιώµατα ή εµπορικά µυστικά, το Υπ.Υ.Με.∆. εµποδίζεται στη χρήση του
εξοπλισµού και λογισµικού, ο ανάδοχος, µε δική του δαπάνη, οφείλει να τροποποιεί ή
αντικαθιστά τον εξοπλισµό ή το λογισµικό, χωρίς να µειώνεται η όλη απόδοση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ. αριθµ. πρωτ.:
41939/5510/29-08-2013 διακήρυξης

«Πανελλαδικό on-line δίκτυο του Υπ.Υ.Με.∆.»

Σχήµα 1: Πανελλαδικό on-line δίκτυο του Υπ. Υ.Με.∆.

23

ΑΔΑ: ΒΛΩΧ1-0Ι9

Σχήµα 2: Τρόπος διασύνδεσης Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών µε το κεντρικό Π.Σ. του Υπ.Υ.Με.∆.

24

ΑΔΑ: ΒΛΩΧ1-0Ι9

Πίνακας 1: Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας

A/A
1
2
3
4
5

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΥΠΗΡ.
60
28
72
25
24

6
7
8
9
10
11
12
13
14

59
71
20
70
4
7
51
84
33

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ.
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚ.
AΙΓΙΟ
ΠΑΤΡΑ
ΘΗΒΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΧΙΟΣ
∆ΡΑΜΑ
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΑ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

17
62
9
48
61
5
75
76
36
30
82
21
18
41
40
46
83
64
85
11
86
39
31
35
32
42

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ∆Ω∆/ΣΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ∆Ω∆/ΣΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΑΤ.ΘΕΡΜΗ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝ.
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ
ΚΩΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΧΑΛΚΙ∆Α
AΛΙΒΕΡΙ
ΙΣΤΙΑΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
AΜΑΛΙΑ∆Α
ΠΥΡΓΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
AΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΜΟΙΡΕΣ
ΘΕΡΜΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΒΟΛΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΛΟΑΚ.
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΛΟΑΚ.
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΛΟΑΚ.
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

43
38
52
16
77
13
58
55
57
54
1
29
78
26
74
67
65
80
73
81
10
23
47
69
66
6
63
22
8
56
50
68
14
19
45
49
53
79
37
34
15
27
44

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤ.ΑΙΓΙΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΕΥΚΑ∆Α
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΗΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΣΠΑΡΤΗ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΣΗΤΕΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΑΜΟΣ
ΑΛΙΜΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ε∆ΕΣΣΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΣΕΡΡΕΣ
AΤΑΛΑΝΤΗ
ΛΑΜΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΧΑΝΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ. αριθµ. πρωτ.:
41939/5510/29-08-2013 διακήρυξης

«Πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και καταγραφής εξοπλισµού»
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
1

Περιγραφή

ΤΥΠΟΣ

Ποσότητα

DATANET-MAINWAY 2010
(ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ) Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Α)HARDWARE MAINWAY 2010

1

.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (LAN PROCESSOR
.ΜΕ 2 FDDI SASATTACHEMENTS)
.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
.(FDDI COMMUNICATION PROCESSOR FCP7)
.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΥΡΕΩΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ(WAN PROCESSOR ME
4 ETHERNET PORTS)
.18 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 19.2 KBPS
.2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 256ΚΒΡS
.SERVICE PROCESSOR
.ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΜΕ DPS 7000/445
SMART TO BAS.WON SUBS.UPG.KIT

1

SINGLE WP TO OPEN PROC.EXC.KIT

1

BACK-UP OPEN NETWORK PROC.

1

LINE MOD.REDUND.POWER SUPPLY

1

DNSEVI BASE 7 AND OSI-OSI / DSA

1

DNSEVI X 25 PRIV.PUBL.DATA NW

1

V.11/21 ΓΡΑΜΜΗ 256Κbps

2

B)SOFTWARE MAINWAY 2010

1

.DNSE BASE 7 DATA NETWORK SUPERVISOR EXTENTED
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ OSI,OSI-DSA &X25 PRIVATE/PUBLIC ∆ΙΚΤΥΑ)

2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ
.BULL ZENITH 386SX 80MB H.D

7

.ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 200 CPS BULL /924

5

.SERVER ZENITH 486DX (ISA) 8MB MEM.200MB ∆ΙΣΚ

1

.ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 270 CPS BULL 4/51

1

.ZENITH LANSTATION 386SX

5

.ΚΑΡΤΑ ΕΤΗΕRΝΕΤ

5

.ΚΑΡΤΑ PRIMA

1
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.S/W NOVELL 3.11 20 USERS

1

.S/W ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ GLINK GWAY

1

.GLINK S/W FOR WINDOWS

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α/Α

Περιγραφή

ΤΥΠΟΣ

Ποσότητα

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ BULL DPS 7000
MAINWAY HARDWARE/SOFTWARE
1

FDDI CONC. MODULE 6 SAS

DCCR013-0000

1

2

SC/MIC ADDAPTOR CORD 3 M

FBCR004-1500

2

3

DNSEV1 FRAME-RELAY

CNHR005-1000

1

4

DNSEV2 TELNET SERVER-DSA/SNA

CNHR025-A000

1

5

DNSEV2 POINT TO POINT PROTOCL

CNHR031-1000

1

6

DNSEV2U3 PAPER DOCUMENTATION

MANR001-000E

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α/Α
1

2

3

Περιγραφή

ΤΥΠΟΣ

Ποσότητα
1

Εξοπλισµός - Βασικό Σύστηµα Novascale 7285
NOVASCALE 7285 CABINET

CABD528-N00D

EURO/AMERICAN LOCALISATION TAG

LOCU200-00UU

POWER SUPPLY TYPE (VOLTAGE, PLUG) - EUROPE

PSKU004-0002

GCOS 7 PARTITION 7045/211

CPXD511-N00D

Εξοπλισµός - Επεξεργαστές Συστήµατος Novascale
7285

1

NovaScale 7285 Bi Module Indicator

PKHD528-002D

5085 OPEN PARTITION/4-Sockets & 2 CPU Kit

CPXD501-N00D

5085 INTERNAL RAID- 1 OPTION

CPFD502-N01D

8 GB FOR OPEN PARTITION

CMMD501-N00D

PCI-X Gbit Eth copper dual port on Novascale 7005

CPFD109-0000

4Gb/s Fibre Channel Adapter PCI-E Dual Port (GCOS Partition)

DCCD009-N02E

4Gb/s Fibre Channel Adapter PCI-E Dual Port (OPEN Partition)

DCCD009-N02E

OPTICAL FIBRE MULTI-MODE (SW) LC-LC CABLE 5M

FOCF005-M005

OPTICAL FIBRE MULTI-MODE (SW) LC-LC CABLE 15M

FOCF005-M015

146GB Ultra 300 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm) RAID-1

MSUD513-N015

Windows Server 2003 Enterprise Edition & 25 CAL

EXSU261-NA0H

Εξοπλισµός - ∆ίσκοι Συστήµατος & Υποσύστηµα Back
up Novascale 7285

Κωδικός

SDLT320 RACK MOUNT

CTSD047-0100

Rack mount option for external driver

CTKU170-0000

1

SCSI LVD Streamline for SDLT320 Rack mount

CTCD018-0100

European country kit

177622-001

Networking Printnet Enterprise 10/100 BT Board

176559-001

BULL FDA 2800-G 6U, 15 SLOTS, 4GB, 8FC, 2SP

MSSC122-28F2

BULL FDA-G 146GB FIBRE 2G DISK 10KRPM

MSUC121-F146
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4

BULL FDA-G DE SBOD, 3U, 15HDD SLOTS

MSKC120-00FE

BULL FDA-G DUMMY DISK CANISTER

MSKC121-00DD

POWER SUPPLY TYPE (VOLTAGE, PLUG) - EUROPE

PSKU004-0002

BULL FDA 2800-G STORAGE MANAGER WG UP TO 2 HOSTS

MSFC123-WG28

BULL FDA-G PATH MANAGER FOR W2003-IA64

MSFC135-APW6

BULL FDA-G INITIAL SUBSYSTEM INSTALLATION SERVICES

GMSC120-0FDA

5

6

1

Εξοπλισµός – Εκτυπωτές
Printer P7215 1500 lpm

178753-001

1

Λογισµικό Novascale 7285
NOEMIE-COM VALIDATION

PMC0020-0603

IPCF(INTERPRGCHECKOUT FAC)

ADDD002-5000

GCOS7 XTA RELEASE V10

TASD006-5400

V7000 SOFTWARE MODULES

TASD007-0000

GCOS7 XTA 3 YEARS YLF MIGR FROM TA

TASD008-5430

GCOS7 V7000 SM 3 YEARS YLF

TASD011-5400

TRANSACTIONAL PCF (TPCF)

TPDD002-5000

CD-DOC FOR GCOS7

MAND001-00C0

SORT EXTENDED

UTSD001-5000

UFAS BATCH BOOSTER

UTSD010-5000

DYNAMIC SAVE 7

UTSD017-5000
1

Λογισµικό Εκτυπωτών
Printing Sofware program

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Υπουργείου
Μεταφορων & Επικοινωνιών
1

Α/Α
1
2

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ASN2 Base Unit 16M AC Redundant Power (Includes European Schuko
power cord)

AF0002B12

ASN System Suite (16M PCMCIA)

AF0008078-14.0

2

Single 100BASE-T Net module

34010

2

Quad Sync Net Module (Factory Installed)

AF2104006

2

Dual Sync Net Module

34001

2

SPEX-Hot Swap Cable

7166

2

MCE1 Net Module for channelized E1 and ISDN PRI

AF2104004

2

15 Foot 50-Pin to Male X.21

7936

4

Model 7162 E1 Cable, 75 ohm coax

7162

2

Site Manager CD-ROM

AP0000018-14.0

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ UTM της ∆.Ο.Π. της Γ.Γ.Μ.
Περιφερειακά UTM στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικ.

ΤΥΠΟΥ
Arkoon 3200
Arkoon S90 +
Hub

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
80
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«Συνοπτική περιγραφή της λειτουργικότητας των βασικών εφαρµογών»

a) Άδειες Οδήγησης
Αναφορικά µε τη θεµατική περιοχή “Άδειες Οδήγησης” υποστηρίζονται κυρίως οι
παρακάτω διαδικασίες:
•

Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας α (αρχική ή επέκταση)

•

Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας β (αρχική ή επέκταση)

•

Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία γ

•

Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία δ

•

Επέκταση άδειας οδήγησης στις κατηγορίες γ + ε, δ + ε

•

Ανανέωση άδειας οδήγησης

•

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης µε αντίστοιχη κοινοτικού τύπου

•

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. λόγω
απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

•

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία
Νότια Αφρική και Κύπρο σε αντίστοιχη ελληνική

•

Μετατροπή αδειών οδήγησης ή µοτοσικλετών που εκδόθηκαν από χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης

•

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - µέλος της Ε.Ε. σε
αντίστοιχη ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση.

•

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωµατικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη
ελληνική κατηγορίας α, β, ή β+ε

•

Περιορισµός των κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική
εξέταση

•

Έλεγχος για υπάρχουσα άδειας οδήγησης σε άλλο κράτος – µέλος Ε.Ε ( σύστηµα
RESPER)

Έχουν επίσης αναπτυχθεί συστήµατα ∆ιαλειτουργικότητας µε άλλους φορείς του
δηµοσίου όπως :
o

Υπουργείο Οικονοµικών (ΑΦΜ)

o

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Εκτυπώσεις Αδειών , Παραβάσεις
ΣΕΣΟ)

b) Άδειες Κυκλοφορίας
Αναφορικά µε τη θεµατική περιοχή “Άδειες Κυκλοφορίας” υποστηρίζονται κυρίως οι
παρακάτω διαδικασίες:
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•

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής
µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης

•

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθµου επιβατικού αυτοκινήτου ή
µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)

•

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

•

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ)
αυτοκινήτου

•

Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και
µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

•

Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης

•

Άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δηµόσιας
χρήσης σε αντικατάσταση άλλου

•

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 4 τόνους
(επαγγελµατικό)

•

Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων ιδιωτικής χρήσης µικτού
βάρους µέχρι 4.000 κιλά για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές,
µελισσοκοµικές κ.λ.π. Ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)

•

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου µικτού βάρους πάνω από 4 τόνους
(επαγγελµατικό ή αγροτικό), για ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρίες, (περιλαµβάνονται
και γεωργικές, κτηνοτροφικές κ.λ.π.)

•

Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
λόγω αλλαγής κινητήρα

•

Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ή
ρυµουλκούµενων λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους

•

Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας από τα οικεία µητρώα λόγω
καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό

•

∆ήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης

•

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων ∆οκιµαστικής Κυκλοφορίας
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών

•

Επικύρωση συµφωνίας µεταβίβασης Φ.∆.Χ. οχήµατος

•

Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. οχήµατος λόγω µεταβίβασης

•

Αποχαρακτηρισµός οχήµατος δηµόσιας χρήσης (∆.Χ.)

•

Χορήγηση σηµειώµατος προσάρτησης ρυµουλκούµενου οχήµατος (τροχόσπιτου ή
µπαγκαζιέρας ή µεταφοράς λέµβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης,
άδεια ρυµούλκησης (µπαγκαζιέρα τρέιλερ), άδεια ρυµούλκησης τροχόσπιτου
(καινούρια-µεταχειρισµένα)
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•

Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις

•

Αλλαγή χρώµατος οχήµατος ή άλλων χαρακτηριστικών

•

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 2,5 τόνους, σε
µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότη

•

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ξένων αποστολών και διπλωµατικού
σώµατος.

Έχουν επίσης αναπτυχθεί συστήµατα ∆ιαλειτουργικότητας µε άλλους φορείς του
δηµοσίου όπως :
o

Υπουργείο

Οικονοµικών

(ΑΦΜ,

Πιστοποιητικά

Ταξινόµησης,

Τέλη

Κυκλοφορίας, Αποσύρσεις)
o

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Αρχείο Οχηµάτων, Κλεµµένα –
Ανευρεθέντα)

o

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (Αρχείο Οχηµάτων – ΠΣΕΑ)

o

Υπουργείο Εσωτερικών (∆ήµοι – Κοινότητες)

o

Υπηρεσίες Λιµενικού Σώµατος

o

ΚΤΕΟ

c) Άδειες Οδήγησης Ε.∆.Χ. οχηµάτων
Αναφορικά

µε

τη

θεµατική

περιοχή

“Άδειες

Οδήγησης

Ε.∆.Χ.

οχηµάτων”

υποστηρίζονται κυρίως οι παρακάτω διαδικασίες:

•

Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.)
αυτοκινήτου

•

Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δηµόσιας χρήσης
(Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

•

Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δηµοσίας χρήσης (Ε.∆.Χ.)
αυτοκινήτου

d) Παρακολούθηση Βαθµών ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς
Οδηγών (ΣΕΣΟ) – Point System
Αναφορικά µε τη θεµατική περιοχή “Σ.Ε.Σ.Ο.” υποστηρίζονται κυρίως οι παρακάτω
διαδικασίες:
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•

Καταγραφή / Χρέωση βαθµών ποινής.

•

∆ηµιουργία - Εκτύπωση Ειδοποιητηρίων.

•

∆ηµιουργία - Εκτύπωση Αφαιρετηρίων.

•

Αναζήτηση παραβατών (βάσει του ονοµατεπωνύµου ή του αριθµού κυκλοφορίας
οχήµατος).

•

Συγκρότηση λίστας άµεσης παρακράτησης άδειας οδήγησης (Black List).
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«Έντυπο 1: Αναφορά Προβλήµατος- Αίτηση Βελτίωσης
Τροποποίησης Εφαρµογής»

ΕΝΤΥΠΟ «Αναφορά Προβλήµατος- Αίτηση Βελτίωσης Τροποποίησης Εφαρµογής»

Τα βασικά στοιχεία του εντύπου είναι:


Πρόβληµα/ Βελτίωση : Συµπληρώνεται αναλόγως µία από
τις δύο ενδείξεις.



Κωδικός:

Είναι

η

ταυτότητα

του

εντύπου

και

το

προσδιορίζει µοναδικά.


Ηµ/νία: Είναι η ηµεροµηνία σύνταξης της αναφοράς
προβλήµατος.



Προτεινόµενη Ηµ/νία Υλοποίησης: Συµπληρώνεται η
Προτεινόµενη Ηµεροµηνία Υλοποίησης.



Περιγραφή

Αιτήµατος

:

Περιγράφει

αναλυτικά

την

αναφορά.


Προτεραιότητα:

συµπληρώνεται

η

προτεραιότητα

υλοποίησης της αλλαγής π.χ. χαµηλή, µεσαία, υψηλή.

Το ακριβές σχέδιο ακολουθεί :
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ: :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ :

ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

VERSION

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / MENU
ΟΘΟΝΗ

Μέση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Χαµηλή

Υψηλή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ERROR MESSAGE:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ:

ΕΠΙΛΥΣΗ:

(VERSION)

(ΗΜ/ΝΙΑ):
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