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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ:

Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης της συμμόρφωσης (conformity assessment) του Κέντρου
Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις προδιαγραφές του προτύπου «Συστήματα Ευφυών
Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall» (EN 16454:2015) που αφορούν στη
συμμόρφωση των PSAP με το πανευρωπαϊκό σύστημα eCall για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών
ΣΧΕΤ: 1. Η υπ. αριθμ. Α7/87780/116/13.12.2017 έγκριση δέσμευσης ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σε βάρος
του προϋπολογισμού ενάριθμου έργου 2016ΣΕ7110002 της ΣΑΕ671/ του ΠΔΕ και διάθεση ισόποσης
πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «Έργο Ι-HeERO – αξιολόγηση της συμμόρφωσης (conformity
assessment)».
2. Το υπ. αριθμ. 84407/5629/12.12.2017 «Πρωτογενές Αίτημα» της Υπηρεσίας μας.
H Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., για την προετοιμασία της υποδομής για την
παροχή της υπηρεσίας eCall, στα πλαίσια του έργου i-HeERO, θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης της
συμμόρφωσης (conformity assessment) του Κέντρου Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις
προδιαγραφές του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης
eCall» (EN 16454:2015) που αφορούν στη συμμόρφωση των PSAP με το πανευρωπαϊκό σύστημα eCall, σύμφωνα με
τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

15.000,00 €

Φ.Π.Α.

24% - Σύνολο με Φ.Π.Α. 18.600,00 €

ΝΟΜΙΣΜΑ

€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης του έργου I-HeERO, για την προετοιμασία της
υποδομής για την παροχή της υπηρεσία eCall στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και ειδικότερα, ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης
του Κέντρου Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις προδιαγραφές
του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές
συμμόρφωσης eCall» (EN 16454:2015) που αφορούν στη συμμόρφωση των PSAP
με το πανευρωπαϊκό σύστημα eCall.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για τη διαδικασία
αξιολόγησης συμμόρφωσης Κέντρου Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall
(PSAP) με τις προδιαγραφές του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών —
eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall» (EN 16454:2015) και θα
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αναλάβει την ολοκλήρωση των εργασιών λαμβάνοντας

υπόψη τους χρονικούς
περιορισμούς του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση
και να παραδώσει πιστοποιητικό αξιολόγησης συμμόρφωσης βάσει του προτύπου
EN 16454 έως 20/03/2018. To τελικό παραδοτέο θα είναι το πιστοποιητικό
αξιολόγησης συμμόρφωσης και έκθεση με τα αποτελέσματα της διεξαγωγής των
δοκιμασιών από τον ανάδοχο.
Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με τις απαιτήσεις, την
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (εκτός της
τεχνικής ορολογίας) και θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά πέραν του οικονομικού
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
τιμήματος, την περιγραφή και τις διαδικασίες εκτέλεσης του έργου καθώς και το
σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
&
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΤΜΗΜΑ
η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:30.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ε.Ε. 2016ΣΕ67110002, ΣΑΕ: 671/1

CPV

CPV 79132000-8

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το υπ. αριθμ. 84407/5629/12.12.2017 Πρωτογενές Αίτημά μας ανακλείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών
2. Δ.Ο.Δ./Τμήμα Εκτέλεσης Π.Δ.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρον. Αρχείο
2 .Τμήμα Α΄
3 . Ν. Πιατίδου

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

Δ. ΚΟΥΤΡΑΣ
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Εισαγωγή
Υπόβαθρο και σύντομη περιγραφή υποχρεώσεων Αναδόχου
Το έργο I-HeERO αφορά στην προετοιμασία της υποδομής για την παροχή της υπηρεσίας eCall σε διάφορες
Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, και συγχρηματοδοτείται από το «Μηχανισμό 'Συνδέοντας την
Ευρώπη'» (Connecting Europe Facility - CEF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μεταξύ των υποχρεώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια του έργου I-HeERO είναι η
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Κέντρου Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις προδιαγραφές του
προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall» (EN 16454:2015)
που αφορούν στη συμμόρφωση των PSAP με το πανευρωπαϊκό σύστημα eCall.
Στα πλαίσια του έργου I-HeERO έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 1500 δοκιμαστικές κλήσεις eCall από την περιοχή της
Αττικής, 500 από τη Θεσσαλία και 500 από την Ήπειρο.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για τη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης Κέντρου
Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις προδιαγραφές του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών
— eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall» (EN 16454:2015) και θα αναλάβει την ολοκλήρωση των
εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς του έργου.
Χρονοδιάγραμμα

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και να παραδώσει πιστοποιητικό αξιολόγησης συμμόρφωσης
βάσει του προτύπου EN 16454 έως 20 Μαρτίου 2018.
Τεχνικές προδιαγραφές
Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EΕ) αριθ. 305/2013 της Επιτροπής στο άρθρο ορίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις
όσον αφορά στο «Κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» (PSAP):
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε PSAP για κλήσεις eCall είναι εξοπλισμένο για να διεκπεραιώνει κλήσεις
eCall και για να λαμβάνει ελάχιστα σύνολα δεδομένων (MSD) προερχόμενα από εξοπλισμό επί των οχημάτων
σύμφωνα με τα πρότυπα «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Πανευρωπαϊκό σύστημα eCall —
Λειτουργικές απαιτήσεις» (EN 16072) και «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Απαιτήσεις υψηλού
επιπέδου εφαρμογών eCall (HLAP)» (EN 16062).
2. Το PSAP για κλήσεις eCall διεκπεραιώνει κλήσεις eCall τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο
και οιαδήποτε άλλη κλήση προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112. Το PSAP για
κλήσεις eCall επεξεργάζεται τις κλήσεις eCall σύμφωνα με τις προβλέψεις των εθνικών κανονισμών για την
επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
3. Το PSAP για κλήσεις eCall διαθέτει ικανότητα λήψης των δεδομένων που περιέχονται στο ελάχιστο σύνολο
δεδομένων (MSD) και παρουσίασής τους στον χειριστή PSAP για κλήσεις eCall με σαφή και καταληπτό τρόπο.
4. Το PSAP για κλήσεις eCall έχει πρόσβαση σε κατάλληλο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) ή
ισοδύναμο σύστημα που παρέχει στον χειριστή PSAP για κλήσεις eCall τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης
και της κατεύθυνσης του οχήματος με ελάχιστη ακρίβεια, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15722 για τις
συντεταγμένες του ελάχιστου συνόλου δεδομένων (MSD).
5. Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις επιτρέπουν στο PSAP για κλήσεις eCall την παροχή της θέσης, του τύπου της
ενεργοποίησης της κλήσης eCall (χειροκίνητη ή αυτόματη) και άλλα σχετικά στοιχεία στις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης ή στους εταίρους παροχής υπηρεσιών.
6. Το PSAP για κλήσεις eCall (που λαμβάνει αρχικά την κλήση eCall) αποκαθιστά ακουστική επικοινωνία με το
όχημα και διεκπεραιώνει τα στοιχεία της κλήσης eCall· κατά περίπτωση, το PSAP για κλήσεις eCall ενδέχεται
να αναδρομολογήσει την κλήση και τα στοιχεία του ελάχιστου συνόλου δεδομένων (MSD) προς άλλο PSAP,
κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης ή εταίρο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες που
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καθορίζονται από την εθνική αρχή. Η αναδρομολόγηση είναι δυνατόν να γίνει μέσω σύνδεσης δεδομένων ή
ακουστικής, ή, κατά προτίμηση αμφότερων.
7. Κατά περίπτωση, και ανάλογα με τις εθνικές διαδικασίες και νομοθεσία, στο PSAP για κλήσεις eCall και στις
αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή εταίρους παροχής υπηρεσιών είναι δυνατόν να χορηγηθεί
πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του οχήματος τα οποία περιέχονται στις εθνικές βάσεις δεδομένων και/ή σε
άλλες σχετικές πηγές, προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για τη
διεκπεραίωση της κλήσης eCall, ιδίως για να γίνει δυνατή η ερμηνεία του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος
(VIN) και η παρουσίαση των πρόσθετων συναφών πληροφοριών, ιδίως του τύπου και του μοντέλου του
οχήματος.
Ο ανάδοχος θα διεκπεραιώσει τις εργασίες του με βάση τις διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης 3.1.02 έως
3.1.16, όπως περιγράφονται στο πρότυπο DIN EN 16454:2015, η λίστα των οποίων ακολουθεί. Δεδομένου ότι πολλές
από τις διαδικασίες έχουν ήδη ακολουθηθεί με επιτυχία στα πλαίσια των δοκιμών πεδίου του έργου I-HeERO, θα
προτιμηθεί η επικύρωση της επιτυχίας των διαδικασιών στα πλαίσια των δοκιμών του έργου I-HeERO και όχι η εκ
νέου διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών.

α/α

Περιγραφή

CTP 3.1.0.2
CTP 3.1.1.1
CTP 3.1.1.2
CTP 3.1.2
CTP 3.1.3.1
CTP 3.1.3.2

Maintain map geo-information
Receive automatically initiated eCall
Receive manually initiated eCall
Receive TS12 data: Caller ID & location
Recognise eCall and route to in-band modem
PSAP equipment failure
PSAP modem failure before link layer ACK is
sent
eCall received at in-band modem
Validate initiation signal
Route to operator after T4 expiration
Request MSD
Receive MSD
Verify status bit in AL-ACK upon positive ACK
Verify MSD transfer upon T8 expiration
Verify transfer of corrupted MSD
Verify PSAP behaviour when MSD format
check fails
Route voice and MSD to operator
Display TS12 data and MSD to operator
Decode VIN
Talk to vehicle occupants
Request new MSD before call clear down

CTP 3.1.3.3
CTP 3.1.4
CTP 3.1.5.1
CTP 3.1.5.2
CTP 3.1.6
CTP 3.1.7.1
CTP 3.1.7.2
CTP 3.1.7.3
CTP 3.1.7.4
CTP 3.1.7.5
CTP 3.1.9
CTP 3.1.10
CTP 3.1.11
CTP 3.1.12
CTP 3.1.13
CTP
3.1.14.1
CTP
3.1.14.2
CTP 3.1.15
CTP 3.1.16

Call clear down
Verify status bit in AL-ACK upon clear down

Απαίτηση
Επικύρωση
Διεξαγωγή
επιτυχίας IHeERO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Call-back to vehicle
X
Request new MSD after call clear down
X
Πίνακας 1 Δοκιμές του προτύπου CEN/EN 16454 σχετικά με το eCall PSAP

Οι δοκιμαστικές κλήσεις θα γίνουν προς ένα δεκαψήφιο αριθμό, στον οποίο είναι συνδεδεμένο το ελληνικό PSAP.
To τελικό παραδοτέο θα είναι το πιστοποιητικό αξιολόγησης συμμόρφωσης και έκθεση με τα αποτελέσματα της
διεξαγωγής των δοκιμασιών από τον ανάδοχο.
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Introduction
Background and short description of tenderers’ assignment
The I-HeERO project concerns the preparation of the infrastructure for the eCall service provision in various European
countries, including Greece, and is co-funded by the European Commission's Connecting Europe Facility (CEF).
Among the obligations of the Ministry of Infrastructure and Transport within the framework of the I-HeERO project is
the conformity assessment of the eCall Public Safety Answering Point (PSAP) with the specifications of the standard
“Intelligent Transportation Systems – eSafety - eCall ECall end to end conformance testing (EN 16454 : 2015)
concerning the conformity of PSAP with the pan-European eCall system.
In the framework of the I-HeERO project, 1500 test eCalls have already been realised from the Attica region, 500 from
Thessaly and 500 from Epirus.
The tenderer should be accredited for the eCall PSAP Conformity Assessment Procedure with the specifications of the
“Intelligent Transportation Systems – eSafety - eCall ECall end to end conformance testing” (EN 16454: 2015) and will
undertake the completion of the work taking into account the time constraints of the project.
Timeplan
The tenderer should complete the assessment and deliver a conformity assessment certificate based on the EN 16454
standard by 20 March 2018.
Technical specifications
Commission Delegated Regulation (EU) No 305/2013 article 3 defines the following eCall PSAP requirements:
1. Member States shall ensure that any eCall PSAP is equipped to handle eCalls and receive the MSD originating
from the in-vehicle equipment according to the standards ‘Intelligent transport system — eSafety —
PanEuropean eCall-Operating requirements’ (EN 16072) and ‘Intelligent transport systems — eSafety — eCall
High Level Application Requirements (HLAP)’ (EN 16062).
2. The eCall PSAP shall handle eCalls as expeditiously and effectively as any other call made to the single
European emergency number 112. The eCall PSAP shall process eCalls in line with the requirements of national
regulations for emergency call processing.
3. The eCall PSAP shall be able to receive the data contents of the MSD and present them to the eCall PSAP
operator clearly and understandably.
4. The eCall PSAP shall have access to an appropriate Geographical Information System (GIS) or an equivalent
system allowing the eCall PSAP operator to identify the position and heading of the vehicle to a minimum
degree of accuracy as defined in EN 15722 for the MSD coordinates.
5. The abovementioned requirements shall enable the eCall PSAP to provide location, type of eCall activation
(manual or automatic) and other relevant data to the appropriate emergency service(s) or service partner(s).
6. The eCall PSAP (initially receiving the eCall) shall establish audio communication with the vehicle and handle
the eCall data; if necessary, the eCall PSAP may reroute the call and MSD data to another PSAP, emergency
control centre or service partner according to national procedures determined by the national authority.
Rerouting may be done via data or audio connection, or, preferably, both.
7. When appropriate, and depending on national procedures and legislation, the eCall PSAP and appropriate
emergency service(s) or service partner(s) may be granted access to the characteristics of the vehicle
contained in national databases and/or other relevant resources, in order to obtain information that is
necessary for dealing with an eCall, notably to allow the interpretation of the Vehicle Identification Number
(VIN) and the presentation of additional relevant information, particularly vehicle type and model.
The tenderer will base its work on the conformance test procedures 3.1.02 till 3.1.16 as they are described in DIN EN
16454:2015, a list of which follows below. As a lot of these test procedures have been successfully performed during
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the I-HeERO field trials in Greece, it is preferable if the tender can verify the successful performance of these test
procedures in the framework of the I-HeERO field tests instead of conducting them.

Numbering

Description

CTP 3.1.0.2
CTP 3.1.1.1
CTP 3.1.1.2
CTP 3.1.2
CTP 3.1.3.1
CTP 3.1.3.2

Maintain map geo-information
Receive automatically initiated eCall
Receive manually initiated eCall
Receive TS12 data: Caller ID & location
Recognise eCall and route to in-band modem
PSAP equipment failure
PSAP modem failure before link layer ACK is
sent
eCall received at in-band modem
Validate initiation signal
Route to operator after T4 expiration
Request MSD
Receive MSD
Verify status bit in AL-ACK upon positive ACK
Verify MSD transfer upon T8 expiration
Verify transfer of corrupted MSD
Verify PSAP behaviour when MSD format
check fails
Route voice and MSD to operator
Display TS12 data and MSD to operator
Decode VIN
Talk to vehicle occupants
Request new MSD before call clear down

CTP 3.1.3.3
CTP 3.1.4
CTP 3.1.5.1
CTP 3.1.5.2
CTP 3.1.6
CTP 3.1.7.1
CTP 3.1.7.2
CTP 3.1.7.3
CTP 3.1.7.4
CTP 3.1.7.5
CTP 3.1.9
CTP 3.1.10
CTP 3.1.11
CTP 3.1.12
CTP 3.1.13
CTP
3.1.14.1
CTP
3.1.14.2
CTP 3.1.15
CTP 3.1.16

Request
Verify success in
Conduct
I-HeERO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Call clear down
Verify status bit in AL-ACK upon clear down
Call-back to vehicle
Request new MSD after call clear down
Table 2 CEN/EN 16454 test cases relevant for a PSAP

X
X
X
X
X
X

All tests will be executed using a long number (TS11).
The final deliverable is the Conformity Assessment certificate and a test report with the results of the test procedures.

