Τεύχος ∆ιαγωνισµού

Σχέδιο για σχολιασµό

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

‘Προµήθεια: εφαρµογής τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας,
επέκταση εφαρµογής / συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης, και
προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογής για την υλοποίηση και
παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης υλικού στο διαδίκτυο.’

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
'Εξοπλισµός και ∆ικτύωση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση &
Υποδοµές Υποστήριξης των σχολείων στους νοµούς:
Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας,
Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας’
που εντάσσεται στο
Ε.Π. «Κοινωνία Της Πληροφορίας»
συγχρηµατοδοτούµενο από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή
Ένωση

ΕΑΙΤΥ
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«Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πάτρα, ../../04
Αρ. πρωτ.:

Ταχ. ∆/νση

: Ρήγα Φεραίου 61 Πάτρα

Ταχ. Κώδικας : 26321
Πληροφορίες : κ. Χρήστος Μπακάλµπασης
Τηλέφωνο
FAX

: 2610 960346

: 2610 960389

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η:
Α) εφαρµογή τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας,
Β) επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης και
προµήθεια και εγκατάσταση
Γ) εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης
υλικού στο διαδίκτυο
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός σε ευρώ
Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηµεροµηνία

Ηµέρα

Ηµ. Μην. Έτος

εβδοµάδας

ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ

……..

Ώρα

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
<… >.

Οδός…………. Αριθµός…
………

Αίθουσα
….. όροφος

…….

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 165.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ηµοσίευσης σε Ελληνικές Εφηµερίδες
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ
ΕΑΙΤΥ
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Α’ ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) (στο
εξής: η Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό,
προϋπολογισµού δαπάνης Εκατόν Εξήντα Πέντε Χιλιάδες (165.000,00) Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε αντικείµενα:
1. την προµήθεια εφαρµογής τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας.
Προϋπολογισµός : 29.500,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
2. την επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης
εξυπηρετητών και σταθµών εργασίας
Προϋπολογισµός : 69.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
3. την προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογής για την υλοποίηση και παροχή
υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης υλικού στο διαδίκτυο.
Προϋπολογισµός : 66.500,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Είναι αποδεκτή και προσφορά για µέρος του συνολικού έργου, µόνο όµως για
κάθε µια από τις τρεις προαναφερθείσες επιµέρους ενότητες και στα πλαίσια του
προϋπολογισµού κάθε µίας από αυτές.
Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου
περιγράφονται στο Β’ Μέρος : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων: Το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) που εδρεύει στην Πάτρα Ραδινού 61 το οποίο, µε την απ.
………… απόφαση προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού : Το Γραφείο Νέων Συστηµάτων και
Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στον 1ο όροφο του Β’ κτιρίου
(Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής) του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας: Ο/ κ. Χρήστος Μπακάλµπασης που παρέχει
σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 960346- φαξ
2610960389- e-mail chback@cti.gr).
Προκήρυξη: Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και
Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Σύνταξη Τεχνικής και
ΕΑΙΤΥ
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Οικονοµικής Προσφοράς,το Μέρος ∆: Αξιολόγηση Προσφορών και τα Παραρτήµατα
Ι: ‘Πίνακες πορσφερόµενων εφαρµογών και υπηρεσιών, ΙΙ: ‘Πίνακες Τεχνικών
χαρακτηριστικών και συµµόρφωσής’, και ΙΙΙ ‘Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών’.
Έργο: Η προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογών όπως αναλυτικά περιγράφονται
στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης.
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των
προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί
ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων
συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης
µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα
ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο
παρόν τεύχος.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.
Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Προϋπολογισµός: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για
την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου πληροφορικής.
Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
Επιτροπή Παραλαβής: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον
Ανάδοχο και. την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων
τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την
ερµηνεία της Προκήρυξης.

ΕΑΙΤΥ
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1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.3.1

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών
θεµάτων»,
2. του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις»,
3. του Π.∆. 394/96, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
4. της ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη
στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ «Κοινωνία
της Πληροφορίας»

1.3.2

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α.

κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού

β.

κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και

γ.

κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής:
α.
Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας
ήτοι µέχρι την <ηµεροµηνία>. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης,
στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας.
β.
Κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας
της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Υπηρεσία
∆ιενέργειας. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό
κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
γ.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την
Κατακύρωση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης
αποφασίζει η Υπηρεσία ∆ιενέργειας, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
ΕΑΙΤΥ
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την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσµία των
δέκα (10) ηµερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής.
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους. Επί της προσφυγής
αποφαίνεται η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό,
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες
αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν
επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν,
σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό
αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της
µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας,
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
Προκήρυξης µέσα σε <πλήθος ολογράφως (πλήθος αριθµητικά)> µέρες από τη δηµοσίευσή
της.

ΕΑΙΤΥ
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1.5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα <αριθµός αίθουσας> που βρίσκεται στον
<αριθµός ορόφου> όροφο του επί της οδού <Ταχυδροµική ∆/νση> κτιρίου, την
1
<ηµεροµηνία> και ώρα <ώρα>.

Στοιχεία Προκήρυξης
1.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α.

το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)

β.

το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)

γ.

το Μέρος Γ (Σύνταξη Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς),

δ.

το Μέρος ∆ (Αξιολόγηση Προσφορών),

ε.

τα Παραρτήµατα

Ι: ‘Πίνακες προσφερόµενων εφαρµογών και υπηρεσιών,
ΙΙ: ‘Πίνακες Τεχνικών χαρακτηριστικών και συµµόρφωσής’, και
ΙΙΙ ‘Υποδείγµατα Εγγυήσεων’

Στοιχεία Συµµετοχής
1.7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.7.1

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
συνεταιρισµοί µε αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά το τελευταίο ένα (1)
έτος, την ανάπτυξη ή την εµπορία, Εφαρµογών / Λογισµικού, που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997.

1

Συµπληρώνεται κατά περίπτωση
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής
κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί
στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου

•

Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου

•

Ότι η απαίτηση για απασχόληση στο αντικείµενο που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος της
ένωσης.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο
µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της
Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η
ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
1.7.2

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
•

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου.

•

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του
∆ηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

•

Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς
µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του
∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες
µε τις παραπάνω κυρώσεις.

•

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα
τουλάχιστον µέλος της.

1.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.8.1

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για κάθε ενότητα που συµµετέχουν, δηλαδή ποσό:
ΕΑΙΤΥ
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1. εφαρµογή τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας:
Χίλια τετρακόσια εβδοµήντα πέντε (1.475,00) Ευρώ
2. επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης
εξυπηρετητών και σταθµών εργασίας
Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα (3.450,00) Ευρώ

διαχείρισης

3. εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και
διάθεσης υλικού στο διαδίκτυο.
Τρεις Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Πέντε (3.325,00) Ευρώ
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις <ηµεροµηνία>.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ
στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΙΙΙ.
1.8.2

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α.
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το
επάγγελµά τους ή άλλης αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα
εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµά τους καθώς και
η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού.
β.
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον
του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νοµικά πρόσωπα.
γ.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου
εξαµήνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
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έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
ε.
Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά
υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.
στ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου.
ζ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν
µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των
υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους σύµφωνα και αποτελούν,
κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.
η.
Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα
δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισµοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής
ότι λειτουργούν νόµιµα.
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην
ένωση.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού.
Τα παραπάνω (α) έως (δ) δικαιολογητικά µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας και δεν έχει λήξει η
ισχύς τους, θα πρέπει όµως να γίνεται µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συµπεριλάβουν , υπό µορφή παραρτήµατος, τις
παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά
και αρίθµηση:
1. ∆ικαιολογητικά από τα οποία µπορεί να αποδειχθεί η χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές
βεβαιώσεις ή ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη
2. ∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά µε έργα, παρόµοια µε το
προκηρυσσόµενο, που έχουν υλοποιήσει κατά τα προηγούµενα τρία (3) χρόνια.
3. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και
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τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου καθώς και περιγραφή των
µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών τους.
4. Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια
αρχή.
5. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το
προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε
ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη.
Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να
αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά
περίπτωση αναθέτουσα αρχή.
6. Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τρίτους (υπεργολάβους)
για την υλοποίηση µέρους των προσφερόµενων υπηρεσιών, υπεύθυνη δήλωση των
νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
υπηρεσιών σε περίπτωση Κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση.
7. ∆ήλωση ότι διαθέτουν στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσουν στην περίπτωση
ανάδειξής τους ως αναδόχων, άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό για την
παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών συντήρησης του λογισµικού εφαρµογών.

Στοιχεία Προσφορών
1.9

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τρείς (3) µήνες
προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι
µέχρι την <ηµεροµηνία>.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω
οριζόµενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία
∆ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες
πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να
απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την
αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση
δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.
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1.10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος
του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.

1.11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου που
προκηρύσσεται µε την παρούσα ή για το σύνολο κάθε µιας από τις τρεις (3) επί
µέρους ενότητές του, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Β της
προκήρυξης αυτής.

1.12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε για
κάθε µια από τις τρεις επιµέρους ενότητες από τις οποίες επιθυµούν να
υποβάλλουν προσφορά .
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’
όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Τα
εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται µόνον στην
Αγγλική γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε
περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας:
Γραφείο Νέων Συστηµάτων και Προµηθειών ΕΑΙΤΥ
Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής:
‘Προµήθεια: εφαρµογής τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας, επέκταση
εφαρµογής / συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης, και προµήθεια και
εγκατάσταση εφαρµογής για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και
διάθεσης υλικού στο διαδίκτυο’ .……/04
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού:
……/04
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.
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Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και συγκεκριµένα:
Η εγγύηση συµµετοχής
Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (Στην περίπτωση που ο προσφέρων
συµµετέχει σε περισσότερες από µία επιµέρους
αρκεί η υποβολή των
δικαιολογητικών στην πρώτη ενότητα και απλή αναφορά στις επόµενες)
Η δήλωση ορισµού Αντικλήτου
Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστούς
σφραγισµένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι τεχνικής και
οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του
Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να
µονογράφονται από τον ίδιο.

1.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ
1.13.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τον ίδιο τρόπο, δοµή, τάξη και
αρίθµηση που περιγράφεται στο Μέρος Γ’: Σύνταξη Τεχνικής και Οικονοµικής
Προσφοράς.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης
της παραγράφου 17.1 του άρθρου 17 του Μέρους Α. (Γενικοί και Ειδικοί Όροι της
Προκήρυξης) και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες
να συµπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να
παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην
περίπτωση αυτή, να τα συµπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.

1.13.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση των πινάκων οικονοµικής
προσφοράς όπως περιγράφεται στο Μέρος Γ’: Σύνταξη Τεχνικής και Οικονοµικής
Προσφοράς.
Οι συµπληρωµένοι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε
µαγνητικό µέσο, το οποίο θα εµπεριέχεται στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς.
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Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς
ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο
µε τα αντίτυπα της οικονοµικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο
αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Οι τιµές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .
Οι τιµές σε ΕΥΡΩ όλων των ειδών θα αφορούν στην παράδοση και εγκατάστασή
τους ελευθέρων στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιµή µονάδας καθώς και η
συνολική τιµή για κάθε προσφερόµενο προϊόν και για όσες προσφερόµενες υπηρεσίες
εµφανίζουν στους Πίνακες τιµή µονάδας. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς θα
γράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τιµών µονάδας
και συνολικών τιµών θα υπερισχύουν οι τιµές µονάδας.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών.
Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιµές αυτών των προϊόντων ή
υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόµενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση
που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις
%, στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που
αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις
επιβαρύνει.

1.14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α.
να υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του
είτε
β.
να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου
θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντος.
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως
άνω τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
ΕΑΙΤΥ
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∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
1.15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από
την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από
τα prospectus.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής
και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.

1.16 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και
των εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε
Πρακτικό της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 8.2 µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα
τους ζητηθούν.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις,
η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της
απόρριψης και το οποίο, µαζί µε τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων
συµµετοχής η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας το/ά
πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας
ελέγχου δικαιολογητικών.
ΕΑΙΤΥ
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1.17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.17.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει
την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
α.
Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να
διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας,
για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες
προσφορές, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
β.
Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών
προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του του Μέρους ∆.
(Αξιολόγηση Προσφορών).
γ.
Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης
της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.
1.17.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία
∆ιενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο
∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των
υποψηφίων αναδόχων.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
α.
Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου
να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές
που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους
ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας,
υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
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β.
Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών
προσφορών, σύµφωνα µε τις οδηγίες αξιολόγησης του Μέρους ∆.
(Αξιολόγηση Προσφορών).
Ειδικά και µόνο για την επιµέρους ενότητα 3:
‘εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης
υλικού στο διαδίκτυο’
Προσφορά η οποία θα είναι µειωµένη κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 15% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ενότητα αυτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη εκτός εάν η µείωση αιτιολογείται επαρκώς και εµπεριστατωµένως.

1.17.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού
βαθµού Λ όπως αναλυτικά καταγραφεται στο Μέρος ∆ (Αξιολόγηση Πορσφορών)

1.18 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να
ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της
προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται
στα άρθρα 15 και επόµενα της Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση,
το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
ζητήθηκαν.

Ολοκλήρωση ∆ιαγωνισµού
1.19 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του
φακέλου του διαγωνισµού, στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση της
Κατακύρωσης.
Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα.
ΕΑΙΤΥ
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Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η
Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει
µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
1.19.1

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος
του υπό προµήθεια Έργου (κάθε µιας από τις τρεις ενότητες), που σε καµία
περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% του προβλεπόµενου στην Προκήρυξη.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου έργου από το
προσφερόµενο µέχρι ποσοστού 30%
1.19.2

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
διατηρεί το δικαίωµα:
α.

να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού

β.
να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
γ.
να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των
παραγράφων 2 ή 3.α της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ άρ. 9 και συµπληρωµατικά του Π∆
394/1996, αρ.21 και επόµενα.

1.20 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση
προµήθειας, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
Κατακύρωσης.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και
την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης
προµήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε
εξελίξεις ή βελτιώσεις των εφαρµογών, που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις
ΕΑΙΤΥ
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κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο µεταγενέστερο από την υποβολή της
προσφοράς.
Η ενηµέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των προαναφεροµένων εξελίξεων ή
βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση,
χωρίς διαφοροποίηση του Συµβατικού Τιµήµατος, όλων ή µέρους των προϊόντων για
τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται στην αποδοχή των προτεινόµενων
αντικαταστάσεων.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του
τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης
συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της
εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα
δέκα (10) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α)
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα
υπογράψει τη Σύµβαση.
(β)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο
10% της συνολικής αξίας του προσφεροµένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΙΙΙ.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η
Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.

Βασικά Στοιχεία Σύµβασης
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1.21 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και
ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα.

1.22 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.22.1

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την
οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.
1.22.2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την καλή λειτουργία των Εφαρµογών, κατά το χρονικό διάστηµα της δωρεάν
συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την οριστική
παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της
συµβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από τη
συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου
εγγύησης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΙΙΙ.

1.23 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.23.1

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, που περιλαµβάνει και τους χρόνους
παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων του Έργου, εµφανίζεται στο Μέρος Β.
«Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας.
Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται
χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το
συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την
Επιτροπή Παραλαβής εντός των χρονικών διαστηµάτων που εµφανίζονται στο Μέρος
Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας.
1.23.3

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις
περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του
χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου,
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος
συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του
και το αίτηµα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν
δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική
ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

1.24 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.24.1

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
Το 100% του Συµβατικού Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του Έργου.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν τη χρηµατοδότηση του ΕΠ ΚτΠ
προς το ΕΑΙΤΥ για το έργο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή πληρωµών
είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στο ΕΑΙΤΥ από το ΥΠΕΠΘ τα αντίστοιχα ποσά για
την αποπληρωµή του έργου.

1.25 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια
προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη
Σύµβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων
ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι
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θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες
όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.
Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής
παραλαβής του εξοπλισµού κάθε είδους και του λογισµικού κάθε είδους που
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του Έργου, που θα καλείται στο εξής «περίοδος
εγγύησης καλής λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες
συντήρησης που περιγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας,
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό
διάστηµα µεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν
συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης των 12 µηνών.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του του
λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση
κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να
αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε
σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία
µέρους ή του συνόλου του έργου, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε
τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το
ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την
αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

1.26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση
απαιτούµενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικά
προϊόντα από τα προβλεπόµενα στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί
απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’
αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο
Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του
συµπληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από
κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδια ή παρόµοια
προϊόντα.
Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης
των εφαρµογών, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες
σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο µεταγενέστερο από την
υπογραφή της Σύµβασης.
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Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τον συµβατικό
χρόνο παράδοσης των συγκεκριµένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από
τεκµηριωµένη παρουσίαση των
πλεονεκτηµάτων της προτεινόµενης
επικαιροποίησης.
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής έγκρισης των προτεινόµενων αντικαταστάσεων από
την Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα των
βελτιωµένων προϊόντων µε τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων
της Σύµβασης προµήθειας που αφορούν στην οµαλή υλοποίηση του Έργου.

1.27 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης,
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή
εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται
στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση
υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε
το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε.

1.28 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους
που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην
προσφορά του τµήµα του Έργου.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα
Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων
και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις,
παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’
όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.
Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς
και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε
έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο

ΕΑΙΤΥ

Σελίδα 27 / 68

V1.1

Τεύχος ∆ιαγωνισµού

Σχέδιο για σχολιασµό

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που,
κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί
από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

1.29 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδοµένων εφαρµογών µέχρι την
ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
Τα δικαιώµατα επί του Λογισµικού που ο Ανάδοχος προσφέρει, παραµένουν στους
νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη
µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει
νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του λογισµικού εφαρµογών
που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύµβασης,
µεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση
και εκµετάλλευση από αυτήν.
Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης,
όπως διαγράµµατα σχέδια,
προδιαγραφές κ.λ.π. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης,
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος
µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές των εφαρµογών , αντικαταστάσεις λογισµικού και
σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την
προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως
έχουν δικαίωµα επ'αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους
λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’αυτών, παρέχοντας
προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού, η
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Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά
και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε
κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί
να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να
αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα
υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.

1.30 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι
την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς,
φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση /αντικατάστασή τους.
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή
βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας
που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από
τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του
στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου και µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε
ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου
εκτελείται το Έργο.

1.31 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε
κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες
των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά
ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως
άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
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δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα
Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της
εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

1.32 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει
και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά
εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.

1.33 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση,
παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β)
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του
στοιχείων.
δ)
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση του επαγγέλµατός του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
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καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας
της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε
την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α)
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην
εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων.
β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο
έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και
να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ)
Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά
που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που
δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού
Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω
πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο
σκοπό.
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Το ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» υλοποιεί το έργο «∆ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών
Συστηµάτων των σχολείων στους νοµούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας,
Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας, µε στόχο την
παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το έργο είναι συµπληρωµατικό µε αντίστοιχα
έργα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που αποτελούν την συνολική δράση του
ΥΠΕΠΘ την οποία για συντοµία θα καλούµε έργο «Τεχνικής Στήριξης»,
Το έργο της Τεχνικής Στήριξης (http://ts.sch.gr) έχει ως στόχο την άµεση παροχή
Τεχνικής Στήριξης στα σχολεία. Για τον σκοπό αυτό ενισχύθηκαν µε τεχνικό
προσωπικό τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) σε
κάθε ∆ιεύθυνση Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης ενώ παράλληλα λειτουργούν κεντρικά
περιφερειακά HelpDesk εξυπηρέτηση των χρηστών. Το έργο υλοποιείται σε συνέργια
και συµπληρωµατικά µε τις δράσεις υλοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου
(http://www.sch.gr ) που παρέχει την δικτυακή υποδοµή στις σχολικές µονάδες.
Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού θα υλοποιηθεί η προµήθεια και εγκατάσταση
απαραίτητων εφαρµογών για την διευκόλυνση της συνεργασίας και την αύξηση της
παραγωγικότητας (των περισσότερων από 200) τεχνικών που απασχολούνται στο
έργο (και γενικότερα της βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών προς τους τελικούς
χρήστες). Οι εφαρµογές αυτές οµαδοποιούνται σε τρεις (3) ανεξάρτητες ενότητες
καθώς αποτελούν εξειδικευµένες εφαρµογές.
Ειδικότερα οι τρεις ενότητες αφορούν:
1. εφαρµογή τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας
µε σκοπό την τακτική µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Στο Σχολικό
∆ίκτυο υπάρχει ήδη εγκατεστηµένο ένα αντίστοιχο σύστηµα το οποίο θα
επεκταθεί –µέσω του παρόντος διαγωνισµού.
2. την επέκταση εφαρµογής /συστήµατος
αποµακρυσµένης διαχείρισης
εξυπηρετητών και σταθµών εργασίας
για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση και υποστήριξη του υπολογιστικού
εξοπλισµού σχολικών εργαστηρίων. Στο Σχολικό ∆ίκτυο υπάρχει ήδη ένα
σύστηµα αποµακρυσµένης διαχείρισης το οποίο θα επεκταθεί-αναβαθµιστεί
από τον παρόντα διαγωνισµό.
3. εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης
υλικού στο διαδίκτυο
για την υλοποίηση ενός κεντρικού υποστηρικτικό κόµβου µε σκοπό τη
συνεχή ενηµέρωση και πλήρη τεχνική πληροφόρησή.
Οι τρεις ενότητες που προαναφέρθηκαν αποτελούν τεχνικά ανεξάρτητα τµήµατα
υποδοµής για αυτό και ένας υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να συµµετέχει και σε µία
µόνο ενότητα αν το επιθυµεί. (Προφανώς µπορεί να συµµετέχει σε 2 ή και στις τρεις
ενότητες/ το σύνολο του διαγωνισµού).
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Για τον λόγο αυτό η τεχνική περιγραφή /προδιαγραφές κάθε ανεξάρτητης ενότητας
καταγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια που ακολουθούν.
Σηµειώνεται ότι η
εξειδικεύεται από
καταγράφονται σε
Προδιαγραφών και
περιγραφής.

τεχνική περιγραφή του έργου συµπληρώνεται αναλύεται και
επιµέρους λεπτοµερείς προδιαγραφές και απαιτήσεις που
αντίστοιχος πίνακες στο Παράρτηµα ΙΙ ‘Πίνακες Τεχνικών
Συµµόρφωσης’ οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της

2.1 Εφαρµογή Τηλεδιάσκεψης – Τηλεσυνεργασίας
Ζητείται η προµήθεια εφαρµογής τηλεδιάσκεψης /τηλεσυνεργασίας. Βασική
απαίτηση αποτελεί το ζητούµενο λογισµικό τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας να
είναι πλήρως συµβατό µε την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης που υπάρχει ήδη στο Σχολικό
∆ίκτυο (µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της συνολικής υποδοµής), ενώ θα
λειτουργεί τόσο συµπληρωµατικά όσο και ανεξάρτητα µε αυτήν.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και οι συνολικές απαιτήσεις υλοποίησης
(εγκατάσταση, χρονοδιάγραµµα, υποστήριξη κλπ) καταγράφονται στον αντίστοιχο
πίνακα στο Παράρτηµα ΙΙ ‘Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Συµµόρφωσης’ τον
οποίο θα πρέπει να συµπληρώσει ο προσφέρων για να τεκµηριώσει την κάλυψη των
απαιτήσεων /προδιαγραφών του έργου.
2.2 Επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης
Στο Σχολικό ∆ίκτυο έχει εγκατασταθεί το σύστηµα αποµακρυσµένης διαχείρισης CA
Unicenter, (του κατασκευαστή Computer Associates) που αποτελείται από έναν
κεντρικό εξυπηρετητή, και περιφερειακούς εξυπηρετητές, µε σκοπό την
αποµακρυσµένη διαχείριση των νοµαρχιακών κόµβων του κόµβων του δικτύου, αλλά
και των υπολογιστικών συστηµάτων των σχολικών εργαστηρίων.
Το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης υποστηρίζει τις ακόλουθες υπηρεσίες λειτουργικότητες:
1. Unicenter Software Delivery: ∆ιανοµή Λογισµικού (Software Distribution)
2. Unicenter Asset Management: ∆ιαχείριση Παγίων & Απογραφών (Inventory)
3. Unicenter Network & Systems Management: Παρακολούθηση Συστηµάτων &
Εφαρµογών (Monitoring)
4. Unicenter Remote Control: Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση Συστηµάτων (Remote
Manager)
Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού ο ανάδοχος θα επεκτείνει το υπάρχον σχήµα
διαχείρισης, µε λογισµικό για το διαµοιρασµό του συνολικού φόρτου
αποµακρυσµένης διαχείρισης στους δύο κεντρικούς εξυπηρετητές (load balancing)
και για την αυτόµατη ανάληψη όλων των υπηρεσιών από τον ένα κεντρικό
εξυπηρετητή, όταν ο άλλος κεντρικός παρουσιάσει πρόβληµα λειτουργίας (fault
tolerance). (Το υλικό του εξυπηρετητή θα διατεθεί από τον Αναθέτοντα όπως
περιγράφεται κατωτέρω).
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Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει λογισµικό για τη λήψη
αντιγράφων ασφαλείας (backup) και επαναλειτουργίας µετά από καταστροφή
(disaster recovery) των κεντρικών εξυπηρετητών και των υπηρεσιών
αποµακρυσµένης διαχείρισης που αυτοί υποστηρίζουν.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει επίσης λογισµικό διαχείρισης των εξυπηρετητών και
σταθµών εργασίας των σχολικών εργαστηρίων.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και οι συνολικές απαιτήσεις υλοποίησης
(εγκατάσταση, χρονοδιάγραµµα, υποστήριξη κλπ) καταγράφονται στον
αντίστοιχο πίνακα στο Παράρτηµα ΙΙ ‘Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και
Συµµόρφωσης’ τον οποίο θα πρέπει να συµπληρώσει ο προσφέρων για να
τεκµηριώσει την κάλυψη των απαιτήσεων /προδιαγραφών του έργου.
2.3 Εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης
υλικού στο διαδίκτυο
Σκοπός είναι η δηµιουργία και εγκατάσταση µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής, για
την υλοποίηση και παροχή των υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης χρήσιµου για
το έργο της Τεχνικής Στήριξης υλικού, το οποίο είναι απαραίτητο τόσο για το
τεχνικό προσωπικό που εµπλέκεται στο έργο όσο και για τους τελικούς χρήστες των
σχολικών εργαστηρίων του Σχολικού ∆ικτύου.
Η ολοκληρωµένη αυτή εφαρµογή αποτελείται από την βασική υποδοµή του κόµβου
και επιµέρους εφαρµογές /υπηρεσίες για την έκδοση και παρουσίαση του υλικού,
καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών βάσεων δεδοµένων και διαδικασιών, οι
οποίες ολοκληρώνονται και παρουσιάζονται στο ∆ιαδίκτυο, υλοποιώντας τελικά ένα
ολοκληρωµένο και φιλικό προς το χρήστη δικτυακό Κόµβο.
Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται µία συνοπτική περιγραφή των ζητούµενων
υπηρεσιών από την εφαρµογή. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση από τους
υποψήφιους αναδόχους των αναγκών του έργου και των τεχνικών προδιαγραφών των
ζητούµενων εφαρµογών και υπηρεσιών.
2.3.1

Περιγραφή της βασικής υποδοµής κόµβου

2.3.1.1 Τεχνολογία ανάπτυξης κόµβου
Ο ζητούµενος κόµβος θα αναπτυχθεί µε τεχνολογία JavaServer Pages. Είναι
επιθυµητή η αξιοποίηση ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού ανοικτού κώδικα τόσο
στην βασική υποδοµή του κόµβου όσο και στις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν σε
αυτόν.
Η εγκατάσταση του Κόµβου θα γίνει σε σύστηµα που θα διαθέσει ο Αναθέτων.
2.3.1.2 Χρήστες, Προσωποποιηµένη πρόσβαση, Μηχανισµοί Ασφάλειας
Ο Κόµβος θα ενσωµατώνει τους κατάλληλους µηχανισµούς ασφάλειας για την
αυθεντικοποίηση των χρηστών (έλεγχος κωδικού) και την εξουσιοδότησή τους
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(έλεγχος δικαιωµάτων πρόσβασης ανάλογα τον τύπο τους). Οι µηχανισµοί θα
υλοποιηθούν µε χρήση του πρωτοκόλλου LDAP, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του
υπάρχοντος εξυπηρετητή LDAP του Σχολικού ∆ικτύου.
Οι χρήστες του κόµβου, αποκτούν δικαίωµα πρόσβασης σε αυτόν µέσω της
υπηρεσίας LDAP του Σχολικού ∆ικτύου. Ο τύπος του κάθε χρήστη καθορίζεται στον
LDAP οπότε ανάλογα µε αυτόν θα καθορίζεται η κατηγορία του χρήστη µε βάση την
οποία θα έχει διαφορετικές αρµοδιότητες και δικαιοδοσίες στις υπηρεσίες που ο
κόµβος προσφέρει. Ο κόµβος υποστηρίζει και λειτουργίες που προορίζονται και για
τους ανώνυµους –µη πιστοποιηµένους χρήστες.
2.3.1.3 Παρουσίαση - Μορφοποίηση – Εµφάνιση – Ευκολία Χρήσης
Κάθε κατηγορία χρήστη θα έχει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας µε τις
πληροφορίες που τον αφορούν, ανάλογα µε την οµάδα και το ρόλο του στο έργο. Το
περιβάλλον αυτό θα είναι κατά το δυνατόν προσαρµόσιµο στις απαιτήσεις του
χρήστη. Παράλληλα το περιβάλλον θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια εκµάθησής
του στο χρήστη.
2.3.1.4 Υλοποίηση υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου του Κόµβου
Η διαχείριση περιεχοµένου στον κόµβο θα γίνεται µε εύκολο τρόπο µέσω φιλικού
User Interface, ώστε να ορίζονται οι δικαιοδοσίες των χρηστών επάνω στο
περιεχόµενο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου και τις ιδιότητες των
χρηστών. Εύχρηστα και αποδοτικά ο διαχειριστής της εφαρµογής θα ορίζει ποιοι
χρήστες µπορούν να εισάγουν, να διαµορφώνουν, να αφαιρούν και να
προσπελαύνουν περιεχόµενο στον Κόµβο.
2.3.2

Περιγραφή των βασικών υπηρεσιών του Κόµβου

2.3.2.1 Υλοποίηση Υπηρεσιών Έκδοσης και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου
Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
Ο κόµβος θα διαθέτει µια βιβλιοθήκη, στην οποία θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική
µορφή τεχνικά άρθρα, βιβλία, ενηµερώσεις και λοιπό ηλεκτρονικό υλικό,
κατηγοριοποιηµένο και συνοδευµένο µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά π.χ. λέξεις
κλειδιά, ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η πρόσβαση σε αυτό.
Η εισαγωγή του υλικού στη βιβλιοθήκη θα γίνεται µε τη συνδροµή ενός σειριακού
Workflow, ενώ η πρόσβαση στο υλικό θα πραγµατοποιείται βάσει του ρόλου των
χρηστών.
2.3.2.2 Υλοποίηση Υπηρεσιών Εξειδικευµένης Αναζήτησης
Τόσο στον Κόµβο αλλά και στο υπάρχον Πληροφοριακό σύστηµα HelpDesk (το
οποίο χρησιµοποιείται για την καταγραφή αιτηµάτων χρηστών και τεχνικών
εργασιών που εκτελούνται για την εξυπηρέτηση τους) υπάρχει χρήσιµο τεχνικό υλικό
το οποίο µπορεί θα πρέπει να µπορεί να αναζητηθεί και παρουσιαστεί στον χρήστη.
Ζητείται µια έξυπνη µηχανή αναζήτησης πληροφορίας, η οποία θα εκµεταλλεύεται
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την εσωτερική οργάνωση του ζητούµενου Κόµβου, της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
και του ΠΣ Helpdesk. H µηχανή αναζήτησης χρησιµοποιεί κατάλληλες τεχνικές και
τεχνολογίες για την αύξηση της ταχύτητας, και την ιεράρχηση των αποτελεσµάτων,
ώστε να επιστρέφει αποτελέσµατα που ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις και στα
ερωτήµατα των χρηστών της.
2.3.2.3 Ανάλυση Χρήσης
Η εφαρµογή θα παρακολουθεί τον τρόπο χρήσης της από τους χρήστες, ώστε να
παρέχει τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν µε κατάλληλη επεξεργασία την
καλύτερη αξιοποίηση του κόµβου.
2.3.3

Στάδια ανάπτυξης /επιµέρους υποσυστήµατα

Για την ανάπτυξη /εγκατάσταση της εφαρµογής θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής
βήµατα (µε συνολικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης είναι 10 εβδοµάδες):
1. Επιλογή /Ανάπτυξη /Εγκατάσταση της κατάλληλης ολοκληρωµένης πλατφόρµας
(ή συνόλου εφαρµογών οι οποίες δύνανται να ολοκληρωθούν), η οποία θα παρέχει
τη βασική υποδοµή κόµβου πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η συνολική
εφαρµογή.
2. ∆ηµιουργία συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου κόµβου, ανάλογα µε τις
δικαιοδοσίες των χρηστών, οι οποίοι αυθεντικοποιούνται από τον LDAP
εξυπηρετητή του Σχολικού ∆ικτύου.
3. Ανάπτυξη δοµής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.
4. Ανάπτυξη λειτουργικότητας Εξειδικευµένης Αναζήτησης.
5. Ανάπτυξη λειτουργικότητας Ανάλυση χρήσης της εφαρµογής και βελτιστοποίηση
της εξειδικευµένης αναζήτησης, ώστε να εκµεταλλεύεται τα στοιχεία της
ανάλυσης χρήσης.
6. Τεκµηρίωση του συνόλου των εφαρµογών / διαδικασιών διαχείρισης και του
κώδικα.
Η προαναφερθείσα τεχνική περιγραφή του έργου συµπληρώνεται αναλύεται και
εξειδικεύεται από επιµέρους λεπτοµερείς προδιαγραφές και απαιτήσεις που
καταγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα στο Παράρτηµα ΙΙ ‘Πίνακες Τεχνικών
Προδιαγραφών και Συµµόρφωσης’ τον οποίο θα πρέπει να συµπληρώσει ο
προσφέρων για να τεκµηριώσει την κάλυψη των απαιτήσεων /προδιαγραφών
του έργου.
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1

Τεχνική Προσφορά

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο:
3.1.1

Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή

3.1.1.1 Πίνακας προσφερόµενων εφαρµογών και υπηρεσιών
Καταγράφονται οι προσφερόµενες εφαρµογές και υπηρεσίες από τον προσφέροντα σε
µορφή πίνακα όπως καταγράφεται στο Παράρτηµα Ι, ‘Πίνακας Προσφεροµένων
Εφαρµογών & Υπηρεσιών’ (προφανώς χωρίς τα στοιχεία κόστους),
Η συµπλήρωση του πίνακα θα γίνει µε την χρήση του MS EXCEL και σε αυτό το
format θα πρέπει να παραδοθεί η ηλεκτρονική του µορφή
Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει:
1) Με την αναφορά των κωδικών προϊόντων των κατασκευαστικών οίκων, των
εφαρµογών ώστε να
προσδιορίζονται µονοσήµαντα οι προσφερόµενες
εφαρµογές. (Στην περίπτωση σύνθετων εφαρµογών, καταγράφεται ξεχωριστά
κάθε επιµέρους υποσύστηµα, µε την αναγραφή όλων των επιµέρους κωδικών
προϊόντων του κατασκευαστή),
2) Με την αναφορά των παρεχόµενων Ανθρωποµηνών για την παροχή
υπηρεσιών.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλα τα επιµέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει
να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια µε τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα
της Οικονοµικής Προσφοράς µε τον οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος µε µόνη
διαφορά την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους .

3.1.1.2 Περιγραφή προσφερόµενης λύσης
Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια συνοπτική περιγραφή της Προσφερόµενης Λύσης.
Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά για κάθε υποσύστηµα/ υπηρεσία (βασική εφαρµογή,
εφαρµογές υπηρεσιών, βάσεις δεδοµένων, αρχικοποίηση, βελτιστοποίηση κλπ) και
εν συντοµία να παρουσιάσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάµεσα
στα επιµέρους υποσυστήµατα του έργου. Όπου υπάρχουν συσχετίσεις ή σχέσεις
προτεραιότητας για την επίτευξη της τελικής λύσης θα πρέπει να παρουσιαστούν.
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Μέρος Β. Προσφερόµενες Εφαρµογές & Υπηρεσίες.

3.1.2.1 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συµµόρφωσης
Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να
συµπληρωθεί από τον προµηθευτή ο αντίστοιχος πίνακας του Παραρτήµατος ΙΙ
«Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συµµόρφωσης ».
Στον Πίνακα περιγράφονται κατά περίπτωση τα χαρακτηριστικά και λειτουργικές
προδιαγραφές των απαιτούµενων υποσυστηµάτων / εφαρµογών και υπηρεσιών.
Ο Πίνακας αποτελείται από γραµµές στις οποίες περιγράφονται (ανάλογα µε το
ζητούµενο είδος δηλ εφαρµογών / υπηρεσιών) είτε λειτουργικά χαρακτηριστικά, είτε
τεχνικά χαρακτηριστικά, είτε δραστηριότητες ή ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν
µε σκοπό την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών.
Στον κάθε Πίνακα περιγράφονται µε όσες παραπάνω λεπτοµέρειες είναι δυνατόν,
ποιες είναι οι ακριβείς απαιτήσεις, έτσι ώστε ο υποψήφιος ανάδοχος να αντιληφθεί
σαφώς ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του.
Ο ανάδοχος οφείλει να απαντήσει σε κάθε γραµµή του Πίνακα Συµµόρφωσης στην
στήλη Α.Π (Απάντηση Προσφέροντα) µε την µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και
εξηγώντας κατά τη συµφωνία µε τις ουσιώδεις τεχνικές προδιαγραφές, και την
καταλληλότητα και επάρκεια του προτεινόµενων υπηρεσιών που ζητούνται
Στις περιπτώσεις που δεν θα είναι εφικτή η ανάλυση της απάντησης του
προσφέρονται στους συγκεκριµένους πίνακες, θα πρέπει ο προσφέρων να καταγράψει
σαφή παραποµπή στην αντίστοιχη Αναλυτική Τεχνική Αναφορά όπου εκτίθεται
αναλυτικά η απάντησή του.
Στην στήλη ‘Σχόλια, Παραποµπές’ θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή, ή αναφορές
µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ. που θα παρατεθούν στο Παράρτηµα
‘Τεχνικά φυλλάδια, Αναφορές’ της προσφοράς.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4
κλπ).
Επιπλέον ο προσφέρων µπορεί κατά την κρίση του να καταγράψει προαιρετικά τυχόν
σχόλια για την κάλυψη της προδιαγραφής (τυπικά έως 20 λέξεις).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που
τεκµηριώνει την συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα
συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ.
1.1.4.2).
Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους
υποψήφιους ανάδοχους στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των
προσφερόµενων υπηρεσιών.
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3.1.2.2 Παράρτηµα ‘Τεχνικά φυλλάδια, Αναφορές’
Στο παράρτηµα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν
την υλοποίηση του έργου σε µορφή αυτόνοµων τευχών για κάθε επιµέρους τµήµα του
έργου. Ο υποψήφιος µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτό το Παράρτηµα για να απαντήσει
στα ερωτήµατα των Πινάκων Συµµόρφωσης σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι η µορφή
του πίνακα δεν ενδείκνυται για τον τύπο της απάντησης (πχ. οργανογράµµατα,
σχήµατα κλπ), και για να παραθέσει εκτενής αναφορές του τρόπου υλοποίησης κλπ.
Στην αρχή του παραρτήµατος θα καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των
περιεχόµενων φυλλαδίων/ τευχών που περιλαµβάνονται καθώς και η αρίθµηση τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από
τους προµηθευτές στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης.
Η τεχνική αρτιότητα και πληρότητα της προσφοράς θα αποτελέσει στοιχείο
αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής επάρκειας των προµηθευτών.
3.1.3

Μέρος Γ. Οργάνωση /Παρακολούθηση του Έργου

Ειδικά και µόνο για την επιµέρους ενότητα 3:
‘εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης
υλικού στο διαδίκτυο’
θα συµπληρωθεί η το Μέρος Γ όπως καταγράφεται ακολούθως:
3.1.3.1 Παρακολούθηση του Έργου
Στο σηµείο αυτό ο υποψήφιος θα αναφέρει το σχήµα της διοίκησης έργου που θα
χρησιµοποιήσει, τις τεχνικές παρακολούθησης της προόδου του έργου, τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, πιθανούς κινδύνους και τρόπους αντιµετώπισης,
διαθέσιµα υποστηρικτικά εργαλεία λογισµικού project management κλπ.
Σε περίπτωση που στην προσφορά υπάρχουν περισσότεροι εταίροι/ υπεργολάβοι για
τα διάφορα υποσυστήµατα, θα πρέπει να παρουσιαστεί σαφώς ο ρόλος του καθενός.
Επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί η µέθοδος µε την οποία ο ανάδοχος θα συντονίσει
και θα ελέγχει το έργο των εταίρων/ υπεργολάβων.
3.1.3.2 Οµάδα υλοποίησης του έργου
Ο υποψήφιος θα καταρτίσει και θα συµπεριλάβει στην προσφορά του
αναλυτικά τη συνολική οµάδα(ες) που θα ασχοληθεί µε την υλοποίηση του έργου.
•

τον Επικεφαλής του Έργου και τον Αναπληρωτή του,

•

την κύρια Οµάδα Έργου

•
τους εξειδικευµένους συνεργάτες-συµβούλους που τυχόν θα υποστηρίζουν
κατά περίπτωση τις εργασίες της µόνιµης οµάδας έργου
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει βιογραφικά σηµειώµατα στα οποία
θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών καθώς και η εµπειρία που τεκµηριώνουν την
καταλληλότητα του προσωπικού για τις θέσεις που προτείνεται. Συµπληρωµένο τον
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Τεύχος ∆ιαγωνισµού

Σχέδιο για σχολιασµό

πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο θα δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία
απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα µέλη της οµάδας έργου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Στέλεχος

Θέση

στην

Οµάδα

Έργου

Απασχόληση στο
Έργο
(Ανθρωποµήνες)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ

Στη στήλη “Στέλεχος” συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός προτεινόµενου
µέλους της Οµάδας Έργου.
Στη στήλη “Θέση στην Οµάδα Έργου” αναφέρεται ο ρόλος και οι ευθύνες που
πρόκειται να αναλάβει το στέλεχος στα πλαίσια της οµάδας έργου, σύµφωνα µε την
προτεινόµενη µεθοδολογία και οργάνωση του έργου.
Στη στήλη “Απασχόληση στο Έργο” συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός των
ανθρωποµηνών του µέλους της οµάδας που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν για την
υλοποίηση του έργου.
3.2

Οικονοµική Προσφορά

1. Για κάθε επιµέρους είδος (λογισµικό και υπηρεσία) πρέπει να δοθεί τµηµατική
προσφορά µε την αναφορά ξεχωριστής τιµής για κάθε ένα. Αυτό ισχύει και στην
περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι µηδενικό όπου και
πάλι αναγράφεται στην προσφορά.
2. Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό
για κάθε λογισµικό / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική
προσφορά.
ΕΑΙΤΥ
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Τεύχος ∆ιαγωνισµού

Σχέδιο για σχολιασµό

3. Για τον υπολογισµό του κόστους παροχής υπηρεσιών για τους προσφερόµενους
ανθρωποµήνες παροχής υπηρεσιών θεωρείται και υπολογίζεται µέσο κόστος
ανθρωποµήνα για όλη την οµάδα έργου (το οποίο συµπεριλαµβάνει κάθε άλλο
κόστος που διοίκησης, υποστήριξης κλπ της οµάδας έργου).
4. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να έχει την µορφή πίνακα ίδιου µε τον πίνακα
‘Προσφερόµενων Εφαρµογών και Υπηρεσιών’ όπως καταγράφεται στο
Παράρτηµα Ι’ (Ο προµηθευτής µπορεί µόνο να προσθέσει επιπλέον σειρές για να
αναλύσει καλύτερα τις προσφερόµενες εφαρµογές /υπηρεσίες ).
5. Η συµπλήρωση του πίνακα θα γίνει µε την χρήση του MS EXCEL και σε αυτό το
format θα πρέπει να παραδοθεί η ηλεκτρονική του µορφή
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4

∆΄ ΜΕΡΟΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στον παρόντα διαγωνισµό είναι εφικτή η συµµετοχή ενός υποψήφιου Αναδόχου
ακόµα και για µέρος του έργου, για κάποια- ες δηλαδή από τις τρεις ανεξάρτητες
ενότητες όπως καταγράφονται στο Μέρος Β’ της παρούσας προκήρυξης.
Για τον λόγο αυτό η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανεξάρτητα για κάθε µια
από τις τρεις ενότητες.
4.1 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση την πλέον Συµφέρουσα Προσφορά οπότε θα
αξιολογηθούν:
(α) Κ = Συνολικό Κόστος
(β) Β = Βαθµολογία της προσφοράς, (η οποία αποτελεί το σταθµισµένο άθροισµα
της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης,
όπως καταγράφονται παρακάτω για κάθε µια από τις τρεις ενότητες).
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
α.

Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τους όρους
της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο θα κριθούν
από την επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της
επιτροπής.

β.

Τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των λοιπών προσφορών και κατάταξή
τους σε ότι αφορά στην τεχνική βαθµολογία σύµφωνα µε τη σειρά των
Τεχνικών Βαθµών τους, µε πρώτη εκείνη που έχει το µεγαλύτερο Τεχνικό
Βαθµό.

γ.

Άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για τους υποψηφίους αναδόχους που δεν
έχουν αποκλεισθεί και απόρριψη προσφορών που δεν συµφωνούν µε τους
γενικούς οικονοµικούς όρους της διακήρυξης.

δ.

Οικονοµική αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών. Η οικονοµική αξιολόγηση
συνίσταται στο να καταστεί το κόστος συγκρίσιµο για όλες τις προσφορές.

ε.

Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση το λόγο Λ, όπως αναλύεται στην
επόµενη παράγραφο.

στ.

Επισηµαίνεται ότι σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί πως
κάποιο από τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά δεν έχει τις δηλωθείσες από τον
ανάδοχο ιδιότητες, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται, ανεξάρτητα δηλ. από το θέµα αναξιοπιστίας που προκύπτει για
τον συγκεκριµένο ανάδοχο. (Ανειλικρινής προσφορά).
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Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον
ακόλουθο τύπο:
Λi = 100 * Ki/ / Βi
όπου:
Βi

η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i

Κi

Το συνολικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µικρότερο Λ.
Ο υπολογισµός του Λ θα γίνει µέχρι τα 2 πρώτα δεκαδικά ψηφία.
4.1.1 Ισοδυναµία προσφορών
Προσφορές που τελικά έχουν ίσους λόγους Λ, θεωρούνται ως ισοδύναµες. Στην
περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως
προς την Τεχνική Βαθµολογία. Επικρατέστερη είναι αυτή µε τη µεγαλύτερη Τεχνική
Βαθµολογία.
4.1.2 Τεχνική Αξιολόγηση /Βαθµολογία της Προσφοράς
Η βαθµολογία Β κάθε προσφοράς ορίζεται από τον τύπο:
Β= Σ Βj
Κάθε προσφορά βαθµολογείται από επί µέρους κριτήρια, τα οποία βαθµολογούνται
χωριστά, µε εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες και έχουν επί µέρους
συντελεστές βαρύτητας Έτσι ο τελικός βαθµός της προσφοράς Βi, προσδιορίζεται
από τον τύπο:
ν

Bi = ∑ (σ j × β j )
j =1

όπου:
i

1,2,…,ν (πλήθος επιµέρους κριτηρίων )

σj

ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i

βj

ο βαθµός για το κριτήριο i της µε εύρος βαθµολογίας 80
µονάδες.

Βi

ο τελικός βαθµός της προσφοράς

βi

ο βαθµός για το κριτήριο i της µε εύρος βαθµολογίας 80
µονάδες.

έως 120

έως 120

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολόγησης, βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους
100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για
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τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία
αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που
δεν καλύπτονται πλήρως οι Τεχνικές Προδιαγραφές/ Απαιτήσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η
προσφορά ως αποδεκτή.
4.2

Κριτήρια και συντελεστές τεχνικής αξιολόγησης

Ακολουθούν οι τρεις πίνακες µε τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε µια από τις τρεις
ενότητες του ∆ιαγωνισµού .
4.2.1 Εφαρµογή Τηλεδιάσκεψης – Τηλεσυνεργασίας

Συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Επιµέρους
Συντελεστές

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτηρίου σi

A. Προσφερόµενες Εφαρµογές /Υπηρεσίες
1. Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης

80%

B. Εγκατάσταση, Εγγύηση καλής Λειτουργίας,
Εµπειρία/ Υποδοµή Αναδόχου
1. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και χρόνος
παράδοσής του

6%

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

8%

3. Εµπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων. Υποδοµή /
Προσωπικό / Τεχνική Αρτιότητα /Εµπειρία συνολικά του
Αναδόχου, Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα
Σύνολο
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4.2.2 Επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Επιµέρους
Συντελεστές

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτηρίου σi

A. Προσφερόµενες Εφαρµογές /Υπηρεσίες
Λογισµικό για την υποστήριξη υψηλής διαθεσιµότητας
υπηρεσιών του κεντρικού κόµβου

10%

Λογισµικό για την υποστήριξη υπηρεσιών λήψης αντιγράφου
ασφαλείας του κεντρικού κόµβου

20%

Άδειες χρήσης για την αποµακρυσµένη διαχείριση των
σχολικών εργαστηρίων

50%

B. Εγκατάσταση, Εγγύηση καλής Λειτουργίας,
Εµπειρία/ Υποδοµή Αναδόχου
4. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και χρόνος
παράδοσής του

7%

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας

7%

6. Εµπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων. Υποδοµή /
Προσωπικό / Τεχνική Αρτιότητα /Εµπειρία συνολικά του
Αναδόχου, Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα
Σύνολο
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4.2.3 Εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και
διάθεσης υλικού στο διαδίκτυο

Συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Επιµέρους
Συντελεστές

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτηρίου σi

A. Προσφερόµενες Εφαρµογές / Υπηρεσίες
1. ∆ηµιουργία βασικής υποδοµής Κόµβου.

20%

2. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

20%

3. Υπηρεσίες Εξειδικευµένης Αναζήτησης

25%

4. Ανάλυση χρήσης

10%

5. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης /εγκατάστασης. Τεκµηρίωση

5%

Β. Εµπειρία / Υποδοµή Αναδόχου
1. Εµπειρία στην υλοποίηση έργων σχεδιασµού και παροχής
σχετικών ολοκληρωµένων υπηρεσιών/ εφαρµογών.
Υποδοµή / Προσωπικό / Τεχνική Αρτιότητα /Εµπειρία
συνολικά του Αναδόχου, Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα

5%

2. Ύπαρξη πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO9001
µε αντικείµενο σχετικό µε το προς υλοποίηση έργο

2,5%

Γ. Οµάδα Έργου / Μεθοδολογική προσέγγιση
1. Σύνθεση οµάδας έργου (υπεύθυνος έργου & οµάδα έργου),
Τίτλοι Σπουδών οµάδας έργου (Βασικά πτυχία,
µεταπτυχιακά). Σχετική µε το έργο εµπειρία

7,5%

2. Προτεινόµενο οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του έργου,
προσδιορισµός καθηκόντων και ποσοστού συµµετοχής των
µελών της οµάδας, διοίκηση έργου. Μεθοδολογία
υλοποίησης του έργου. Υπάρχουσα τεχνογνωσία και
εργαλεία υποστήριξης.

5%

Σύνολο
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4.3 Αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, για τις τεχνικά αποδεκτές
προσφορές, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και για κάθε
προσφορά υπολογίζεται το συνολικό κόστος της.
Ειδικά και µόνο για την επιµέρους ενότητα 3:
‘εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης
υλικού στο διαδίκτυο’
Προσφορά η οποία θα είναι µειωµένη κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 15% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ενότητα αυτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη εκτός εάν η µείωση αιτιολογείται επαρκώς και εµπεριστατωµένως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πίνακας 1: Εφαρµογή /Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης – Τηλεσυνεργασίας

AA

Εφαρµογή /Υπηρεσία

1.

Προµήθεια λογισµικού
τηλεδιάσκεψης

Κατασκευαστής

Κωδικός

Κόστος
προµήθειας

ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος

Σύνολο
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Πίνακας 2: Επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης

AA

Εφαρµογή /Υπηρεσία

1.

Λογισµικό για την υποστήριξη
υψηλής διαθεσιµότητας υπηρεσιών
του κεντρικού κόµβου

2.

Λογισµικό για την υποστήριξη
υπηρεσιών λήψης αντιγράφου
ασφαλείας του κεντρικού κόµβου

3.

Άδειες χρήσης για την
αποµακρυσµένη διαχείριση
εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων

4.

Άδειες χρήσης για την
αποµακρυσµένη διαχείριση σταθµών
εργασίας σχολικών εργαστηρίων

Κατασκευαστής

Κωδικός

Τιµή Μονάδας

Τεµάχια

Συνολικό κόστος
προµήθειας και
εγκατάστασης

ΦΠΑ

Σύνολο
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Συνολικό
Κόστος

Πίνακας 3: Εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης υλικού στο
διαδίκτυο
AA

Εφαρµογή /Υπηρεσία

(για υπάρχον προιόν /λογισµικό)
Κατασκευαστής

1

Βασική Υποδοµή Κόµβου

2

Υλοποίηση Υπηρεσιών Έκδοσης και
∆ιαχείριση Περιεχοµένου
Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

3

Υλοποίηση Υπηρεσιών
Εξειδικευµένης Αναζήτησης

4

Ανάλυση Χρήσης

Κωδικός

Υλοποίηση
/Εγκατάσταση

Ανθρωποµήνες
Αρχικοποίηση
/Βελτιστοποίηση

Σύνολο
Ανθρωποµηνών

Συνολικό
κόστος
ΦΠΑ
Συνολικό
κόστος
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Κόστος

ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Πίνακας 1: Εφαρµογή /Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης – Τηλεσυνεργασίας
ΑΑ
1.

1.1

1.2

Περιγραφή /Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Το λογισµικό θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή που θα διαθέσει ο Αναθέτων.
Ειδικότερα θα διατεθεί εξυπηρετητής σε Intel πλατφόρµα µε ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά Pentium 2.4GHz, 1GB RAM, 36GB HDDs και λειτουργικό
σύστηµα Windows 2003 Server (ή Windows 2000Server). Στην περίπτωση που
απαιτείται διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα ή πλατφόρµα υλικού θα πρέπει να
διατεθεί από τον Ανάδοχο.
Η προσφερόµενη λύση θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατή µε την υπηρεσία
τηλεδιάσκεψης που έχει ήδη εγκατασταθεί στο Σχολικό ∆ίκτυο. Στόχος είναι η
λειτουργία του ζητούµενου συστήµατος ως ένας επιπλέον κόµβος ώστε να
παρέχεται δυνητικά η υπηρεσία σε µεγαλύτερο αριθµό χρηστών.

Προδιαγραφή

Απάντηση Προσφεροντα

Παραποµπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, URL , ή
/και Σχόλια

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης του Σχολικού ∆ικτύου που έχει εγκατασταθεί,
στηρίζεται στο λογισµικό (του κατασκευαστή FVC) Click to Meet Conference
Server v6.04 σε 2 εξυπηρετητές των 10 χρηστών έκαστος και πιο συγκεκριµένα:
2x Conference Server 6.x µε Serial (10 User), Option H.323 (10 User), Option
Video, Option Streaming Media, Option Continuous Presence.

1.3

Η προσφερόµενη λύση θα πρέπει να λειτουργεί:

Υποχρεωτική

Α) τόσο συµπληρωµατικά της υπάρχουσας υπηρεσίας του Σχολικού ∆ικτύου
(δηλαδή να µετέχουν σε µία συνεδρία χρήστες ίσοι µε το συνολικό αριθµό των
προσφερόµενων αδειών χρήσης και των υπαρχόντων του Σχολικού ∆ικτύου)

1.4

Β) όσο και ανεξάρτητα από την υπάρχουσα υπηρεσία του Σχολικού ∆ικτύου,
(δηλαδή ακόµη και αν οι εξυπηρετητές της αντίστοιχης υπηρεσίας του Σχολικού
∆ικτύου δεν είναι διαθέσιµοι -πχ λόγω ταυτόχρονης χρήσης σε άλλη συνεδρία,
αστοχίας υλικού, δικτυακού προβλήµατος, κλπ ).
Να µπορούν να υποστηριχτούν ταυτόχρονοι χρήστες >=25 σε µία συνεδρία στον
εξυπηρετητή που θα διαθέσει ο Αναθέτων, (επιπλέον των υπαρχόντων αδειών
χρήσης της υπηρεσίας του Σχολικού ∆ικτύου).

ΕΑΙΤΥ
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1.5

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει περιβάλλον web για τη
σύνδεση των χρηστών και τη διαχείριση της συνόδου.

Υποχρεωτική

1.6

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει διαδικασία καταγραφής
στοιχείων που αφορούν στη χρήση του εξυπηρετητή.

Υποχρεωτική

1.7

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει authentication σε
εξυπηρετητή LDAP ή σε εξυπηρετητή Radius.

Υποχρεωτική

1.8

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει διασύνδεση µε Windows
media technologies server για την αποθήκευση και διάθεση των συνεδριών µέσω
εξυπηρετητή Video on Demand.

Υποχρεωτική

1.9

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει απροβληµάτιστη
λειτουργία µε πελάτες που συνδέονται από µηχανήµατα που παίρνουν private
διευθύνσεις µε την τεχνολογία Network Address Translation (NAT).

Υποχρεωτική

1.10

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο H323,
και T120
Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει στο χρήστη λογισµικό πελάτη
ολοκληρωµένο µε το διαφυλλιστή ιστοσελίδων, έτσι ώστε µέσα από το
περιβάλλον του διαφυλλιστή να µπορεί ο χρήστης που µετέχει στη σύνοδο να:

Υποχρεωτική

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6
2.
2.1.

Υποχρεωτική

Ζητά το λόγο

Υποχρεωτική

Μοιράζει εφαρµογές

Υποχρεωτική

Ορίζει παρουσιαστές (αν έχει τα κατάλληλα προνόµια)

Υποχρεωτική

∆ίνει / Αφαιρεί το λόγο (αν έχει τα κατάλληλα προνόµια)

Υποχρεωτική

Εκδηλώνει τα συναισθήµατά του (πχ παλαµάκια, ναι, όχι κλπ)
Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον 5
παράθυρα video των συµµετεχόντων.
Χρονοδιάγραµµα - Παράδοση- Εγκατάσταση
Η παράδοση του συστήµατος θα ολοκληρωθεί (Προσωρινή Παραλαβή) το
αργότερο σε διάστηµα ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Επιθυµητό
Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

2.3

Θα παραδοθούν µαζί µε το σύστηµα, το σύνολο των µαγνητικών, οπτικών
µέσων που συνοδεύουν τον εξοπλισµό καθώς και όλα τα εγχειρίδια του
κατασκευαστή.

Υποχρεωτική

2.4

Ο Αναθέτων θα εγκαταστήσει το σύστηµα και θα επιβεβαιώσει την απρόσκοπτη
και αξιόπιστη λειτουργία του. (Προσωρινή Παραλαβή)
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο Ανάδοχος θα διαθέσει εξειδικευµένο
προσωπικό που θα απαντήσει σε όλα τα τυχόν ερωτήµατα της επιτροπής (µέσω
τηλεφώνου, fax, email ή αποµακρυσµένης πρόσβασης).

Υποχρεωτική

2.5

Η Οριστική παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µόλις συµπληρωθούν τριάντα (30)
ηµέρες αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των εφαρµογών

Υποχρεωτική

3.
3.1

Ποιότητα και όροι προσφερόµενης Εγγύησης καλής λειτουργίας
Παρεχόµενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

ΕΑΙΤΥ
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3.2

Ο Προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την Καλή Λειτουργία του συστήµατος για
περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών µετά την Οριστική Παραλαβή και
χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Υποχρεωτική

3.3

Κατά τη διάρκεια των 12 µηνών ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει στα πλαίσια
της εγγύησης Καλής Λειτουργίας upgrades, patches, bug fixes, εντός δυο
εβδοµάδων από την ανακοίνωση διάθεσης αυτών από τον κατασκευαστή (χωρίς
κανένα επιπλέον κόστος).

Υποχρεωτική

3.5

Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax,
καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Email).

Υποχρεωτική

ΕΑΙΤΥ

Σελίδα 53 / 68

V1.1

Πίνακας 2: Επέκταση εφαρµογής /συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης σταθµών εργασίας
ΑΑ

Περιγραφή /Προδιαγραφές

Προδιαγραφή

1.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Στο Σχολικό ∆ίκτυο ήδη υλοποιείται σύστηµα αποµακρυσµένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών
εργαστηρίων µε έναν εξυπηρετητή που υλοποιεί τον κεντρικό κόµβο και έξι εξυπηρετητές που υλοποιούν τους
περιφερειακούς κόµβους. Ειδικότερα έχει εγκατασταθεί το σύστηµα CA-Unicenter του κατασκευαστή Computer
Associates. µε τα παρακάτω υποσυστήµατα:
Unicenter Software Delivery: ∆ιανοµή Λογισµικού (Software Distribution)
Unicenter
Asset
Management:
∆ιαχείριση
Παγίων
&
Απογραφών
(Inventory)
Unicenter Network & Systems Management: Παρακολούθηση Συστηµάτων & Εφαρµογών (Monitoring)
Unicenter
Remote
Control:
Αποµακρυσµένη
∆ιαχείριση
Συστηµάτων
(Remote
Manager)
Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού θα γίνει προµήθεια λογισµικού που θα υποστηρίζει την υψηλή
διαθεσιµότητα των υπηρεσιών για τον κεντρικό κόµβο καθώς και αδειών χρήσης για την κάλυψη σχολικών
εργαστηρίων.

1.1

Λογισµικό για την υποστήριξη υψηλής διαθεσιµότητας υπηρεσιών του κεντρικού κόµβου του συστήµατος
αποµακρυσµένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων

1.1.1

Το σύστηµα αποµακρυσµένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων που έχει υλοποιηθεί όπως
προαναφέρθηκε, χρησιµοποιεί ένα εξυπηρετητή που υλοποιεί τον κεντρικό κόµβο και έξι εξυπηρετητές που
υλοποιούν τους περιφερειακούς κόµβους. Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού ζητείται λογισµικό που θα
υποστηρίζει την υψηλή διαθεσιµότητα των υπηρεσιών για τον κεντρικό κόµβο µε την ταυτόχρονη χρήση ενός
δεύτερου κεντρικού εξυπηρετητή. Ο Αναθέτων θα διαθέσει έναν επιπλέον εξυπηρετητή (µε ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά Pentium Dual Xeon 2.4GHz, 2GB RAM, 3X36GB HDDs, DLT40-80, Windows 2003 Server (ή
Windows 2000Server) ο οποίος µε τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού που θα προσφέρει ο Ανάδοχος θα
αναλάβει να υποστηρίξει τις λειτουργίες του κεντρικού κόµβου. (Στην περίπτωση που απαιτηθεί διαφορετική
πλατφόρµα υλικού ή λειτουργικό σύστηµα θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο).

Υποχρεωτική

1.1.2

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα λογισµικά που υλοποιούν τις υπηρεσίες του
κεντρικού κόµβου:

Υποχρεωτική

Unicenter Software Delivery: ∆ιανοµή Λογισµικού (Software Distribution)
Unicenter Asset Management: ∆ιαχείριση Παγίων & Απογραφών (Inventory)
Unicenter Network & Systems Management: Παρακολούθηση Συστηµάτων & Εφαρµογών (Monitoring)

1.1.3

Unicenter Remote Control: Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση Συστηµάτων (Remote Manager)
Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει το διαµοιρασµό φόρτου για τα παραπάνω λογισµικά
στους δύο διαθέσιµους κεντρικούς εξυπηρετητές (που υλοποιούν τις υπηρεσίες του κεντρικού κόµβου) όσο και
την ανάληψη όλων των υπηρεσιών από τον έναν εξυπηρετητή, εάν διαπιστωθεί πρόβληµα λειτουργίας (πχ
hardware βλάβη, διακοπή λόγω αναβάθµισης κλπ) στον άλλον.

ΕΑΙΤΥ
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Απάντηση
Προσφεροντα

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

V1.1

Παραποµπές σε Τεχνικά
Φυλλάδια, URL , ή /και Σχόλια

1.1.4

1.2

Επιπλέον θα προσφερθούν οι ακόλουθες άδειες χρήσης για τον επιπλέον εξυπηρετητή που θα διατεθεί από τον
Αναθέτοντα για την υλοποίηση του συµπληρωµατικού κεντρικού κόµβου:

Υποχρεωτική

Unicenter Software Delivery: ∆ιανοµή Λογισµικού (Software Distribution, κωδικός κατασκευαστή: USD
T2 USDL..99000)

Υποχρεωτική

Unicenter Asset Management: ∆ιαχείριση Παγίων & Απογραφών (Inventory, κωδικός κατασκευαστή:
UAM T2 UASM..99000)

Υποχρεωτική

Unicenter Network & Systems Management: Παρακολούθηση Συστηµάτων & Εφαρµογών (Monitoring,
κωδικός κατασκευαστή: NSM T2 UWSM..99000)

Υποχρεωτική

Unicenter Remote Control: Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση Συστηµάτων (Remote Manager, κωδικός
κατασκευαστή: URC T2 URMC..99000)

Υποχρεωτική

Λογισµικό για την υποστήριξη υπηρεσιών λήψης αντιγράφου ασφαλείας του κεντρικού κόµβου του
συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων

1.2.1

Ζητείται λογισµικό που θα υποστηρίζει την υπηρεσία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και θα εγκατασταθεί σε έναν
από τους δύο εξυπηρετητές που θα υλοποιούν τον κεντρικό κόµβο.

Υποχρεωτική

1.2.2

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα λογισµικά που υλοποιούν τις υπηρεσίες του
κεντρικού κόµβου:

Υποχρεωτική

1.2.3

Unicenter Software Delivery: ∆ιανοµή Λογισµικού (Software Distribution)
Unicenter Asset Management: ∆ιαχείριση Παγίων & Απογραφών (Inventory)
Unicenter Network & Systems Management: Παρακολούθηση Συστηµάτων & Εφαρµογών (Monitoring)

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

Unicenter Remote Control: Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση Συστηµάτων (Remote Manager)
Θα πρέπει να προσφέρονται και οι κατάλληλοι agents για την αποµακρυσµένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και
στους έξι (6) εξυπηρετητές που υλοποιούν τους περιφερειακούς κόµβους του συστήµατος αποµακρυσµένης
διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων.

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

1.2.4

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας ενώ οι εξυπηρετητές που
υλοποιούν τον κεντρικό και τους περιφερειακούς κόµβους είναι σε λειτουργία (δηλαδή ενώ υπάρχουν ανοιχτά
αρχεία, ανοιχτές βάσεις δεδοµένων κλπ).

Υποχρεωτική

1.2.5

Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαδικασία ταχύτατης επαναφοράς (Disaster Recovery)
κάποιων από τους εξυπηρετητές σε περίπτωση βλάβης.

Υποχρεωτική

1.2.6

Το προσφερόµενο λογισµικό θα υποστηρίζει όλα τα τελευταίου τύπου backup media (πχ DLTs, LTOs κλπ).

Υποχρεωτική

1.3
1.3.1

Άδειες χρήσης για την αποµακρυσµένη διαχείριση των σχολικών εργαστηρίων
Ζητούνται οι ακόλουθες άδειες χρήσης για την αποµακρυσµένη διαχείριση σχολικών εργαστηρίων για την
επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος όπως προαναφέρθηκε:

Υποχρεωτική

1.2.3

Unicenter Software Delivery: ∆ιανοµή Λογισµικού (Software Distribution)
Unicenter Asset Management: ∆ιαχείριση Παγίων & Απογραφών (Inventory)
Unicenter Network & Systems Management: Παρακολούθηση Συστηµάτων & Εφαρµογών (Monitoring)

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

Unicenter Remote Control: Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση Συστηµάτων (Remote Manager)

Υποχρεωτική

ΕΑΙΤΥ
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1.3.2

1.3.3

Ζητούνται άδειες χρήσης για τον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου µε τους ακόλουθους κωδικούς
κατασκευαστή, Πλήθους >=68

Υποχρεωτική

USD T1 USDL..99000,
UAM T1 UASM..99000,
NSM T1 UWSM..99000,
URC T1 URMC..99000
Ζητούνται άδειες χρήσης για τους σταθµούς εργασίας του σχολικού εργαστηρίου µε τους ακόλουθους κωδικούς
κατασκευαστή, Πλήθους >=680

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

USD T0 USDL..99000
UAM T0 UASM..99000
NSM T0 UWSM..99000
URC T0 URMC.99000
2.
2.1.
2.2.

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

Χρονοδιάγραµµα - Παράδοση- Εγκατάσταση
Η παράδοση και εγκατάσταση του συστήµατος θα ολοκληρωθεί (Προσωρινή Παραλαβή) το αργότερο σε
διάστηµα ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. (Ο κεντρικός κόµβος και το ένα πιλοτικό
εργαστήριο όπως αναφέρεται στις επόµενες παραγράφους)
Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει φυσικά το Λογισµικό για την υποστήριξη υψηλής διαθεσιµότητας υπηρεσιών του
κεντρικού κόµβου σε κατάλληλο εξυπηρετητή που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό και θα πραγµατοποιήσει τις
απαραίτητες ρυθµίσεις (η εγκατάσταση θα γίνει στο ΕΑΙΤΥ, Πανεπιστήµιο Πατρών).

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

2.2.

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει φυσικά το Λογισµικό για την υποστήριξη υπηρεσιών λήψης αντιγράφου ασφαλείας
του κεντρικού κόµβου σε κατάλληλο εξυπηρετητή που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό και θα πραγµατοποιήσει
τις απαραίτητες ρυθµίσεις (η εγκατάσταση θα γίνει στο ΕΑΙΤΥ, Πανεπιστήµιο Πατρών).

Υποχρεωτική

2.3

Θα παραδοθούν µαζί µε το σύστηµα, το σύνολο των µαγνητικών, οπτικών µέσων που συνοδεύουν τον εξοπλισµό
καθώς και όλα τα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Υποχρεωτική

2.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του κεντρικού κόµβου να εγκαταστήσει και τα
clients σε ένα πιλοτικό εργαστήριο που θα του υποδειχθεί (στην Πάτρα).
Η εγκατάσταση του λογισµικού των clients στα σχολικά εργαστήρια θα γίνει από προσωπικό του Αναθέτοντα και
δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.

2.5

Ο Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία το σύστηµα και θα επιδείξει στην αντίστοιχη επιτροπή την απρόσκοπτη και
αξιόπιστη λειτουργία του.
Στα πλαίσια της δοκιµής περιλαµβάνεται πλήρης δοκιµή διακοπής λειτουργίας του ενός κεντρικού κόµβου,
καθώς και πλήρους αποκατάστασης µε την χρήση της εφαρµογής backup. Οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν από
προσωπικό και µε ευθύνη του αναδόχου.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο Ανάδοχος θα διαθέσει εξειδικευµένο προσωπικό, που θα απαντήσει
σε όλα τα τυχόν ερωτήµατα της.

Υποχρεωτική

2.5

Η Οριστική παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µόλις συµπληρωθούν τριάντα (30) ηµέρες αδιάκοπης καλής
λειτουργίας όλων των εφαρµογών
Ποιότητα και όροι προσφερόµενης Εγγύησης καλής λειτουργίας
Παρεχόµενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

Υποχρεωτική

3.
3.1

ΕΑΙΤΥ
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3.2

Ο Προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την Καλή Λειτουργία του συστήµατος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12)
µηνών µετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Υποχρεωτική

3.3

Κατά την διάρκεια των 12 µηνών ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει στα πλαίσια της εγγύησης Καλής
Λειτουργίας, upgrades, patches, bug fixes, εντός δυο εβδοµάδων από την ανακοίνωση διάθεσης αυτών από τον
κατασκευαστή (χωρίς κανένα επιπλέον κόστος).

Υποχρεωτική

3.4

Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για
επίλυση τυχόν προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Email).

Υποχρεωτική

ΕΑΙΤΥ
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Πίνακας 3: Εφαρµογή για την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης υλικού στο
διαδίκτυο
ΑΑ

Περιγραφή /Προδιαγραφές

1
1.1
1.1.1

Τεχνικές Προδιαγραφές
Αρχιτεκτονική βασικής υποδοµής Κόµβου
Η βασική υποδοµή του Κόµβου θα πρέπει να βασίζεται σε λογισµικό ανοιχτού κώδικα τεχνολογίας Java
Server Pages . Η δοµή υλοποίησης λειτουργικοτήτων να είναι ευέλικτη για εύκολη ανάπτυξη περισσοτέρων
λειτουργικοτήτων µελλοντικά από οµάδα υλοποίησης του Αναθέτοντα.
Ο Αναθέτων θα διαθέσει έναν (ή έως και δύο αν απαιτηθεί) εξυπηρετητή (µε ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά Pentium Dual Xeon 2.4GHz, 2GB RAM, 3X36GB HDDs, ο οποίος µε τη χρήση του
κατάλληλου λογισµικού που θα προσφέρει ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει τις λειτουργίες του
κεντρικού κόµβου. Το υπάρχον λειτουργικό σύστηµα του εξυπηρετητή είναι Windows 2003 Server και στην
περίπτωση που προταθεί διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα (ή και πλατφόρµα υλικού) θα προσφερθεί από
τον Ανάδοχο.
Ο Κόµβος πρέπει να υποστηρίζει αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n-tier) (π.χ. Επίπεδο δεδοµένων, επίπεδο
εφαρµογής, επίπεδο παρουσίασης, επίπεδο αποθήκευσης, επίπεδο πιστοποίησης χρηστών κ.ο.κ.)

1.1.2

1.1.3

Προδιαγραφή

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

1.1.4

∆εν θα απαιτείται επιπλέον λογισµικό-πελάτη για την πρόσβαση του χρήστη στον Κόµβο εκτός από κάποιον
δηµοφιλή διαφυλλιστή σελίδων διαδικτύου (web browser) που θα διαθέτει ο προσωπικός υπολογιστής των
χρηστών του κόµβου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Microsoft’s Internet Explorer έκδοση τουλάχιστον 5.0 και
Netscape Navigator έκδοση τουλάχιστον 6.0.

Υποχρεωτική

1.1.5
1.1.6
1.1.6.1

Τα λογισµικά που θα εγκατασταθούν θα είναι στις τελευταίες λειτουργικές τους εκδόσεις.
Υποστήριξη των ακόλουθων Προτύπων - Πρωτοκόλλων:
HTML, Java, J2EE, XML, XSL, SOAP, UDDI για την ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου ή τη σύνδεση µε
υπάρχουσες εφαρµογές.

Υποχρεωτική

1.1.6.2

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου LDAP για την αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση των χρηστών του κόµβου.

Υποχρεωτική

1.1.6.3

Υποστήριξη των προτύπων SSL, Digital Certificates, Digital Signature, PKI, HTTPs για την
αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση των χρηστών και τη µεταφορά "ευαίσθητων" πληροφοριών (πχ βαθµοί
χρήστη, οικονοµικές υποχρεώσεις κλπ).

Υποχρεωτική

1.1.6.4

Υποστήριξη των προτύπων ΕΛΟΤ-928 / ISO 8859-7 ή / και Unicode για την υποστήριξη ελληνικών τόσο
στη δηµιουργία και επεξεργασία του περιεχοµένου του Κόµβου .

Υποχρεωτική

ΕΑΙΤΥ
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Παραποµπές
σε Τεχνικά
Φυλλάδια,
URL , ή /και
Σχόλια

1.1.7

Η αρχιτεκτονική του Κόµβου θα υποστηρίζει δηµοφιλή Λειτουργικά Συστήµατα και Συστήµατα Σχεσιακών
Βάσεων ∆εδοµένων, εξυπηρετητές Web, εξυπηρετητές LDAP:

1.1.7.1

Υποστήριξη δηµοφιλών Λειτουργικών συστηµάτων: (Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Free BSD,
Windows Server, Linux, Solaris) κλπ
Υποστήριξη δηµοφιλών RDBMS's (Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: JDBC accessible database,
MySQL, Oracle, DB2, MS SQL Server) τόσο για την αποθήκευση των δεδοµένων του Κόµβου όσο και για
την άντληση στοιχείων από αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων. Για την υλοποίηση του Κόµβου θα
προσφερθούν και οι κατάλληλες βάσεις δεδοµένων.

1.1.7.2

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

1.1.7.3

Υποστήριξη δηµοφιλών Web Servers (Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Apache HTTP Server, iPlanet
Web Server, Microsoft Internet Information Server).

Υποχρεωτική

1.1.7.4

Υποστήριξη δηµοφιλών LDAP Servers (Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Open LDAP Server,
Microsoft Active Directory, iPlanet LDAP Server,).

Υποχρεωτική

1.1.8
1.1.8.1

Μελλοντική βελτίωση της διαθεσιµότητας:
∆υνατότητες clustering και cloning της εφαρµογής σε έναν ή περισσότερους servers, καθώς επίσης και
Vertical scaling: µεταφορά σε πιο ισχυρή πλατφόρµα. (Σε περίπτωση που το έργο της Τεχνικής Στήριξης
επιθυµεί να αναβαθµίσει τους εξυπηρετητές του, ο Κόµβος να παρέχει εύκολη διαδικασία µεταφοράς του
στο νέο ισχυρότερο εξυπηρετητή).

1.1.8.2
1.1.8.3

Μηχανισµούς failover και δυνατότητες εξισορρόπησης φορτίου (Load balancing).
∆υνατότητες caching όχι µόνο στατικού περιεχοµένου αλλά και JSP, security credentials, EJB containers,
servlet και JSP, queries, καθώς και sessions.

1.1.9
1.1.9.1

Ανάπτυξη νέων εφαρµογών
Είναι απαραίτητο ο Κόµβος να είναι υλοποιηµένο µε ανοιχτές πλατφόρµες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
επέµβαση και η διαµόρφωση σε όλα τα επίπεδά του.

1.1.9.2

Να προσφέρεται ΑΡΙ και περιβάλλον ανάπτυξης (παροχή οδηγών και προτύπων νέων εφαρµογών, για την
δηµιουργία επιπλέον εφαρµογών για τον Κόµβο), περιβάλλον δοκιµής και δυνατότητα δηµοσιοποίησης στον
Κόµβο.

Υποχρεωτική

1.1.9.3

Να παρέχεται API το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών που θα
ενσωµατώνουν λειτουργίες συνεργασίας και που θα συνδέονται µε τις υπάρχουσες υποδοµές.

Υποχρεωτική

1.1.9.4

Οι εφαρµογές θα χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς πιστοποίησης του Κόµβου ώστε να επιτυγχάνεται το
single sign on των χρηστών. Επιπλέον θα πρεπει να εξασφαλιστεί το single sign on µε υπάρχοντες κόµβους
αντίστοιχης τεχνολογίας στο Σχολικό ∆ίκτυο αντίστοιχης τεχνολογίας ( πχ www.sch.gr)
∆ιαχείριση Χρηστών:
Το σύνολο των λειτουργιών και των χαρακτηριστικών του κόµβου θα διαχειρίζεται µέσω των λογαριασµών
των ∆ιαχειριστών του κόµβου.

Υποχρεωτική

Στο Κόµβο πρέπει να ορίζονται χρήστες, οµάδες χρηστών, καθώς και ρόλοι και δικαιώµατα, που θα
προσδιορίζουν τις δυνατότητες χρήσης και διαχείρισης του Κόµβου (σε συνδυασµό µε τον αντίστοιχο τύπο
του χρήστη όπως καταγραφεται στον LDAP). Οι δυνατοί ρόλοι παρουσιάζονται αναλυτικά στις ακόλουθες
ενότητες της διαχείρισης περιεχοµένου, της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, την ανάλυσης χρήσης και της
αναζήτησης.
Οι χρήστες µπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από µια οµάδες. Πρέπει να υποστηρίζονται εµφωλιασµένες
οµάδες χρηστών (nested groups) µε δυνατότητες κληρονόµησης δικαιωµάτων.

Υποχρεωτική

1.1.10
1.1.10.1
1.1.10.2

1.1.10.3

ΕΑΙΤΥ
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Επιθυµητή

Υποχρεωτική
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1.1.10.4

Τα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε στοιχείο, υπηρεσία ή εφαρµογή του κόµβου, µπορεί να ορίζονται τόσο
σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο οµάδων χρηστών, για ευκολία διαχείρισης µεγάλων οµάδων χρηστών.

Υποχρεωτική

1.1.10.5

Συνολικά η διαχείριση των (τοπικών) χρηστών, groups (προσθήκη, τροποποίηση στοιχείων και
δικαιωµάτων, απενεργοποίηση, διαγραφή) πρέπει να γίνεται µε εύκολο τρόπο µε γραφικό User Interface, η
µορφή και η λειτουργικότητα του οποίου θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία µε τον Αναθέτοντα.

Υποχρεωτική

1.1.10.6

Ο µηχανισµός αυθεντικοποίησης των χρηστών του κόµβου θα χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο LDAP για τους
χρήστες που είναι καταχωρηµένοι στον LDAP του Σχολικού δικτύου. Οι εισερχόµενες αιτήσεις σύνδεσης
των χρηστών, µπορούν να παίρνουν στοιχεία, όπως ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, email, , κλπ, από τον LDAP,
όπου ελέγχεται η ταυτότητά τους.

Υποχρεωτική

1.1.10.7

Για τους χρήστες του κόµβου, που δε θα ανήκουν απαραίτητα και στον LDAP του Σχολικού ∆ικτύου, να
υπάρχει και εσωτερικός µηχανισµός αυθεντικοποίησης του χρήστη

Υποχρεωτική

1.1.10.8

Το σύστηµα αυθεντικοποίησης πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε χρήση πρωτοκόλλων ασφάλειας (πχ
SSL) µε τον LDAP Server.

Επιθυµητή

1.1.11

Να υποστηρίζονται τα πρότυπα ασφαλείας SSL v3 (secure sockets layer), x.509 Digital Certificates, Digital
Signature, PKI, HTTPs.

Επιθυµητή

1.1.12
1.1.12.1

Μορφοποίηση - Εξατοµίκευση - Εµφάνιση - Ευκολία χρήσης
Η δυνατότητα αλλαγής της εµφάνισης του Κόµβου (Πχ χρωµάτων, σηµάτων, του τρόπου πλοήγησης κλπ)
να µπορεί να εφαρµόζεται είτε σε όλο το Κόµβο είτε σε µέρος αυτού.

Υποχρεωτική

1.1.12.2

Παρουσίαση των λειτουργιών του Κόµβου σε κάθε σελίδα µε διαισθητικό τρόπο (πχ µε χρήση µενού).

Υποχρεωτική

1.1.12.3

Ο Κόµβος να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει σε κάθε χρήστη διαφορετικό περιεχόµενο ανάλογα µε τις
ιδιότητες που τον προσδιορίζουν.

Υποχρεωτική

1.1.12.4

Ο Κόµβος θα προσφέρει "έξυπνο" περιβάλλον διεπαφής για τις λειτουργίες της µορφοποίησης και της
εµφάνισης, ώστε να απαιτείται ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση στους χρήστες.

Υποχρεωτική

1.1.12.5
1.1.12.6
1.1.12.7

Να παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης του περιεχοµένου του Κόµβου σε εκτυπώσιµη µορφή.
∆υναµική Παραγωγή του χάρτη πλοήγησης του Κόµβου.
Η προσθήκη επιπλέον δοµικών στοιχείων (εφαρµογών, επιπλέον υπηρεσιών, κλπ) στο Κόµβο να µπορεί να
πραγµατοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η αισθητική του Κόµβου.

Υποχρεωτική
Επιθυµητή
Υποχρεωτική

1.1.13
1.1.13.1.1

Έκδοση / ∆ιαχείριση Περιεχοµένου
Ο κόµβος υποστηρίζει περιεχόµενο ιεραρχικών κατηγοριών. Οι κατηγορίες δηµιουργούνται, καταργούνται
και τροποποιούνται δυναµικά από τους ∆ιαχειριστές του κόµβου. Οι χρήστες που έχουν δικαιοδοσία να
εκδίδουν και να τροποποιούν περιεχόµενο µπορούν να ορίζουν την ιεραρχική κατηγοριοποίηση αυτού.

ΕΑΙΤΥ
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1.1.13.2

Το περιεχόµενο του κόµβου θα περιέχει µεταδεδοµένα, τα οποία π.χ. θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά
την αναζήτηση. Οι ∆ιαχειριστές του κόµβου µπορούν δυναµικά να δηµιουργούν, να καταργούν και να
τροποποιούν µεταδεδοµένα. Οι χρήστες που έχουν δικαιοδοσία να εκδίδουν και να τροποποιούν
περιεχόµενο µπορούν να ορίζουν τα µεταδεδοµένα που ισχύουν για το περιεχόµενο και τις τιµές αυτών.

Υποχρεωτική

1.1.13.3

Ανά κατηγορία και ανά τύπο περιεχοµένου θα υπάρχουν πρότυπα µορφής και εµφάνισης αυτού. Οι
∆ιαχειριστές του κόµβου µπορούν δυναµικά να δηµιουργούν, να καταργούν και να τροποποιούν πρότυπα
εµφάνισης περιεχοµένου. Οι χρήστες που έχουν δικαιοδοσία να εκδίδουν και να τροποποιούν περιεχόµενο
µπορούν να ορίζουν τα πρότυπα µορφής και εµφάνισης αυτού.

Υποχρεωτική

1.1.13.4

Η διαχείριση περιεχοµένου, δηλαδή η έκδοση, η τροποποίηση η διαγραφή και η εµφάνισή του, στηρίζεται
σε δικαιοδοσίες συγκεκριµένων χρηστών ή οµάδων χρηστών, ανά ιεραρχική κατηγορία περιεχοµένου και
ανά τύπο περιεχοµένου. Οι δικαιοδοσίες διαχείρισης ορίζονται δυναµικά από τους ∆ιαχειριστές του κόµβου.

Υποχρεωτική

1.1.13.5

Θα υλοποιηθεί µικροεφαρµογή που θα συγκεντρώνει τα άρθρα που εκδίδουν sites µέσω RSS / XML και
θα τα παρουσιάζει στο διαχειριστή. Ο ∆ιαχειριστής του κόµβου θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί µε
συγκεκριµένες κατηγορίες άρθρων, περιεχόµενο του κόµβου αντίστοιχης κατηγοριοποίησης. Ο διαχειριστής
θα έχει τη δυνατότητα να διαµορφώσει τη λίστα των άρθρων που προκύπτει, κάνοντας οµαδοποίηση στις
κατηγορίες του Κόµβου, ορίζοντας ποια από αυτά τα άρθρα θέλει να φαίνονται στο Κόµβο και ποια όχι, αν
κάποιο από αυτά πρέπει να βγει στην κεντρική σελίδα κλπ.

Επιθυµητή

1.1.13.6

Η συνολική διαχείριση περιεχοµένου, όπως ορίζεται στην τρέχουσα ενότητα προδιαγραφών, θα µπορεί να
γίνει από χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις (στον προγραµµατισµό, στις βάσεις δεδοµένων και στη
διαχείριση Κόµβωνs), µε εύκολο στη χρήση, φιλικό γραφικό User Interface, η µορφή και η λειτουργικότητα
του οποίου θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία µε τον Αναθέτοντα.

Υποχρεωτική

1.2
1.2.1

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ζητείται η δηµιουργία µιας µικρο-εφαρµογής στον Κόµβο, µε την οποία θα είναι εφικτή η λειτουργία και
διαχείριση µιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και η πρόσβαση σε αυτήν. Στα πλάσισια του έργου της τεχνικής
στήριξης δηµιουργούνται, µελέτες, τεχνικές αναφορές, εγχειρίδια κλπ κείµενα από διαφορετικούς εκδότες.
Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αποθηκεύει απλά το υλικό χωρίς ο κόµβος να προσφέρει για αυτό υπηρεσία
εµφάνισης.

1.2.2

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη υποστηρίζει περιεχόµενο ιεραρχικών κατηγοριών πολλαπλών επιπέδων. Οι
κατηγορίες δηµιουργούνται, καταργούνται και τροποποιούνται δυναµικά από τους ∆ιαχειριστές του κόµβου.
Οι χρήστες, που έχουν δικαιοδοσία να εκδίδουν και να τροποποιούν υλικό της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης,
µπορούν να ορίζουν την ιεραρχική κατηγοριοποίηση αυτού.

1.2.3

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη υποστηρίζει κάθε τύπο υλικού – αρχείου για αποθήκευση. Η εµφάνιση του
υλικού εξαρτάται από το λογισµικό των σταθµών των χρηστών που συνδέονται σε αυτήν.

ΕΑΙΤΥ
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Υποχρεωτική

V1.1

1.2.4

Το υλικό της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης θα περιέχει µεταδεδοµένα, τα οποία π.χ. θα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κατά την αναζήτηση. Οι ∆ιαχειριστές του κόµβου µπορούν δυναµικά να δηµιουργούν, να
καταργούν και να τροποποιούν διαφορετικά είδη µεταδεδοµένων. Οι χρήστες που έχουν δικαιοδοσία να
εκδίδουν και να τροποποιούν υλικό, µπορούν να ορίζουν τα µεταδεδοµένα που ισχύουν για το υλικό και τις
τιµές αυτών.

Υποχρεωτική

1.2.5

Η διαχείριση υλικού της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, δηλαδή η έκδοση, η τροποποίηση η διαγραφή και η
πρόσβαση σε αυτό, στηρίζεται είτε σε απλή εξουσιοδότηση συγκεκριµένων χρηστών ή οµάδων χρηστών
είτε σε µηχανισµό workflow (approval cycle) έως και τριών επιπέδων. Οι δικαιοδοσίες διαχείρισης ορίζονται
δυναµικά από τους ∆ιαχειριστές του κόµβου.

Επιθυµητή

1.2.6

Όσον αφορά στις άδειες διαχείρισης υλικού, αυτές ορίζονται ανά χρήστη, οµάδα ή ρόλο χρηστών, ανά
ιεραρχική κατηγορία υλικού και ανά τύπο υλικού.

Υποχρεωτική

1.2.7

Το workflow ορίζεται ανά συγκεκριµένη ενέργεια διαχείρισης (συγκεκριµένα µόνο για την έκδοση και την
τροποποίηση) και ανά ιεραρχική κατηγορία υλικού. Στο πρώτο στάδιό του ορίζονται οι συγκεκριµένοι
χρήστες, οµάδες ή ρόλοι χρηστών (οποιοσδήποτε χρήστης της οµάδας), που µπορούν να πραγµατοποιήσουν
την ενέργεια, ενώ στα επόµενα οι συγκεκριµένοι χρήστες, οι οµάδες ή οι ρόλοι χρηστών, που την εγκρίνουν.

Επιθυµητή

1.2.8

Στο workflow η έγκριση ή µη της ενέργειας µπορεί να συνοδεύεται από παρατηρήσεις, ενώ στην περίπτωση
της έκδοσης ή της τροποποίησης υλικού ο χρήστης σε κάθε στάδιο του workflow, µπορεί να προωθήσει ή να
επιστρέψει το υλικό µε τροποποιήσεις.

Επιθυµητή

1.2.9

Η συνολική χρήση και διαχείριση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, όπως ορίζεται στην τρέχουσα ενότητα
προδιαγραφών, θα µπορεί να γίνει από χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις (στον προγραµµατισµό, στις
βάσεις δεδοµένων και στη διαχείριση κόµβων), µε εύκολο στη χρήση, φιλικό γραφικό User Interface, η
µορφή και η λειτουργικότητα του οποίου θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία µε τον Αναθέτοντα.

Υποχρεωτική

1.3
1.3.1

Αναζήτηση Πληροφορίας
Ζητείται η προσφορά µιας µικρο-εφαρµογής, µε την οποία θα είναι εφικτή η αναζήτηση πληροφορίας από το
περιεχόµενο του κόµβου, από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, από το ΠΣ Helpdesk. Οι χρήστες επιλέγουν από
ποιες από τις προαναφερόµενες τρεις πηγές θα πραγµατοποιείται αναζήτηση πληροφορίας. Η αναζήτηση
πληροφορίας πραγµατοποιείται µε σκοπό είτε την άντληση αρχείων που περιέχουν κείµενο είτε την
πραγµατοποίηση άντλησης και επεξεργασίας δεδοµένων από το ΠΣ Helpdesk.
Η αναζήτηση πληροφορίας θα αξιοποιεί στοιχεία της µικρο-εφαρµογής ανάλυσης χρήσης, για την επιλογή
και την κατάταξη των αποτελεσµάτων.

1.3.2

Υποχρεωτική

Επιθυµητή

1.3.3

Ο µηχανισµός αναζήτησης προτείνεται να αξιοποιεί παραµετροποιήσιµους µηχανισµούς crawler και
indexer (βάθος ανάλυσης, τεχνικές αναζήτησης κλπ).

Επιθυµητή

1.3.4

Ο µηχανισµός της αναζήτησης θα εφαρµόζει σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης και παρουσίασης των
αποτελεσµάτων (rank queries, relevance feedback και association rules και link analysis -όπου αυτό µπορεί
να γίνει στα index των πηγών που θα δηµιουργεί).

Υποχρεωτική

1.3.5

Η µικρο-εφαρµογή αναζήτησης πληροφορίας επιστρέφει αποτελέσµατα µόνο για την πληροφορία, για την
οποία οι χρήστες του κόµβου έχουν τα απαραίτητα δικαιώµατα χρήσης.

Υποχρεωτική

1.3.6

Η συνολική χρήση και διαχείριση της Αναζήτησης Πληροφορίας, όπως ορίζεται στην τρέχουσα ενότητα
προδιαγραφών, θα µπορεί να γίνει από χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις (στον προγραµµατισµό, στις

Υποχρεωτική
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1.3.7

βάσεις δεδοµένων και στη διαχείριση κόµβων), µε εύκολο στη χρήση, φιλικό γραφικό User Interface, η
µορφή και η λειτουργικότητα του οποίου θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία µε τον Αναθέτοντα.
Η αναζήτηση πληροφορίας στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και το περιεχόµενο του κόµβου

1.3.7.1

Η αναζήτηση πληροφορίας από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και το Περιεχόµενο του κόµβου
πραγµατοποιείται µε εφαρµογή των κριτηρίων αναζήτησης στον τίτλο των κειµένων, στις ιεραρχικές
κατηγορίες, στα µεταδεδοµένα, στο σώµα των κειµένων ή σε συνδυασµό τους, όπως ορίζουν κάθε φορά οι
χρήστες.

Υποχρεωτική

1.3.7.2

Η αναζήτηση πληροφορίας πραγµατοποιείται στους τύπους των αρχείων MS Word, PDF, HTML, TEXT. Η
αναζήτηση πραγµατοποιείται και σε συµπιεσµένα αρχεία .zip, .rar κλπ.

Υποχρεωτική

1.3.7.3

Η αναζήτηση κειµένου πραγµατοποιείται µε τους ακόλουθους τρόπους: «Όλες οι ζητούµενες λέξεις»,
«οποιεσδήποτε από τις ζητούµενες λέξεις», «ακριβής φράση», «Boolean search». Ο χρήστης του κόµβου θα
ορίζει κατά την αναζήτηση αν αυτή θα είναι case-sensitive ή όχι.

Υποχρεωτική

1.3.7.4

Η µιρκοεφαρµογή αναζήτησης θα υποστηρίζει το χαρακτηριστικό των συνωνύµων στα κριτήρια
αναζήτησης, ώστε όταν ένας χρήστης πραγµατοποιεί αναζήτηση µε συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά, η
αναζήτηση θα πραγµατοποιείται µε όλα τα συνώνυµά τους.

Επιθυµητή

1.3.7.5

Η λίστα των αποτελεσµάτων αναζήτησης εµφανίζει (α) τον τίτλο του αποτελέσµατος, (β) την πηγή της
πληροφορίας, (γ) την κατηγορία στην οποία ανήκει η πληροφορία και (δ) την ηµεροµηνία έκδοσής της και
(ε) τη σχετική βαθµολογία του αποτελέσµατος µε τα κριτήρια αναζήτησης. Η λίστα αποτελεσµάτων θα
εµφανίζεται ταξινοµηµένη προς οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα στοιχεία των αποτελεσµάτων επιλέξει
ο χρήστης.

Υποχρεωτική

1.3.7.6

Τα αποτελέσµατα αναζήτησης κειµένου βαθµολογούνται µε βάση τη σχετικότητά τους µε τα κριτήρια
αναζήτησης. Η βαθµολογία καθορίζεται ενδεικτικά από: τη συχνότητα ικανοποίησης των κριτηρίων
αναζήτησης σε κάθε κείµενο, τη θέση εµφάνισης των κριτηρίων αναζήτησης στο κείµενο, τις βαθµολογίες
των χρηστών που έχουν προσπελάσει το συγκεκριµένο κείµενο, την απόσταση και τη σειρά των σηµείων
µέσα στο κείµενο στα οποία ικανοποιούνται τα κριτήρια αναζήτησης, τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα
κείµενα (σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του κόµβου), την ηµεροµηνία δηµιουργίας του υλικού
στο οποίο γίνεται η αναζήτηση κλπ
Οι χρήστες αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα των αποτελεσµάτων της αναζήτησης, για κάθε ξεχωριστό
αποτέλεσµα. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται βαθµολογίες για το συνδυασµό κειµένων µε κριτήρια
αναζήτησης.

Υποχρεωτική

1.3.7.7

1.3.7.8

Ο χρήστης που δε θα βρει κανένα αποτέλεσµα που να τον ικανοποιεί, ενηµερώνει το διαχειριστή του κόµβου
περιφραστικά για το τι περίµενε να πληροφορηθεί.

1.3.8

Αναζήτηση στο ΠΣ Helpdesk

1.3.8.1

Για την υποστήριξη των τελικών χρηστών χρησιµοποιείται ένα Πληροφοριακό σύστηµα Helpdesk στο οποίο
καταγράφονται σε ανεξάρτητα δελτία: η περιγραφή του αιτήµατος/ προβλήµατος ενός χρήστη, οι εργασίες
που πραγµατοποιήθηκαν από το τεχνικό προσωπικό (σαν δηµόσια κοινοποιήσιµες ή ιδιωτικές) για την
επίλυση/ διεκπεραίωση του αιτήµατος,. Τα δελτία κατά την διεκπεραίωση κατηγοριοποιούνται σε µια
ιεραρχική δοµή κατηγοριών από το τεχνικό προσωπικό. Το σύνολο των δεδοµένων συντηρείται σε µια βάση
δεδοµένων (Mysql).
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1.3.8.2

Η αναζήτηση κειµένου πραγµατοποιείται µε τους ακόλουθους τρόπους: «Όλες οι ζητούµενες λέξεις»,
«οποιεσδήποτε από τις ζητούµενες λέξεις», «ακριβής φράση», «Boolean search».

Υποχρεωτική

1.3.8.3

Αναζήτηση δελτίων. Η αναζήτηση θα πραγµατοποιείται στα πεδία:
Περιγραφής αιτήµατος ή /και κατηγοριοποιησης ή /και εργασιών τεχνικών.

Υποχρεωτική

1.3.8.4

Στο ΠΣ Helpdesk τα δελτία που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης στην περιγραφή τους, οµαδοποιούνται
ανά κατηγορία προβληµάτων, όπως ορίζεται στο ΠΣ Helpdesk και ταξινοµούνται ως προς το πλήθος των
προβληµάτων σε κάθε κατηγορία. Σαν απάντηση επιστρέφεται η ταξινοµηµένη λίστα κατηγοριών των
αιτηµάτων που ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης,
Επιπλέον καταγράφεται το ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε κατηγορία δελτίων από το σύνολο των δελτίων
που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης
Θα δίνεται η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στα κείµενα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που σχετίζονται µε
τις κατηγορίες της ταξινοµηµένης λίστας.
Όσον αφορά στην αναζήτηση πληροφορίας από το ΠΣ Helpdesk αυτή θα πρέπει να περιορίζεται από τους
τύπους των υποστηριζόµενων µονάδων και την ηµεροµηνία δηµιουργίας των δελτίων.

Υποχρεωτική

1.3.8.5

Επιθυµητή

1.4
1.4.1

Ανάλυση Χρήσης
Ζητείται η δηµιουργία µιας µικρο-εφαρµογής µε την οποία θα είναι εφικτή η παρακολούθηση της
λειτουργίας του κόµβου για το σύνολο των µικροεφαρµογών και των λειτουργικοτήτων που ζητούνται.
Στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη συνεχή βελτίωση της συνολικής
αποτελεσµατικότητας του κόµβου.

1.4.2

∆ηµιουργία στατιστικών χρήσης τα οποία περιλαµβάνουν: τη χρήση των µικρο-εφαρµογών και των πόρων
του κόµβου (αριθµητικά και ποσοστιαία µε βάση τους χρήστες, το χρόνο ή συνδυασµό τους), την πρόσβαση
σε κατηγορίες πληροφορίας περιεχοµένου και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (αριθµητικά και ποσοστιαία µε
βάση τους χρήστες, το χρόνο ή συνδυασµό τους), τα κριτήρια αναζήτησης πληροφορίας και τα κείµενα ή το
περιεχόµενο που επιλέχθηκε από τους χρήστες, ο αριθµός χρηστών κόµβου ανά ώρα, συχνοί χρήστες.

Υποχρεωτική

1.4.3

Παρουσιάζονται όχι µόνο τα ζητούµενα µεγέθη αλλά και η τάση µεταβολής τους στο χρόνο.

Επιθυµητή

1.4.4

Επίσης να παρουσιάζονται τα εγκεκριµένα ή µη σηµεία εισόδου και εξόδου στον κόµβο, το τύπο της
συσκευής των χρηστών, τον τύπο του browser, τον κωδικό και την τοποθεσία του χρήστη.

Υποχρεωτική

1.4.5

Ανάλυση της ορθότητας του περιεχοµένου και αποκάλυψη λαθών, όπως broken links, αρχεία που λείπουν
και γενικά µη διαθέσιµοι πόροι.

Επιθυµητή

1.4.6

Στα δεδοµένα που εξάγονται εφαρµόζονται κατάλληλοι αλγόριθµοι, που περιλαµβάνουν association rules,
sequential pattern discovery, clustering και classification.

Επιθυµητή

1.4.7

Οι εργασίες ανάλυσης προγραµµατίζονται σε συγκεκριµένο χρόνο ή περιοδικά σε οριζόµενα χρονικά
διαστήµατα.

Υποχρεωτική

1.4.8

Η συλλογή των δεδοµένων θα γίνεται από διάφορες πηγές όπως web logs, τον application server, τον κόµβο
κλπ, όπως απαιτηθεί.

Υποχρεωτική

1.4.9

Το σύστηµα παρέχει αυτόµατη παραγωγή αναφορών και γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσµάτων
τους.

Υποχρεωτική
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1.4.10

Οι αναφορές θα δηµιουργούνται σε µορφή HTML και εκτός της δηµοσίευσής τους στον κόµβο θα
αποστέλλονται και µε email σε επιλεγµένους χρήστες.

Υποχρεωτική

1.4.11

Η συνολική χρήση και διαχείριση της Ανάλυσης Χρήσης, όπως ορίζεται στην τρέχουσα ενότητα
προδιαγραφών, θα µπορεί να γίνει από χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις (στον προγραµµατισµό, στις
βάσεις δεδοµένων και στη διαχείριση κόµβων), µε εύκολο στη χρήση, φιλικό γραφικό User Interface, η
µορφή και η λειτουργικότητα του οποίου θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία µε τον Αναθέτοντα

Υποχρεωτική

2
2.1

Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης και Εγκατάστασης
Καταγραφή απαραίτητων στοιχείων από τον Αναθέτοντα και κατάρτιση αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος
έργου, εντός 1 εβδοµάδας

2.2

Εγκατάσταση της βασικής υποδοµής του κόµβου και ολοκλήρωση της διεπαφής µε τον κατάλογο χρηστών
/εξυπηρετητή LDAP e=ε συνόλου των προσφερόµενων λογισµικών: εντός τριών εβδοµάδων

Υποχρεωτική

2.3

Εγκατάσταση του συνόλου των υπηρεσιών / εφαρµογών: εντός 8 εβδοµάδων

Υποχρεωτική

2.4

Για δύο εβδοµάδες µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, αρχικοποίησης του συστήµατος ο Ανάδοχος
θα πραγµατοποιεί τις απαραίτητες ρυθµίσεις / βελτιώσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του
συνολικού συστήµατος.
Κατά την διάρκεια του διαστήµατος αυτού ο Αναθέτων θα προσθέτει υλικό στην εφαρµογή. Σε όλη την
διάρκεια ανάρτησης υπάρχοντος υλικού ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε τεχνική βοήθεια ώστε να
αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
Ο ανάδοχος κάθε δύο εβδοµάδες εγκαθιστά την τρέχουσα έκδοση της συνολικής εφαρµογής στον
εξυπηρετητή του Αναθέτοντα, θα επιδεικνύει τις λειτουργικότητες και θα παρουσιάζει αναλυτικά τις
τεχνολογικές επιλογές καθώς και την διάρθρωση της εφαρµογής όπως έχουν παραδοθεί µέχρι την στιγµή
εκείνη και θα καταγράφει παρατηρήσεις του Αναθέτοντα πριν συνεχίσει στην υλοποίηση του έργου.

Υποχρεωτική

Με την ολοκλήρωση και της ρύθµισης /αρχικοποίησης της εφαρµογής ο Ανάδοχος θα θα επιδείξει στην
αντίστοιχη επιτροπή την απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία του για την πραγµατοποίηση της
Προσωρινής Παραλαβής.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο Ανάδοχος θα διαθέσει εξειδικευµένο προσωπικό, που θα
απαντήσει σε όλα τα τυχόν ερωτήµατα της.
Η Οριστική παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µόλις συµπληρωθούν τριάντα (30) ηµέρες αδιάκοπης καλής
λειτουργίας όλων των εφαρµογών.

Υποχρεωτική

2.5

2.6

2.7

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

3
3.1

Τεκµηρίωση Υλοποίησης
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτική τεκµηρίωση της εγκατάστασης και της διάρθρωσης του συνόλου της
εφαρµογής του Κόµβου και της διεπαφής µε τον κατάλογο χρηστών (LDAP)

3.2

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτική τεκµηρίωση µε τον Οδηγό ∆ιαχείρισης της εφαρµογής ηλεκτρονικής
βιβιοθήκης (πχ µηχανισµού έκδοσης του περιεχοµένου, χρήσης του workflow, δηµιουργίας κατηγοριών,
υλικού κλπ).
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτική τεκµηρίωση για την υλοποίηση της εφαρµογής εξειδικευµένης
αναζήτησης.

Υποχρεωτική

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτική τεκµηρίωση για την υλοποίηση της εφαρµογής εξειδικευµένης
ανάλυσης χρήσης.

Υποχρεωτική

3.3
3.4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
........................ για ποσό ευρώ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για
συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό της........ (ηµεροµηνία διενέργειας) για
υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

και
της
την
την

2.
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης
των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα
µας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού
της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που
µας το ζητήσετε.
4.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το
όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ
..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή
εκτέλεση των όρων της Σύµβασης µεταξύ της ................... και της .................
2.
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης
των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα
µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού
της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που
µας το ζητήσετε.
4.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο
που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ΠΡΟΣ
..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή
λειτουργία του έργου της Σύµβασης µεταξύ της ................... και της .................
2.
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης
των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα
µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού
της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που
µας το ζητήσετε.
4.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο
που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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