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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου
συµµόρφωσης του συστήµατος Ψηφιακού Ταχογράφου, για την κάλυψη των αναγκών της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «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».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή 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 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 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).
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
1.8 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
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1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων».
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) 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».
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός
Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1.

2.
3.

4.
5.

Το υπ’ αριθµ. οικ. 1888/29-02-2016 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, που αναφέρεται στην ανάγκη προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας για την
παροχή υπηρεσιών ελέγχου συµµόρφωσης του συστήµατος Ψηφιακού Ταχογράφου, για την
κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Το υπ’ αριθµ. οικ. 28021/2224/19-04-2016 Πρωτογενές Αίτηµα, που αναρτήθηκε µε αριθµό
Α.∆.Α.Μ. 16REQ004243165 2016-04-19.
∆Ο∆/34587/4741/Φ.ΑΝ/25-05-2016 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.,
περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού #13.530,00 €#, που καταχωρήθηκε
µε α/α 54152 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε.
Την από 24-05-2016 ανακοίνωση δηµόσιας κλήρωσης.
Το από 27-05-2016 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης), τη
διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου
συµµόρφωσης του συστήµατος Ψηφιακού Ταχογράφου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
επίσηµου κειµένου πολιτικής του συστήµατος Ψηφιακού Ταχογράφου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Αρχής Πιστοποίησης – ERCA (Digital Tachograph System European Root Policy Version 2.1
§5.3.43 - §5.3.46).

2-

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί,
γ) Ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
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δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών.
3 - Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το το ν. 2362/1995, το π.δ. 118/2007 και τους
όρους, που αναφέρονται στα παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ”»
Τα παραρτήµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας
απόφασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 03 Ιουνίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30΄, στην αίθουσα
σεµιναρίων στον 1ο όροφο του επί της συµβολής των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε κτηρίου του
Υπουργείου στο ∆ήµο Παπάγου.
4 - Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις 02 Ιουνίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στην
οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικά, στη
διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο
της Υπηρεσίας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία δεν θα λαµβάνεται
υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, µε συνοδευτική επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
- Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, δύο (2)
υποφακέλους:
- τον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το καταστατικό της εταιρείας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά - Τεχνική
Προσφορά».
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης, επί ποινή απορρίψεως αυτής, σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5 - Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από τους εξής υπαλλήλους:
α) Μιχαήλ Γούναρη, ως Πρόεδρο,
β) Ευανθία Λιάπη, ως µέλος και
γ) Γεώργιο Λουβερδή, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους:
α) Μάρθα Λιακοπούλου, ως αναπληρώτρια της Προέδρου,
β) Γεώργιο Βελόνη, ως µέλος και
γ) Ολυµπία Μπισµπίκη, ως µέλος.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα
του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών µελών, τα
τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
6 - Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
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β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε τα αποτελέσµατα της
διενέργειας του διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
7 - Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, των προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’
της παρούσας απόφασης.
8 - Ο χρόνος παράδοσης του έργου πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός, θα αναφέρεται δε ρητώς
στην προσφορά κάθε συµµετέχοντος.
Ο χρόνος αυτός σε ουδεµία περίπτωση, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, θα είναι
µεγαλύτερος των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης.
9 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν
δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από
τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των
προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
10 - Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρµόδια τριµελή επιτροπή εντός
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί
να παραταθεί µέχρι το 1/2 αυτού (ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου), µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου,
για επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης ή της παράτασης, εφόσον δοθεί,
θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.
Μετάθεση του συµβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται µόνο σε περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης
του έργου.
11 - Η πληρωµή της αξίας του εν λόγω έργου θα γίνει µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον προµηθευτή θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
ποσοστού 8% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64
του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π. δ. 118/2007.
12 - Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα ευρώ #13.530,00 € # (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23 %) και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., οικονοµικού έτους 2016, στον Ε.Φ. 39/110 και Κ.Α.Ε 0873
«Αµοιβές νοµικών προσώπων».
13 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.
14 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εάν αυτό
κριθεί ασύµφορο.
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15 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.
16 - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε:
α) τους όρους του διαγωνισµού παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού (κος Α. Σταµούλης, τηλ.: 213 - 1308333),
β) τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρµογών (κος Μ. Γούναρης, τηλ.: 213 - 1308223),
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
1 - Γενική ∆ιευθύντρια Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
2 - Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
3 - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών
4 - Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού (6)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Χρονολογικό Αρχείο
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Οικ. 35309/2818/27-05-2016 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

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 διακήρυξης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και
την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Οικ. 35309/2818/27-05-2016 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συµµόρφωσης του συστήµατος Ψηφιακού Ταχογράφου»
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο του έργου «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συµµόρφωσης του συστήµατος Ψηφιακού
Ταχογράφου» είναι η διενέργεια Ελέγχου Συµµόρφωσης (compliance audit), για λογαριασµό και εξ
ονόµατος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για τους ρόλους του GR-MSCA
(Verizon Business Belgium – πρώην Cybertrust) και του GR-CP (Giesecke & Devrient SA/NV).
Ο Έλεγχος θα αφορά τη συµµόρφωση των GR-CIA, GR-MSCA και GR-CP µε τις υποχρεώσεις τους
όπως αυτές προκύπτουν από:
• το ισχύον National Certification Authority Policy v1.1 (CA Policy) για την Ελλάδα (δηµοσιευµένο
στη διεύθυνση http://www.yme.gr/getfile.php?id=1770).
• την ισχύουσα European Root Policy v.2.1 της ERCA.
• τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς (ΕΚ) 2135/98, 1360/2002 και 1791/2006
• Hellenic Certification Practice Statement for the Smart Tachograph System
Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήµατα και θα συνίσταται σε
επιθεώρηση τεκµηρίωσης, σε επιτόπια επιθεώρηση καθώς και σε όποια άλλη µέθοδο προκρίνει ο
ανάδοχος. Ειδικότερα:
• Η επιθεώρηση τεκµηρίωσης θα αφορά στα υποβαλλόµενα από τους ελεγχόµενους έγγραφα και
θα βασίζεται στο Practice Statement των ελεγχόµενων, στο ισχύον National Certification
Authority Policy, σε πιστοποιητικά επιθεώρησης συµµόρφωσης (που εκδίδονται από
εντεταλµένο φορέα), καθώς και σε άλλα σχετικά έγγραφα.
• Η επιτόπια επιθεώρηση (on-site inspection) γίνεται στις εγκαταστάσεις των GR-MSA
(Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων), GR-CIA (∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης
και Λειτουργίας Εφαρµογών) GR-MSCA, GR-CP, από ελεγκτή/ελεγκτές µε τη συνεργασία
στελεχών του εκάστοτε ελεγχόµενου.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
1. Πλήρης έκθεση ελέγχου συµµόρφωσης (audit)
2. Πόρισµα έκθεσης ελέγχου συµµόρφωσης (στην αγγλική) για υποβολή στην ERCA.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 13.530 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντα Φ.Π.Α..
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες.
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
Το σύστηµα έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά
υποσυστήµατα καθένα από τα οποία επιτελεί συγκεκριµένο και σαφώς καθοριζόµενο ρόλο στη
διαδικασία παραγωγής:
• ERCA – European Root Certification Authority. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής είναι η
πιστοποίηση των κλειδιών των κρατών-µελών ώστε να σχηµατιστεί µια ασφαλής αλυσίδα
ψηφιακών πιστοποιητικών.
• MSA – Member State Authority. Είναι η υπεύθυνη Αρχή για τη συνολική διαδικασία της έκδοσης
καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Υποδεικνύει τις υπόλοιπες Αρχές: CIA, MSCA, και CP (βλ.
ακολούθως). Το ρόλο αυτό έχει το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
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CIA – Card Issuing Authority. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης
και Λειτουργίας Εφαρµογών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στις ευθύνες
της εν λόγω Αρχής συγκαταλέγονται:
o Η διαχείριση της βάσης δεδοµένων των εκδοθέντων καρτών.
o Η αποστολή των καρτών.
• MSCA – Member State Certification Authority. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Εταιρεία
UNISYSTEMS AE µέσω της υπεργολάβου εταιρείας Verizon Business Belgium µετά από
διαγωνισµό. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής συγκαταλέγονται:
o Η δηµιουργία ψηφιακών κλειδιών.
o Η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.
o Η τήρηση αρχείων των εκδοθέντων πιστοποιητικών.
o Η διαχείριση των κλειδιών Αισθητήρα Κίνησης (για τις κάρτες συνεργείου).
• CP – Card Personalization organization. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Εταιρεία UNISYSTEMS
AE µέσω της υπεργολάβου εταιρείας G&D µετά από διαγωνισµό. Στις ευθύνες της εν λόγω
Αρχής συγκαταλέγονται η οπτική και ηλεκτρονική εξατοµίκευση των καρτών.
Ο ρόλος καθενός από τα παραπάνω διακριτά υποσυστήµατα καθορίζεται γραπτώς από τα παραπάνω
αναφερόµενα κείµενα ως εξής:
1. Για την ERCA: Digital Tachograph System, European Root Policy Version 2.1 όπως αυτό είναι
διαθέσιµο στον ιστότοπο της ERCA: http://dtc.jrc.it/erca.html
2. Για τους MSA, CIA, MSCA και CP: NATIONAL CERTIFICATION AUTHORITY POLICY FOR
GREECE: (Keys, certificates and equipment management (Registration, key generation,
certificate issuing, personalization, distribution, use and end of life)
3. Ειδικά για τους MSCA και CP: Hellenic Certification Practice Statement for the Smart
Tachograph System
•

Σύµφωνα µε την απαίτηση του σηµείου 5.3.43 του κειµένου Digital Tachograph System, European
Root Policy Version 2.1 (διαθέσιµο στο http://dtc.jrc.it/erca_of_doc/JRC53429_ERCA_CP_v2_1.pdf)
«The MSA audit shall establish whether the Requirements of this Section are being maintained»,
δηλαδή εν προκειµένω το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων οφείλει κατά τη διενέργεια
του Ελέγχου Συµµόρφωσης να διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο
τµήµα του ως άνω κειµένου τηρούνται. Συνεπώς και όπως ρητά αναφέρεται στα σηµεία 5.3.44 και
5.3.45 του παραπάνω κειµένου, το Υπουργείο είναι υποχρεωµένο να αναφέρει τα αποτελέσµατα του
Ελέγχου Συµµόρφωσης στην ERCA, στα Αγγλικά, ενώ ο Έλεγχος Συµµόρφωσης οφείλει επίσης να
περιλάβει πιθανές διορθωτικές ενέργειες οι οποίες απαιτούνται µαζί µε ένα πρόγραµµα υλοποίησής
τους, έτσι ώστε ο MSA να µπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τα
παραπάνω κείµενα.
Εποµένως ο ανάδοχος του Ελέγχου Συµµόρφωσης οφείλει κατά τη διαδικασία του ελέγχου:
1. να διακριβώσει τη συµµόρφωση κάθε υποσυστήµατος σύµφωνα µε τον πίνακα προδιαγραφών
που παρατίθεται στο σηµείο Α
2. να παραδώσει πλήρη έκθεση του ελέγχου, σηµείο προς σηµείο του Πίνακα των Προδιαγραφών
του ελέγχου, αναφέροντας τη µεθοδολογία υλοποίησης του ελέγχου ανά σηµείο (αν δηλαδή
προέρχεται από επιθεώρηση µε βάση έγγραφα, συνέντευξη µε τον αντίστοιχο αρµόδιο ή επιτόπιο
έλεγχο κλπ) – 1ο Παραδοτέο.
3. να παραδώσει ξεχωριστά το συνολικό αποτέλεσµα του ελέγχου, στα Αγγλικά – 2ο Παραδοτέο.
4. να παραδώσει ξεχωριστά προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών, ως παράρτηµα στο 1ο
Παραδοτέο.
Το Υπουργείο θα παραχωρήσει στον ανάδοχο του Ελέγχου Συµµόρφωσης κάθε διευκόλυνση στο έργο
του (π.χ. θα θέσει στη διάθεσή του πλήρη σειρά των τεχνικών και νοµοθετικών κειµένων, προσωπικό
το οποίο θα εξηγήσει τις διαδικασίες και θα ζητήσει από την ανάδοχο εταιρεία να πράξει το ίδιο).
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