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Αθήνα, 16 / 06 / 2016
Αρ. Πρωτ. ΕΔΤ/1067

ΗΔΛΑ: «Ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για αμάθερη ςηπ παοξυήπ
σπηοεριώμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςξσ ςξπικξύ δικςύξσ
δεδξμέμχμ (LAN) και ςξσ αρσομάςξσ δικςύξσ (WIFI) ςηπ Δ..Δ.Τ. (CPV:
72500000-0)».
Έυξμςαπ σπόφη:
1. Σιπ διαςάνειπ όπχπ ιρυύξσμ :
1.1. ςξσ Μ. 2194/1994, άοθοξ 3 «Οεοί μεςαςοξπήπ ςηπ ΔΡΔΣ ρε Μ.Ο.Δ.Δ.»(ΤΔΙ
34 Α’), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ.2920/2001, άοθοξ 15 παο. 5 (ΤΔΙ
131 Α’).
1.2. ςξσ Μ.2238/94, «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Τξοξλξγίαπ Διρξδήμαςξπ», ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει (Μ.2992/2002 ΤΔΙ 54Α΄) (ΤΔΙ 151 Α’).
1.3. ςξσ Μ. 2286/1995 «Οοξμήθειεπ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ
θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει (ΤΔΙ 19 Α’).
1.4. ςξσ Μ. 2362/1995 «Οεοί Δημξρίξσ Κξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ
Ιοάςξσπ και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 247 Α’), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ.
3871/2010 «Οεοί Δημξριξμξμικήπ Διαυείοιρηπ και Δσθϋμηπ» (ΤΔΙ 141 Α΄)
1.5. ςξσ Μ. 3861/2010 «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη
μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ
ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ “Οοϊγοαμμα Διαϋγεια” και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ
112 Α΄).
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1.6. ςξσ Μ. 4013/2011, άοθοξ
4 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ. 3588/2007 (πςχυεσςικϊπ
κόδικαπ)-Οςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ
204 Α΄), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει.
1.7. ςξσ Μ. 4270/2014, «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ
(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ
διαςάνειπ» (ΤΔΙ 143 Α’).
1.8. ςξσ Μ.4281/2014 (ΤΔΙ Α’ 160) «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ
ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, ξογαμχςικά θέμαςα Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ και
άλλεπ διαςάνειπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει.
1.9. ςξσ Μ. 4286/2014, άοθοξ δέκαςξ ςοίςξ «Γεμικέπ διαςάνειπ για ςη
δημιξσογία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ - ρϋρςαρη και καςαρςαςικϊ
ςηπ εςαιοείαπ με ςημ επχμσμία «Δςαιοεία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ
αμόμσμη εςαιοεία» - Οοξραομξγή ρςξ Δθμικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ
2012/39/ΔΔ ςηπ επιςοξπήπ ςηπ 26ηπ Μξεμβοίξσ 2012 για ςημ ςοξπξπξίηρη
ςηπ ξδηγίαπ 2006/17/ΔΙ και λξιπέπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 194 Α΄).
1.10. ςξσ Μ. 4524/2014, «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ
ξικξμξμίαπ ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ
(ΤΔΙ 85 Α’).
1.11. ςξσ Ο.Δ. 1233/1981 « Οεοί ξογαμόρεχπ και λειςξσογίαπ ςηπ Σ.Ρ.Α.»
(ΤΔΙ306 Α΄).
1.12. ςξσ Ο.Δ. 118/2007 « Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ Δημξρίξσ (Ι.Ο.Δ.) » (ΤΔΙ 150
Α΄).
1.13. ςξσ Ο.Δ. 113/2010 (ΤΔΙ 194 Α΄) «Οεοί αμαλήφεχπ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ
διαςάκςεπ».

2. Σιπ απξτάρειπ:
2.1

ςημ αοιθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΤΔΙ Β΄431) απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ

δικαιξλξγηςικόμ ςχμ δαπαμόμ ςξσ

δημξρίξσ για ποξμήθειεπ και εογαρίεπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει.
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2.2 ςημ με αοιθμ. 35130/739/2010
απϊταρη

ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ

«Αϋνηρη ςχμ υοημαςικόμ πξρόμ ςξσ άοθοξσ 83 παο. 1 ςξσ Μ. 2362/95 για
ςη

ρϋμαφη

δημξρίχμ

ρσμβάρεχμ

ποξμηθειόμ

ποξψϊμςχμ,

παοξυή

σπηοεριόμ ή εκςέλερη έογχμ» (ΤΔΙ 1291Β΄).
2.3

ςημ με αοιθμ. Ο1/2380/18-12-2012 ΙΣΑ ςχμ Σπξσογόμ Ξικξμξμικόμ,
Δθμικήπ

Άμσμαπ,

Ζλεκςοξμικήπ

Δρχςεοικόμ,

Διακσβέομηρηπ,

Διξικηςικήπ
Αμάπςσνηπ,

Λεςαοοϋθμιρηπ

και

Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ,

Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ, Σγείαπ, Δημϊριαπ άνηπ και
Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη, Μασςιλίαπ και Αιγαίξσ «Πϋθμιρη ςχμ ειδικϊςεοχμ
θεμάςχμ

λειςξσογίαπ

Ληςοόξσ

Δημξρίχμ

και

διαυείοιρηπ

Ρσμβάρεχμ

ςξσ

ςξσ

Ιεμςοικξϋ
Σπξσογείξσ

Ζλεκςοξμικξϋ
Αμάπςσνηπ,

Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ» (ΤΔΙ 3400 Β΄).
2.4

ςημ αοιθ.ποχς.Α1α/56703/20-08-2015, απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Διξοιρμϊπ Ιξρμήςξοξπ ρςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ» (ΑΔΑ:
6Ρ2Ξ465ΤΣΞ-ΒΦΔ).

2.5

ςημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 95326/10-12-15 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2016 ςξσ
Σπξσογείξσ Σγείαπ ρε επιμέοξσπ Ιχδικξϋπ Αοιθμξϋπ Δνϊδχμ (ΙΑΔ)»
(ΑΔΑ:Φ46Δ465ΤΣΞ-ΕΦΩ).

2.6

ημ απϊταρη ςξσ ρσλλϊγξσ ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ (396/14-1-2016)
πεοί ενξσριξδϊςηρηπ Ιξρμήςξοα και Αμ. Ιξρμήςξοα για ςα ξικξμξμικά
θέμαςα ςηπ ΔΡΔΣ.

2.7

ημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 3328/18-01-2016 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ
Σγείαπ «Ιαςαμξμή κξιμόμ πιρςόρεχμ ςχμ τξοέχμ 110 και 210 ςξσ
Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2016»

2.8

ςημ αοιθ. ποχς. 2/6058/ΔΟΓΙ/9-2-2016 (ΞΠΗΖ ΔΟΑΜΑΚΖΦΖ 18/03/2016)
απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ ςξσ Ιοάςξσπ, με θέμα: «Ιάλσφη ςχμ
λειςξσογικόμ δαπαμόμ ςηπ ΔΡΔΣ ξι ξπξίεπ βαοϋμξσμ ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ
ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ για ςξ ξικξμξμικϊ έςξπ 2016».

2.9

ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.637/09-03-2016 «Έγκοιρη ρκξπιμϊςηςαπ για
ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςξσ ςξπικξϋ
δικςϋξσ δεδξμέμχμ (LAN), ςξσ αρϋομαςξσ δικςϋξσ (WiFi), ςξσ λξιπξϋ
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σπξλξγιρςικξϋ ενξπλιρμξϋ
και ςχμ διαδικςσακόμ

εταομξγόμ

ςηπ

Δ.Ρ.Δ.Σ.» (ΑΔΑ: Φ7ΗΑ465ΤΣΞ-ΟΛΕ, ΑΔΑΛ:16REQ003977773)
2.10 ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.654/10-03-2016 απϊταρη ςξσ Ιξρμήςξοα ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ. «Ρσγκοϊςηρη Δπιςοξπόμ διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ
απξςελερμάςχμ ςχμ διαγχμιρμόμ και ςχμ διαδικαριόμ με διαποαγμάςεσρη
για ςημ ποξμήθεια ειδόμ, παοξυή σπηοεριόμ και εκςέλερη εογαριόμ,
καθόπ και ςημ παοακξλξϋθηρη και παοαλαβή ασςόμ, ποξπ κάλσφη ςχμ
αμαγκόμ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ» (ΑΔΑ: 67Μ2465ΤΣΞ-ΑΦΜ).
2.11 ςημ με αοιθμ. ποχς. Β3.α/ΓΟ19255/07-04-2016 απϊταρη ςηπ Διεϋθσμρηπ
Ξικξμξμικήπ Διαυείοιρηπ και Σπηοεριόμ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με θέμα:
«Αμάληφη σπξυοέχρηπ και δέρμεσρη ςξσ πξρξϋ ςχμ 6.500,00€ εσοό απϊ
ςξμ Τ. 210 - Ι.Α.Δ 0869», η ξπξία καςαυχοήθηκε ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και
Δμςξλόμ

Οληοχμήπ ςξσ

Σπξσογείξσ Σγείαπ με α/α

39796 (ΑΔΑ:

7ΤΒΖ465ΤΣΞ-Μ21) (ΑΔΑΛ: 16REQ004231915 2016-04-18).
2.12. ςημ σπ’ αοιθμ. 405/03.06.2016 Απϊταρη ςηπ Ρσμεδοίαρηπ ςξσ Ρσλλϊγξσ
ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. πεοί έγκοιρηπ ςξσ ρυεδίξσ ποϊρκληρηπ
εκδήλχρηπ

εμδιατέοξμςξπ

για

αμάθερη

ςηπ

παοξυήπ

σπηοεριόμ

ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςξσ ςξπικξϋ δικςϋξσ δεδξμέμχμ
(LAN) και ςξσ αρσομάςξσ δικςϋξσ (WIFI) ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
3. ξ γεγξμϊπ ϊςι, η ρσμξλική δαπάμη αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ πζντε χιλιάδων

ευρώ (5.000,00€)

ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α. και θα

καλστθεί απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ, έςξσπ
2016 και ρσγκεκοιμέμα ςξμ Τ 210 ΙΑΔ 0869.
4. ημ αμάγκη ποξμήθειαπ σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςξσ
ςξπικξϋ δικςϋξσ δεδξμέμχμ (LAN) και ςξσ αρσομάςξσ δικςϋξσ (WiFi) ςηπ ΔΡΔΣ
για ςημ εϋοσθμη και αποϊρκξπςη λειςξσογία ςηπ.

Ποόρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ
Ζ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ (ΔΡΔΣ) ποξςίθεςαι μα ποξβεί ρςημ αμάθερη ςηπ
παοξυήπ σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςξσ ςξπικξϋ δικςϋξσ
δεδξμέμχμ (LAN) και ςξσ αρσομάςξσ δικςϋξσ (WIFI), ρςξ κςήοιξ επί ςηπ ξδξϋ Κ.
Αλενάμδοαπ 196, Αθήμα. Ζ ρσμξλική δαπάμη αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ πέμςε
υιλιάδχμ εσοώ (έχπ 5.000,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ ΤΟΑ.
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Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα είμαι
απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ
έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ 2016.
Σξ κοιςήοιξ καςακύοχρηπ είμαι η υαμηλόςεοη ποξρτεοόμεμη ςιμή αμά ώοα για
ςξ ρύμξλξ ςχμ σπηοεριώμ. Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και
απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ.

Α. ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΤΛΛΔΣΟΦΖ
Α1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ή
Δμόρειπ/Ιξιμξποανίεπ ασςόμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ σπϊ
αμάθερηπ σπηοερίαπ και πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςημ Δλλάδα ή ρε άλλξ κοάςξπ
μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ (Δ.Δ.) ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ
(Δ.Ξ.Υ.) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει ςη Ρσμτχμία Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ (Ρ.Δ.Ρ.) ςξσ Οαγκϊρμιξσ Ξογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ, η ξπξία κσοόθηκε με
ςξ Μ.2513/1997 (ΤΔΙ Α 139) και ςχμ πξλσμεοόμ διαποαγμαςεϋρεχμ ςξσ Γϋοξσ ςηπ
Ξσοξσγξσάηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 5 ςηπ Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ (αο. 4 Ο.Δ.
60/2007) ή ποξεουϊμεμα απϊ ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ ρσμάφει εσοχπαψκέπ
ρσμτχμίεπ με ςημ Δ.Δ. και ςα ξπξία πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςημ
ρσμέυεια ςηπ παοξϋραπ.
Ξι εμόρειπ ποξρόπχμ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα πεοιβληθξϋμ ξοιρμέμη μξμική μξοτή
για

ςημ

σπξβξλή

ςηπ

ποξρτξοάπ

ςξσπ.

Ωρςϊρξ,

ρε

πεοίπςχρη

πξσ

η

διακηοσρρϊμεμη με ςημ παοξϋρα Σπηοερία καςακσοχθεί ρε έμχρη ποξρόπχμ η
Αμαθέςξσρα

Αουή

δικαιξϋςαι,

ετ’

ϊρξμ

ςξ

θεχοήρει

αμαγκαίξ

για

ςημ

ικαμξπξιηςική εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, μα ζηςήρει απϊ ςημ έμχρη μα πεοιβληθεί
ξοιρμέμη μξμική μξοτή και η έμχρη, ρςημ πεοίπςχρη ασςή, σπξυοεξϋςαι μα ςξ
ποάνει.
Α2. Ιάθε ρσμμεςέυχμ μεμξμχμέμα ή χπ μέλξπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ ποέπει:
1. Μα είμαι εγγεγοαμμέμξπ ρςξ ξικείξ επαγγελμαςικϊ ή εμπξοικϊ Δπιμεληςήοιξ.
2. Μα είμαι τξοξλξγικά εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ
και αρταλιρςικά εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ
ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοια και επικξσοικήπ).
3. Μα μημ ςελεί σπϊ πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςική
διαυείοιρη ή πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλή εογαριόμ ή ρε διαδικαρία
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εκκαθάοιρηπ, αμαρςξλήπ

εογαριόμ ή μα ςελεί ρε

αμάλξγη καςάρςαρη/διαδικαρία ρςη υόοα εγκαςάρςαρήπ ςξσ.
4. Μα μημ έυει απξκλειρθεί απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε δημϊριξσπ διαγχμιρμξϋπ
ποξμηθειόμ ή σπηοεριόμ.
5. Μα μημ έυει κηοσυθεί με ςελερίδικη απϊταρη έκπςχςξπ απϊ ρϋμβαρη
ποξμηθειόμ ή σπηοεριόμ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα.
6. Μα μημ σπάουει ειπ βάοξπ ςξσπ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για
έμαμ ή πεοιρρϊςεοξσπ απϊ ςξσπ καςχςέοχ λϊγξσπ ( άοθοξ 43 ΟΔ 60/2007):
α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2
παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ.
β) δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997) και ρςξ άοθοξ
3 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ 98/742/ΙΔΟΟΑ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (EE L
358 ςηπ 31.12.1998).
γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ
ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ
(EE C 316 ςηπ 27.11.1995).
δ) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ
άοθοξ 1 ςηπ ξδηγίαπ 91/308/EOK ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμίξσ 1991,
για ςημ ποϊληφη υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για
ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ
28.6.1991, Ξδηγία 2001/97/ΔΙ, EE L 344 ςηπ 28.12.2001, Μ. 2331/1995,
Μ. 3424/2005).
ε) αδικήμαςα

ςηπ

σπεναίοερηπ,

απάςηπ,

εκβίαρηπ,

πλαρςξγοατίαπ,

φεσδξοκίαπ, δχοξδξκίαπ και δϊλιαπ υοεξκξπίαπ.

Β. ΙΑΣΑΡΣΘΖ ΙΑΘ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΚΖ ΠΡΟΥΟΡΩΜ
Β1. Ξι σπξφήτιξι Αμάδξυξι καλξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ μέυοι
ςημ Σοίςη, 28-06-2016 και ώοα 13:00 ρςημ Σπηοερία Γεμικξϋ Οοχςξκϊλλξσ ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ.( Κ. Αλενάμδοαπ 196, Ι 115 21, Αθήμα, 1ξπ ϊοξτξπ), ρε έμα κλειρςϊ
τάκελξ με ςημ έμδεινη «Εκδήλωρη εμδιατέοξμςξπ, για αμάθερη ςηπ παοξυήπ
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σπηοεριώμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ
σπξρςήοινηπ ςξσ ςξπικξύ δικςύξσ δεδξμέμωμ
(LAN) και ςξσ αρσομάςξσ δικςύξσ (WIFI) ςηπ Ε.Σ.Δ.Υ. (CPV: 72500000-0)».
Ξ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ αίςηρη ρσμμεςξυήπ ποξπ ςημ
Αμαθέςξσρα Αουή (Δ.Ρ.Δ.Σ.), η ξπξία καςαςίθεςαι εκςόπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ
ποξρτξοάπ, ποξκειμέμξσ μα ποχςξκξλληθεί απϊ ςξ Γεμικϊ Οοχςϊκξλλξ, ρϋμτχμα
με ςξ σπϊδειγμα ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Β (ρελίδα 27).
Οοξρτξοέπ πξσ θα καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, θα είμαι
εκποϊθερμεπ και θα επιρςοέτξμςαι.
Οοξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι αμξικςέπ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ και απξοοίπςξμςαι.
Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ Δλλημική γλόρρα (με εναίοερη ςξσπ
ςευμικξϋπ ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά και μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι
ρςημ Αγγλική γλόρρα). Μα είμαι δακςσλξγοατημέμεπ και μα μη τέοξσμ νέρμαςα,
παοάςσπεπ διξοθόρειπ, ρβηρίμαςα, διαγοατέπ, ποξρθήκεπ, κλπ.
Ξ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα
τέοει ςημ ΔΟΩΜΣΛΘΑ και ςη ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ςξσ ποξρτέοξμςξπ Διαγχμιζϊμεμξσ και μα
αμαγοάτει εσκοιμόπ ςιπ ακϊλξσθεπ εμδείνειπ :
•

ημ λένη «ΟΠΞΡΤΞΠΑ»

•

ξμ ςίςλξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ
(Δ.Ρ.Δ.Σ.)»

•

ημ διεϋθσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, ΑΗΖΜΑ, .Ι.
11521»

•

ξμ πλήοη ςίςλξ ςηπ Οοϊρκληρηπ και ςξμ αοιθμϊ ποχς. ασςήπ.
ημ ημεοξμημία διεμέογειαπ.

•

α ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ ήςξι ςημ επχμσμία, ςημ διεϋθσμρη,
ςξμ αοιθμϊ, ςηλετόμξσ, ςξμ αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (fax) και ςημ ηλεκςοξμική
ςξσ διεϋθσμρη (e-mail).

Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα ποαγμαςξπξιηθεί ςημ Σεςάοςη, 29-06-2016
και ώοα 11:30πμ ρςημ Αίθξσρα ςηπ Ιξρμηςείαπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. (Κ. Αλενάμδοαπ 196,
Αθήμα, 1ξπ ϊοξτξπ) απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ
απξςελερμάςχμ ςχμ διαγχμιρμόμ και ςχμ διαδικαριόμ διαποαγμάςεσρηπ, πξσ
ξοίρςηκε

με

ςημ

αοιθ.

67Μ2465ΤΣΞ-ΑΦΜ).

Ιαςά

ποχς.
ςημ

ΔΡΔΣ/ξικ.654/10-03-2016

απξρτοάγιρη

ςχμ

παοεσοεθξϋμ ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ςχμ σπξφητίχμ.
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Ζ παοξϋρα ποϊρκληρη θα αμαοςηθεί ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ
Δημϊριαπ Σγείαπ (Δ.Ρ.Δ.Σ.), (http://www.esdy.edu.gr), ρςξ ποϊγοαμμα “Διαϋγεια”
(https://diavgeia.gov.gr/) και ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ (www.promitheus.gov.gr).
Β2. ςξμ κλειρςό τάκελξ θα πεοιλαμβάμξμςαι επί πξιμή απξκλειρμξύ:
α. Παοαρςαςικό

εκποξρώπηρηπ

(ετϊρξμ

ξ

ποξρτέοχμ

ρσμμεςέυει

με

αμςιποϊρχπϊ ςξσ).
β. Τπεύθσμη Δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄ 75) ϊπχπ
εκάρςξςε ιρυϋει, η ξπξία τέοει ημεοξμημία εμςϊπ ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιάμςα (30)
ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ
ποξρτξοόμ και δεμ απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ
αομϊδια διξικηςική αουή ή ςα ΙΔΟ, ρϋμτχμα με ςξμ Μ.4250/2014 ΤΔΙ 74Α, ρςημ
ξπξία:
β1)

Μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ.

β2)

Μα δηλόμεςαι ϊςι, μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ
ποξρτξοάπ:
• δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη απϊταρη για κάπξιξ αδίκημα
απϊ ςα αματεοϊμεμα ρςημ πεοίπςχρη (1) ςξσ εδατίξσ α’ ςηπ παο. 2 ςξσ
άοθοξσ 6 ςξσ Ο.Δ. 118/2007.
• δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ πεοίπςχρη (2) ςξσ
εδατίξσ α’ ή ςξσ εδατίξσ γ’ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Ο.Δ.
118/2007 καςαρςάρειπ.
• δεμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ και ϊςι δεμ σπάουει ειπ βάοξπ ςξσπ
αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ ή πεοιρρϊςεοξσπ απϊ
ςξσπ λϊγξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 43 ςξσ ΟΔ 60/2007.
• είμαι τξοξλξγικά και αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ
ςξσπ ςηπ πεοίπςχρηπ (3) ςξσ εδατίξσ α’ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ
Ο.Δ. 118/2007.
• είμαι

εγγεγοαμμέμξι

ρςξ

ξικείξ

Δπιμεληςήοιξ

(ή

ρε

ιρξδϋμαμη

επαγγελμαςική ξογάμχρη για ςα αλλξδαπά τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα).
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• έλαβαμ γμόρη ςχμ
γεμικόμ και ειδικόμ

ϊοχμ

ςηπ

παοξϋραπ

ποϊρκληρηπ και ςξσπ απξδέυξμςαι αμεπιτϋλακςα.
• ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά είμαι αληθή.
• παοαιςξϋμςαι απϊ κάθε δικαίχμα απξζημίχρηπ για απϊταρη ςξσ
αομξδίξσ ξογάμξσ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ για μαςαίχρη, ακϋοχρη, ή
διακξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ.
β3) Αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη για ςημ έγκαιοη και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη
ςχμ καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ.
β4) Όςι η ποξρτξοά ςξσ ατξοά ρςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ ϊπχπ ασςέπ
πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοξϋρα ποϊρκληρη.
Β5) Όςι επιρκέτςηκαμ ςξ κςίοιξ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. (Κ. Αλενάμδοαπ 196) και έλαβαμ
γμόρη για ςα δίκςσα δεδξμέμχμ, ςξμ ενξπλιρμϊ, ςξ λξγιρμικϊ και ςιπ
γεμικϊςεοεπ ρσμθήκεπ ςχμ πληοξτξοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
Αματξοικά με μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά, η απαιςξϋμεμη καςά ςα άμχ
σπεϋθσμη δήλχρη σπξγοάτεςαι, επί εςαιοιόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και
ποξρχπικόμ εςαιοιόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) απϊ ςξμ διαυειοιρςή ςξσ ή ποϊρχπξ ειδικόπ
ενξσριξδξςημέμξ απ’ ασςξϋπ και επί αμχμϋμχμ εςαιοιόμ (Α.Δ.) απϊ ςξμ μϊμιμξ
εκποϊρχπξ ςηπ εςαιοείαπ (δηλ. απϊ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ ρϋμτχμα με ςξ
καςαρςαςικϊ εκποξρχπεί και δερμεϋει ςημ εςαιοεία) ή ποϊρχπξ ειδικόπ
ενξσριξδξςημέμξ με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ.
γ. Για ςημ απϊδεινη ςχμ αμχςέοχ ιδιξςήςχμ και ςηπ ενξσρίαπ έκδξρηπ
παοαρςαςικξϋ εκποξρόπηρηπ, ςα ημεδαπά μξμικά ποόρχπα ποξρκξμίζξσμ
επιποόρθεςα:
(i) Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Ξ.Δ. ή Δ.Δ.:
-επικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςξσ καςαρςαςικξϋ και ςχμ ςοξπξπξιήρεόμ ςξσ.
(ii) Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Α.Δ. ή Δ.Ο.Δ.:
- ΤΔΙ ρϋρςαρηπ.
- επικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςξσ ιρυϋξμςξπ καςαρςαςικξϋ, και ςχμ ςοξπξπξιήρεόμ
ςξσ, μαζί με ςα αμςίρςξιυα Τ.Δ.Ι. ή επικσοχμέμξ αμςίγοατξ κχδικξπξιημέμξσ
καςαρςαςικξϋ.
- ΤΔΙ ρςξ ξπξίξ έυει δημξριεσςεί ςξ ποακςικϊ ΔΡ ή απϊταρη εςαίοχμ πεοί
εκποξρόπηρηπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ.
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(iii) Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έμχρη/Ιξιμξποανία
ξτείλει επιπλέξμ:
- ϊλα ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά ποέπει μα σπξβάλλξμςαι για κάθε μέλξπ ςηπ
Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη.
- Οοάνη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ κάθε Λέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ απϊ ςξ
ξπξίξ μα ποξκϋπςει η έγκοιρη ςξσ για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Λέλξσπ ρςημ Έμχρη/
Ιξιμξποανία, και ρςξ Διαγχμιρμϊ.
- Σπεϋθσμη Δήλχρη κάθε μέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ με ςημ ξπξία
δερμεϋξμςαι ϊςι θα ρσρςήρξσμ ςημ Ιξιμξποανία, ετϊρξμ η ρϋμβαρη αμαςεθεί
ρςη ρσγκεκοιμέμη Έμχρη ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι και ξοιξθεςείςαι ςξ μέοξπ
ςξσ Έογξσ πξσ θα αμαλάβει κάθε Λέλξπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ ρςξ
ρϋμξλξ ςηπ Οοξρτξοάπ, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι έμα Λέλξπ χπ σπεϋθσμξ για ςξ
ρσμςξμιρμϊ και ςη διξίκηρη ϊλχμ ςχμ Λελόμ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ, ρςημ
ξπξία ςα μέλη δηλόμξσμ απϊ κξιμξϋ ϊςι θα αμαλάβξσμ ειπ ξλϊκληοξ ςημ
εσθϋμη για ςημ εκπλήοχρη ςξσ Έογξσ και με ςημ ξπξία δερμεϋξμςαι ϊςι θα
ξοίρξσμ με ρσμβξλαιξγοατική ποάνη, ςημ ξπξία θα ποξρκξμίρξσμ μαζί με ςα
σπϊλξιπα

δικαιξλξγηςικά

καςακϋοχρηπ,

ςημ

εκποξρόπηρη

ςηπ

Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ και ςχμ μελόμ ςηπ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξι
εμ λϊγχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ είςε θα είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμεπ, είςε θα
τέοξσμ βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ.
(iv) ε πεοίπςχρη πξσ δεμ σπξγοάτει ξ ίδιξπ ξ μόμιμξπ εκποόρχπξπ ςξσ τξοέα
ςημ Οοξρτξοά και ςα λξιπά απαιςξϋμεμα έγγοατα ςξσ διαγχμιρμξϋ και
ξοίζεςαι ρσγκεκοιμέμα άςξμξ χπ αμςίκληςξπ:
- Οοακςικϊ Δ.Ρ (για A.E., Δ.Ο.Δ.) ή Οοάνη ςξσ αομξδίξσ Διξικξϋμςξπ
Ξογάμξσ/διαυειοιρςή (για Ξ.Δ., Δ.Δ.) πεοί έγκοιρηπ ρσμμεςξυήπ ρςξ
διαγχμιρμϊ, ρςξ ξπξίξ μπξοεί μα πεοιέυεςαι και ενξσριξδϊςηρη (ετϊρξμ ασςϊ
ποξβλέπεςαι απϊ ςξ καςαρςαςικϊ ςξσ σπξφητίξσ αμαδϊυξσ) για σπξγοατή
και σπξβξλή Οοξρτξοάπ.
(v) Απξδεικςικά καςαυόοιρηπ μεςαβξλόμ και ρςξιυείχμ ρςξ Γ.Δ.ΛΖ., ϊπξσ
ποξβλέπεςαι.
(vi) Για ϊλεπ ςιπ πιξ πάμχ πεοιπςόρειπ, βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ καςά πεοίπςχρη
διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςξσμ ξι ςσυϊμ
μεςαβξλέπ πξσ έυξσμ επέλθει ρςξ μξμικϊ ποϊρχπξ και ςα ϊογαμα διξίκηρηπ
ασςξϋ.
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Ρε ϊρεπ πεοιπςόρειπ δεμ έυει 2016-06-16
ξλξκληοχθεί η διαδικαρία

δημξριϊςηςαπ, αοκεί η

ποξρκϊμιρη αμακξίμχρηπ ςηπ αομϊδιαπ διξικηςικήπ αουήπ για ςημ καςαυόοιρη ςχμ
ρυεςικόμ ρςξιυείχμ ρςξμ ξικείξ Λ.Α.Δ.
Ρε πεοίπςχρη εγκαςάρςαρηπ ςχμ σπξφήτιχμ αμαδϊυχμ ρςημ αλλξδαπή, ςα
δικαιξλξγηςικά ρϋρςαρήπ ςξσπ εκδίδξμςαι με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςηπ
υόοαπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμα, απϊ ςημ ξπξία και εκδίδεςαι ςξ ρυεςικϊ
πιρςξπξιηςικϊ.
Γεμικά, ςα μξμικά ποϊρχπα κάθε είδξσπ θα ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ ϊλα ςα εκ ςξσ
μϊμξσ ποξβλεπϊμεμα μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρϋρςαρήπ ςξσπ και ςοξπξπξιήρειπ
ασςόμ, καθόπ και ςξ μξμιμξπξιηςικϊ έγγοατξ ϊπξσ ξοίζεςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπϊπ
ςξσπ.
Για ϊρεπ απϊ ςιπ παοαπάμχ πεοιπςόρειπ ατξοξϋμ ιδιχςικά έγγοατα, θα ποέπει ςξ
επιρσμαπςϊμεμξ

τχςξαμςίγοατξ

μα

ποξέουεςαι

απϊ

αμςίγοατξ

ιδιχςικξϋ

εγγοάτξσ ςξ ξπξίξ έυει επικσοχθεί ρε δικηγϊοξ ή απϊ ποχςϊςσπξ ιδιχςικξϋ
εγγοάτξσ πξσ τέοει θεόοηρη απϊ σπηοερίεπ και τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α’ ςξσ
άοθοξσ 1, ςξσ Μ.4250 (ΤΔΙ 74 / Α’/ 26.03.2014)
δ. Σευμική Ποξρτξοά, η ξπξία θα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ρυεςικέπ ποξδιαγοατέπ
ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ Δ (ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ) ςηπ
παοξϋραπ ποϊρκληρηπ.
ε. α δικαιξλξγηςικά έγγοατα ςηπ παοαγοάτξσ Δ6 (ΔΥΜΘΙΖ ΙΑΘ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ
ΘΙΑΜΞΖΑ ΑΜΑΔΞΥΞΣ).
ρς. Οικξμξμική Ποξρτξοά (ρε κλειρςϊ σπξτάκελξ), ϊπξσ θα ποξρδιξοίζεςαι με
ρατήμεια ςξ κϊρςξπ ςχμ σπηοεριόμ ρε χοιαία αμςιμιρθία (κϊρςξπ αμά όοα
εογαρίαπ) πξσ θα παοαρυεθξϋμ καθόπ και ςξσ ΤΟΑ (ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ θα
ποέπει μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι και ξι κοαςήρειπ σπέο ςοίςχμ. Ρημειόμεςαι ϊςι ξι
ςιμέπ θα ποέπει μα δίμξμςαι ρε ΔΣΠΩ.
Δπί πξιμή απξκλειρμξύ, ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα ποξρτέοει
σπηοερίεπ

ρσμςήοηρηπ

και

ςευμικήπ

σπξρςήοινηπ

υοξμικήπ

ςξσλάυιρςξμ 200 χοώμ έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ.
Ηα κοίμξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ πξσ:
δεμ δίμξσμ ςιμή ρε εσοό.
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πεοιέυξσμ ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή με οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ.
θέςξσμ ϊοξ αμαποξραομξγήπ.
είμαι αϊοιρςη και δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή.
η ξικξμξμική ποξρτξοά σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ παοξϋραπ
διακήοσνηπ.
ξι ποξρτεοϊμεμεπ όοεπ σπηοεριόμ είμαι λιγϊςεοεπ απϊ 200.
η ξικξμξμική ποξρτξοά είμαι σπεοβξλικά υαμηλή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 52
ςξσ π.δ. 60/2007.

Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα ιρυϋξσμ για εμεμήμςα (90) ημέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Αϋνηρη ςχμ ςιμόμ απϊ ςσυϊμ λάθη και παοαλείφειπ
απϊ ςημ πλεσοά ςξσ Αμαδϊυξσ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ.
Ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ διαγχμιρμξϋ θα ανιξλξγηθξϋμ μϊμξ ξι ποξρτξοέπ πξσ έυξσμ
ρσμςαυθεί και σπξβληθεί, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα ρυεςικά κετάλαια ςηπ
παοξϋραπ

και

ρσμμξοτόμξμςαι

πλήοχπ

με

ςξσπ

ϊοξσπ

ςχμ

ςευμικόμ

ποξδιαγοατόμ καθόπ και ςξσπ γεμικξϋπ και ειδικξϋπ ϊοξσπ ςηπ ποϊρκληρηπ. Ζ μη
ρσμμϊοτχρη με ϊλξσπ ςξσπ παοαπάμχ ϊοξσπ ξδηγεί ασςϊμαςα ρςημ απϊοοιφη ςηπ
ςευμικήπ ποξρτξοάπ.

Τπξβξλή ποξρτξοάπ από Έμχρη/Ιξιμξποανία
Ζ κξιμή ποξρτξοά σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά, είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ
αμαδϊυξσπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ ενξσριξδξςημέμξ
με

ρσμβξλαιξγοατική

ποάνη.

Ρςημ

ποξρτξοά

απαοαιςήςχπ

ποέπει

μα

ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ
ςχμ σπξφήτιχμ αμαδϊυχμ. Λε ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, κάθε μέλξπ ςηπ
έμχρηπ εσθϋμεςαι ειπ ξλϊκληοξ.
Ρε πεοίπςχρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ ςηπ σπηοερίαπ, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί
μέυοι πλήοξσπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ εναιςίαπ αμικαμϊςηςαπ
για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αμχςέοαπ βίαπ, μέλξπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ δεμ
μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Έμχρηπ /Ιξιμξποανίαπ καςά ςξ
υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςϊςε εάμ ξι ρσμβαςικξί ϊοξι μπξοξϋμ μα
εκπληοχθξϋμ απϊ ςα εμαπξμείμαμςα Λέλη ςηπ Έμχρηπ / Ιξιμξποανίαπ, η Ρϋμβαρη
ενακξλξσθεί μα στίρςαςαι χπ έυει και μα παοάγει ϊλα ςα έμμξμα απξςελέρμαςά ςηπ
με ςημ ίδια ςιμή και ϊοξσπ. Ζ δσμαςϊςηςα εκπλήοχρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ απϊ
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ςα εμαπξμείμαμςα Λέλη θα ενεςαρθεί
απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή η ξπξία και θα
απξταρίρει ρυεςικά. Δάμ η Αμαθέςξσρα Αουή απξταρίρει ϊςι ςα εμαπξμείμαμςα
Λέλη δεμ επαοκξϋμ μα εκπληοόρξσμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ςϊςε ασςά ξτείλξσμ
μα ξοίρξσμ ΑΜΘΙΑΑΡΑΖ με ποξρϊμςα αμςίρςξιυα ςξσ Λέλξσπ πξσ ανιξλξγήθηκε
καςά ςη διάοκεια ςξσ Διαγχμιρμξϋ. O ΑΜΘΙΑΑΡΑΖΡ χρςϊρξ, ποέπει μα
εγκοιθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή.

Γ. ΤΜΣΟΛΖ ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΣΟΤ ΥΤΘΙΟΤ ΑΜΣΘΙΔΘΛΔΜΟΤ
Αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ είμαι η παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ
σπξρςήοινηπ ςξσ ςξπικξϋ δικςϋξσ δεδξμέμχμ (LAN) και ςξσ αρσομάςξσ δικςϋξσ
(WIFI) ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ., επί ςηπ ξδξϋ Κ. Αλενάμδοαπ 196, ρςημ Αθήμα, για υοξμικϊ
διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ, έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ
2016.

Δ. ΣΔΦΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ
Δ1. ΓΔΜΘΙΟΘ ΟΡΟΘ
Ξι σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ θα παοέυξμςαι βάρει εμϊπ
ρσγκεκοιμέμξσ πλαιρίξσ παοξυήπ σπηοεριόμ πξσ θα διαρταλίζξσμ ςημ ξοθή και
αποϊρκξπςη λειςξσογία ςχμ πληοξτξοιακόμ ρσρςημάςχμ και ςημ εναρτάλιρη
σφηλξϋ επιπέδξσ διαθεριμϊςηςαπ, απϊδξρηπ, αρτάλειαπ και ανιξπιρςίαπ ςχμ
σπηοεριόμ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
Δπί πξιμή απξκλειρμξύ, ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα ποξρτέοει
σπηοερίεπ

ρσμςήοηρηπ

και

ςευμικήπ

σπξρςήοινηπ

υοξμικήπ

διάοκειαπ

ςξσλάυιρςξμ 200 χοώμ έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ.
ξ πλαίριξ εογαριόμ πεοιλαμβάμει δϋξ ρςάδια:
Α. Δογαρίεπ αμαρυεδιαρμξϋ ςηπ ςξπξλξγίαπ και επίλσρηπ ποξβλημάςχμ ρςη
λειςξσογία ςχμ στιρςάμεμχμ δικςϋχμ (LAN, WIFI).
Β. Δογαρίεπ

ποξληπςικήπ

ρσμςήοηρηπ,

ελέγυξσ

ξοθήπ

λειςξσογίαπ

και

απξκαςάρςαρηπ βλαβόμ αματξοικά με ςξ ςξπικϊ και αρϋομαςξ δίκςσξ.
Ζ ποϊςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξ ςα παοακάςχ:
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Δ2. ΔΡΓΑΘΔ ΑΜΑΦΔΔΘΑΛΟΤ2016-06-16
ΙΑΘ ΔΠΘΚΤΖ ΠΡΟΒΚΖΛΑΣΩΜ ΚΔΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΩΜ
ΔΘΙΣΤΩΜ
Οοχςαουικά, ξ Αμάδξυξπ ρε ρσμεογαρία με ςξ γοατείξ Οληοξτξοικήπ ςηπ ΔΡΔΣ, θα
ποέπει μα αμαρυεδιάρει ςα στιρςάμεμα δίκςσα (LAN, WIFI) για ςημ βελςιρςξπξίηρη
ςηπ λειςξσογίαπ, ςηπ απϊδξρηπ και ςηπ αρτάλειάπ ςξσπ, όρςε μα αμαβαθμιρςεί η
δικςσακή ρσμδεριμϊςηςα ςηπ κξιμϊςηςαπ ςηπ ΔΡΔΣ και μα επιλϋρει ποξβλήμαςα
αματξοικά με ςη λειςξσογία ςχμ στιρςάμεμχμ VLAN.
Για ξπξιαδήπξςε μεςαβξλή και ςοξπξπξίηρη γίμεςαι ρςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ
αουιςεκςξμική δξμή ςξσ δικςϋξσ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. θα ποέπει μα παοαδίδεςαι σλικϊ
ςεκμηοίχρηπ (έμςσπξ και φητιακϊ).
Ρε πεοίπςχρη πξσ θα υοειαρςεί μέξπ σλικξςευμικϊπ ενξπλιρμϊπ, ασςϊπ θα βαοαίμει
ςημ ΔΡΔΣ και δεμ απξςελεί αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ.
Δ3. ΔΡΓΑΘΔ ΠΡΟΚΖΠΣΘΙΖ ΤΜΣΖΡΖΖ, ΔΚΔΓΦΟΤ ΟΡΗΖ ΚΔΘΣΟΤΡΓΘΑ ΙΑΘ
ΑΠΟΙΑΣΑΣΑΖ ΒΚΑΒΩΜ
Δ3.1 ΣΟΠΘΙΟ ΔΘΙΣΤΟ ΔΔΔΟΛΔΜΩΜ (LAN)
1.

Δογαρίεπ διαυείοιρηπ και παοαμεςοξπξίηρηπ ςχμ server ςηπ ΔΡΔΣ μεςά ςξμ
αμαρυεδιαρμϊ ςξσ δικςϋξσ.
Έλεγυξπ ςηπ ξοθήπ λειςξσογίαπ, διαυείοιρη και επίλσρη ποξβλημάςχμ ςχμ
κεμςοικόμ ενσπηοεςηςόμ (Windows Domain Controller, Additional Domain
Controller, server Διξικηςικξ/ξικξμξμικόμ εταομξγόμ, server ΔΚΙΔ, server
εογαρςηοίχμ ΔΡΔΣ.
Πϋθμιρη,

διαυείοιρη

και

σπξρςήοινη

ςξσ

ελεγκςή

ςξμέα

(domain

controller), ςξσ εμεογξϋ καςαλϊγξσ (active directory) και ςχμ σπηοεριόμ
DNS, DHCP, κ.λ.π. ςξσ ερχςεοικξϋ δικςϋξσ καθόπ και καθξοιρμϊπ
πξλιςικόμ αρταλείαπ και δικαιχμάςχμ υοήρηπ.
Διαυείοιρη και παοαμεςοξπξίηρη ςξσ λξγιρμικξϋ ποξρςαρίαπ απϊ ιξϋπ
(ESET Endpoint Security).
Δημιξσογία και ποξγοαμμαςιρμϊπ διαδικαριόμ ασςξμαςξπξιημέμηπ λήφηπ
αμςιγοάτχμ αρταλείαπ (Backup) απϊ ςξσπ διακξμιρςέπ.
Δμημέοχρη ςχμ λξγιρμικόμ με μέεπ εκδϊρειπ και βελςιόρειπ (releases, new
versions, patches, service packs).
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2. Οαοακξλξϋθηρη ξοθήπ λειςξσογίαπ,
ρσμςήοηρη,

αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ

πξσ ατξοά ςξμ εγκαςερςημέμξ εμεογϊ δικςσακϊ ενξπλιρμϊ (δοξμξλξγηςέπ,
μεςαγχγείπ, κα) ςξσ ερχςεοικξϋ δικςϋξσ.
3. Ρσμςήοηρη, έλεγυξπ καλήπ λειςξσογίαπ και ςευμική σπξρςήοινη για ςξσπ πεοίπξσ
100 ρςαθμξϋπ εογαρίαπ ςξσ ςξπικξϋ δικςϋξσ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
Έλεγυξπ ξοθήπ λειςξσογίαπ και επικξιμχμίαπ με ςξ Domain/Active
Directory.
Διάγμχρη και επίλσρη ποξβλημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα
(Windows XP, 7, 8.1), ςξ λξγιρμικϊ (εταομξγέπ γοατείξσ Office, SPSS,
antivirus, κ.α.) καθόπ και ςξμ ενξπλιρμϊ.
Δγκαςάρςαρη

και

παοαμεςοξπξίηρη

δικςσακόμ

εκςσπχςόμ

και

πξλσμηυαμημάςχμ αμςιγοατήπ.
Δ3.2 ΑΤΡΛΑΣΟ ΔΘΙΣΤΟ (WI-FI)
Έλεγυξπ καλήπ λειςξσογίαπ, διαυείοιρηπ και επίλσρηπ ποξβλημάςχμ ςξσ αρϋομαςξσ
δικςϋξσ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ., μεςά ςξμ αμαρυεδιαρμϊ ςξσ δικςϋξσ. Διδικϊςεοα ρσμςήοηρη,
παοαμεςοξπξίηρη, και απξκαςάρςαρη βλαβόμ ρςα αρϋομαςα ρημεία ποϊρβαρηπ
(Wireless Access Points) και ςξσπ μεςαγχγείπ (Switches).
Δ4. ΤΠΖΡΔΘΔ ΙΑΣΑΡΣΘΖ

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα παοέυει σπηοερίεπ καςάοςιρηπ ςχμ σπεϋθσμχμ ςξσ
ςμήμαςξπ πληοξτξοικήπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. αματξοικά με θέμαςα διαυείοιρηπ και
λειςξσογίαπ ςξσ δικςϋξσ και ςχμ λειςξσογικόμ ρσρςημάςχμ ςχμ διακξμιρςόμ και
ςξσ ενξπλιρμξϋ ςξσ ςξπικξϋ και ςξσ αρϋομαςξσ δικςϋξσ όρςε μα είμαι καςαμξηςή η
λειςξσογία και η διαυείοιρή ςξσπ ρε καθημεοιμή βάρη.
Δπίρηπ θα ποέπει μα ποξρτέοει σπηοερίεπ σπξρςήοινηπ και βξήθεια ρε επίπεδξ
ςευμικήπ ρυεδίαρηπ ςχμ σπεϋθσμχμ πληοξτξοικήπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. ρυεςικά με ςημ
βελςιρςξπξίηρη και επέκςαρη ςηπ παοξϋραπ σπξδξμήπ πληοξτξοικήπ.
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Δ5. ΓΔΜΘΙΔ ΑΡΦΔ
Ξι εογαρίεπ ςξσ Αμαδϊυξσ αμάλξγα με ςξ είδξπ, ςημ ρξβαοϊςηςα, ςημ
καςηγξοιξπξίηρη (π.υ. Ιοίριμξ, Σφηλϊ, Λέςοιξ, Υαμηλϊ) και ϋρςεοα απϊ
ρσμεμμϊηρη και ςη ρϋμτχμη γμόμη ςχμ αομξδίχμ σπαλλήλχμ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. θα
ποαγμαςξπξιξϋμςαι:
α. με απξμακοσρμέμξ ςοϊπξ (ςηλέτχμξ, ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ, ςηλεδιάρκεφη ή
απξμακοσρμέμξ έλεγυξ).
β. με τσρική παοξσρία ρςξ υόοξ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. με ποξγοαμμαςιρμέμεπ ή έκςακςεπ
επιρκέφειπ μηυαμικξϋ/ςευμικξϋ πληοξτξοικήπ.
Ζ σπξρςήοινη θα παοέυεςαι ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ, απϊ Δεσςέοα έχπ και Οαοαρκεσή
ρε ξκςάχοη βάρη (09:00 – 17:00). Ξοιρμέμεπ εογαρίεπ δϋμαμςαι μα εκςελξϋμςαι
ετϊρξμ ρσμτχμήρξσμ και ςα δϋξ μέοη Ράββαςξ ή Ισοιακή ποχί. Ξ Αμάδξυξπ
σπξυοεξϋςαι μα ποξραομϊζει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ και μα ςοξπξπξιεί ςξ ποϊγοαμμα
εογαριόμ, ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. και αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ πξσ
θα ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ.
Ξ μέγιρςξπ υοϊμξπ απϊκοιρηπ/απάμςηρηπ ρςα αιςήμαςα/κλήρειπ για σπξρςήοινη ή
αμαγγελία βλάβηπ ςξσ Γοατείξσ Οληοξτξοικήπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. δεμ μπξοεί μα
σπεοβαίμει ςιπ ςέρρεοιπ (4) όοεπ, ετϊρξμ η ειδξπξίηρη ποαγμαςξπξιηθεί εογάριμη
ημέοα και ρςξ διάρςημα απϊ 08:00 μέυοι 16:00 , διατξοεςικά ςημ επϊμεμη εογάριμη
ημέοα έχπ ςιπ 11:00 π.μ.
O Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ καςαγοατή και πιρςξπξίηρη ςξσ ποξβλήµαςξπ,
καθόπ και ρςημ παοάδξρη ρςημ Δ.Ρ.Δ.Σ. ςξσ ρυεδίξσ απξκαςάρςαρήπ ςξσ.
Ξι μέγιρςξι υοϊμξι απξκαςάρςαρηπ ςχμ βλαβόμ, δσρλειςξσογιόμ αμάλξγα με ςξ
επίπεδξ καςηγξοιξπξίηρηπ ςηπ ρξβαοϊςηςαπ ξοίζξμςαι χπ:
Ιοίριμξ

4 όοεπ

Σφηλϊ

24 όοεπ

Λέςοιξ

72 όοεπ

Υαμηλϊ 120 όοεπ
Δπιπλέξμ, ρε πεοιπςόρειπ ξλικήπ απξςσυίαπ ςχμ ρσρςημάςχμ και ςχμ σπηοεριόμ, η
ξπξία δε θα ξτείλεςαι ρε ενχςεοικξϋπ παοάγξμςεπ (τσρικέπ καςαρςοξτέπ, διακξπή
ηλεκςοξδϊςηρηπ) η σπξρςήοινη θα παοέυεςαι πέοαμ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ χοαοίξσ.
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Ζ πιρςξπξίηρη ςηπ επίρκεφηπ
και ςχμ εογαριόμ

θα γίμεςαι με βάρη ςημ

ρσμπλήοχρη δελςίξσ ςευμικξϋ ελέγυξσ ςξ ξπξίξ θα σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ ςευμικϊ
ςξσ Αμαδϊυξσ και απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
Ρςιπ πεοιπςόρειπ επιρκεσόμ βλαβόμ, αμςικαςάρςαρηπ, αμαβάθμιρηπ ενξπλιρμξϋ ή
λξγιρμικξϋ ςξ κϊρςξπ ςχμ εναοςημάςχμ, ςχμ αμςαλλακςικόμ και ςχμ αμαλχρίμχμ,
ή ςχμ αδειόμ υοήρηπ ςξσ λξγιρμικξϋ θα βαοϋμει ςημ Δ.Ρ.Δ.Σ.
Ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ αμαδϊυξσ είμαι και η έγκαιοη έγγοατη ποξειδξπξίηρη ςηπ
ΔΡΔΣ, για ςημ αμάγκη εκςέλερηπ ξπξιαρδήπξςε επιρκεσήπ ςχμ ρσμςηοξσμέμχμ
εγκαςαρςάρεχμ, καθόπ και η σπϊδεινη ςξσ είδξσπ ςχμ εογαριόμ πξσ ποέπει μα
εκςελερςξϋμ, ποξκειμέμξσ μα βελςιχθξϋμ ξι εγκαςαρςάρειπ, μα ςοξπξπξιηθξϋμ, μα
επεκςαθξϋμ και μα απξτεσυθξϋμ ξι βλάβεπ ρ’ ασςέπ.
Ξ ρσμςηοηςήπ ετϊρξμ ςξσ δξθεί η ρυεςική εμςξλή, είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εκςελεί
ςιπ αμςίρςξιυεπ εογαρίεπ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ
σπξδεικμϋει κάθε τξοά η σπηοερία , καςϊπιμ ιδιαίςεοηπ ρσμτχμίαπ ρυεςικά με ςξ
ϋφξπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ δαπάμηπ.
Για ςημ ρϋμαφη ςηπ ιδιαίςεοηπ ρσμτχμίαπ μεςανϋ ρσμςηοηςή και ΔΡΔΣ ρςημ
πεοίπςχρη αμάγκηπ εκςέλερηπ εογαριόμ εκςϊπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ πξσ
απξοοέει απϊ ςημ παοξϋρα ποξκήοσνη, ξ ρσμςηοηςήπ θα ρσμςάρρει έγγοατη
ποξρτξοά ποξπ ςημ Σπηοερία με αμαλσςικϊ κξρςξλϊγιξ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ σλικόμ (
είδξπ, ποξδιαγοατέπ, ςιμή μξμάδαπ, πξρϊςηςα) και ςχμ εογαριόμ.
Ζ ΔΡΔΣ έυει ςξ δικαίχμα μα αμαθέςει ςιπ επιρκεσέπ εσοϋςεοηπ κλίμακαπ και ρε
άλλξσπ εγκαςαρςάςεπ ή ρσμςηοηςέπ με κοιςήοιξ ςη υαμηλϊςεοη ποξρτεοϊμεμη ςιμή
για ςιπ αμςίρςξιυεπ εογαρίεπ.

Δ6. ΣΔΦΜΘΙΖ ΙΑΘ ΔΠΑΓΓΔΚΛΑΣΘΙΖ ΘΙΑΜΟΣΖΣΑ ΑΜΑΔΟΦΟΤ
Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα διαθέςει ςημ καςάλληλη ςευμική και επαγγελμαςική
ικαμϊςηςα και ςευμξγμχρία (ειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ, ενξπλιρμϊ, κ.λ.π.) για ςημ
ξοθή εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςξσ έογξσ. Οι ςευμικξί/μηυαμικξί πξσ θα είμαι
σπεύθσμξι για ςιπ εογαρίεπ πξσ θα εκςελξύμςαι ρςημ Δ..Δ.Τ. θα ποέπει μα
πληοξύμ επί πξιμή απξκλειρμξύ ςιπ παοακάςχ ποξδιαγοατέπ:
μα διαθέςξσμ πςσυίξ ευμικήπ Ρυξλήπ ή ΘΔΙ ή ΔΘ ή ΑΔΘ με ειδίκεσρη ρςημ
Οληοξτξοική (Σπξλξγιρςικά Ρσρςήμαςα, Διαυείοιρη Δικςϋχμ, κα).

17

ΑΔΑ: 7ΔΖΩ465ΦΥΟ-3ΑΙ

16PROC004604613
2016-06-16
μα διαθέςξσμ επαγγελμαςικέπ πιρςξπξιήρειπ για σπξδξμέπ δικςϋχμ Microsoft
Windows Server 2012 και CISCO ϊπχπ εμδεικςικά αματέοξμςαι ξι κάςχθι ή
αμςίρςξιυεπ άλλεπ ή ρυεςικϊ μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ ειδίκεσρηπ:
-

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) ή Expert (MCSE)

-

Cisco Certified Network Associate (CCNA) ή CCNA Wireless ή CCNP

-

Certified Information Security Manager (CISM) ή Certified Information
Systems Security Professional (CISSP).

μα διαθέςξσμ ςημ απαοαίςηςη εμπειοία σλξπξίηρηπ και διαυείοιρηπ παοϊμξιχμ
έογχμ.
Λε ρκξπό ςη διαπίρςχρη ςηπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ επάοκειαπ, ξ Αμάδξυξπ επί
πξιμή

απξκλειρμξύ

θα

ποέπει

μα

παοξσριάρει

ςα

ακόλξσθα

ρςξιυεία

ςεκμηοίχρηπ:
•

ςη ρσμξπςική διξικηςική δξμή ςηπ εςαιοείαπ και ςη ρϋμθερη ςηπ ςευμικήπ
ξμάδαπ σπξρςήοινηπ.

•

ςξμ αοιθμϊ ςχμ απαρυξλξσμέμχμ ςευμικόμ/μηυαμικόμ πξσ θα απαρυξληθξϋμ
ρςξ έογξ, ςημ καςάοςιρη και ςημ εμπειοία ςξσπ (ρϋμςξμα βιξγοατικά,
αμςίγοατα πςσυίχμ, πιρςξπξιήρεχμ).

•

Οίμακα ρσματόμ έογχμ πξσ έυξσμ εκςελερςεί ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία, ρςξμ
ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι, ςξ αμςικείμεμξ, η αμαθέςξσρα αουή, η διάοκεια ςξσ
έογξσ, ξ ποξωπξλξγιρμϊπ και ςξ πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ ρςξ έογξ.

•

Ρςξιυεία ςεκμηοίχρηπ ςχμ αμχςέοχ έογχμ ϊπχπ: βεβαιόρειπ καλήπ εκςέλερηπ
ή ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ για Δημϊρια Αουή και δήλχρη πελάςη/ιδιόςη απϊ
ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ή καςάλληλα ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ ςξσ Θδιχςικξϋ
Τξοέα.

Ρε πεοίπςχρη πξσ ρςημ ποξςειμϊμεμη ξμάδα έογξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςελέυη πξσ
δεμ είμαι μόμιμα μιρθξδξςξύμεμξι από ςξμ ποξρτέοχμ, σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ
έκαρςξ εν’ ασςόμ, σπεϋθσμη δήλχρη θεχοημέμη για ςξ γμήριξ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ
απϊ αομϊδια αουή, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι σπάουει ρυεςική ρσμτχμία
ρσμεογαρίαπ για ςημ εκςέλερη ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ και ϊςι απξδέυξμςαι πλήοχπ
ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ.
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Δ. ΔΓΓΤΖΖ ΙΑΚΖ ΔΙΣΔΚΔΖ
Ξ σπξφήτιξπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη, σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει εγγϋηρη
καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ςξσ
Οαοαοςήμαςξπ Γ ςηπ παοξϋραπ. ξ πξρϊ ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ αμςιρςξιυεί ρε
πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ ςξμ Τ.Ο.Α.
Ζ εγγϋηρη καςαςίθεςαι ποξ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ και επιρςοέτεςαι
μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςξσ έογξσ και ϋρςεοα απϊ ςημ
εκκαθάοιρη ςχμ ςσυϊμ απαιςήρεχμ απϊ ςξσπ δϋξ ρσμβαλλϊμεμξσπ.
Ξι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή άλλα μξμικά ποϊρχπα πξσ
λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και έυξσμ ρϋμτχμα
με ςα ιρυϋξμςα ςξ δικαίχμα ασςϊ. α αμςίρςξιυα έγγοατα ςχμ εγγσήρεχμ, αμ δεμ
είμαι διαςσπχμέμα ρςημ Δλλημική, θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη. Ιαςά
ςα λξιπά ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 25 ςξσ ΟΔ 118/07.

Σ. ΡΖΣΡΔ
Ρε πεοίπςχρη πξσ ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ, ϊπχπ ασςέπ
πεοιγοάτξμςαι ρςημ Οαοάγοατξ Γ, σρςεοξϋμ ςξσ επιπέδξσ ενσπηοέςηρηπ, με
σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα καςαβάλλει πξιμικέπ
οήςοεπ ξι ξπξίεπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ:
Ρε πεοίπςχρη σπέοβαρηπ ςξσ απξδεκςόμ ξοίχμ αμςαπϊκοιρηπ ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι
ρςημ παοάγοατξ Γ3, για κάθε επιπλέξμ όοα ΛΖ αμςαπϊκοιρηπ θα επιβάλλεςαι ρςξμ
Αμάδξυξ οήςοα ίρη με:
ςξ 0,05% επί ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ ρσμςήοηρηπ/σπξρςήοινηπ (μη
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ) ςξσ Αμαδϊυξσ.
Ξι οήςοεπ ασςέπ θα επιβάλλξμςαι με απϊταρη ςξσ Ρσλλϊγξσ Ιαθηγηςόμ ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ., θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επϊμεμη πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ, είςε θα
καςαβάλλξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ, είςε θα καςαπίπςξσμ απϊ ςημ εγγϋηρη καλήπ
εκςέλερηπ.
Ξι πξιμικέπ οήςοεπ δεμ επιβάλλξμςαι και η έκπςχρη δεμ επέουεςαι αμ ξ Αμάδξυξπ
απξδείνει ϊςι η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε αμόςεοη βία ή ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ
αμαθέςξσραπ αουήπ.
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Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ
ςξσ έογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ θα ποαγμαςξπξιείςαι απϊ
ςημ αομϊδια επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ, πξσ θα εκδίδει ςξ ρυεςικϊ
ποακςικϊ παοαλαβήπ.
Ρε πεοίπςχρη πξσ η αομϊδια επιςοξπή παοαλαβήπ ςχμ εογαριόμ διαπιρςόρει ϊςι ξ
Αμάδξυξπ δεμ ςηοεί ξπξιξδήπξςε ϊοξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η Δ.Ρ.Δ.Σ. δικαιξϋςαι, μα
καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη και μα κηοϋνει έκπςχςξ ςξμ αμάδξυξ και μα ζηςήρει
απξζημίχρη για κάθε ζημιά ςξσ, ποξεουϊμεμη απϊ ςημ αθέςηρη ςχμ ϊοχμ
ρϋμβαρηπ.

Ε. ΤΠΟΦΡΔΩΔΘ ΑΜΑΔΟΦΟΤ
1. Ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και ςευμικήπ
σπξρςήοινηπ ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ πξσ
αματέοξμςαι αμαλσςικά ρςημ παοξϋρα ποϊρκληρη.
2. Όλεπ ξι εογαρίεπ ελέγυξσ, ρσμςηοήρεχπ και ςευμικήπ σπξρςήοινηπ πξσ θα
απαιςξϋμςαι,
ποξδιαγοατέπ

θα
και

εκςελξϋμςαι
ςα

ρυέδια

ρϋμτχμα
ςξσ

με

ςιπ

καςαρκεσαρςή

βέλςιρςεπ
ή

ποακςικέπ,

ποξμηθεσςή

ςχμ

ρσρςημάςχμ, καθόπ και ςιπ σπξδείνειπ και ξδηγίεπ ςηπ αομϊδιαπ σπηοερίαπ ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ.
3. ξ ποξρχπικϊ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί, θα ποέπει μα είμαι άοιρςξ ςϊρξ απϊ
απϊφεχπ ςευμικήπ καςαοςίρεχπ, ϊρξ και απϊ απϊφεχπ ρσμπεοιτξοάπ και
επιπλέξμ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςημ Δογαςική και Αρταλιρςική
Μξμξθερία και ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ
εογαζξμέμχμ και ςη ποϊληφη ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ και ποέπει μα
ρσμμξοτόμεςαι με Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα μϊμχμ για ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια
ςχμ εογαζξμέμχμ (Μ.3850/2010). Ξ αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ρςξ ακέοαιξ ςημ
εσθϋμη και σπξυοέχρη για αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ, εογξδξςικέπ σπξυοεόρειπ,
ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςημ μη ςήοηρη ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ
και ςημ αρςική και πξιμική εσθϋμη εογαςικξϋ αςσυήμαςξπ ςχμ μελόμ ςξσ
ρσμεογείξσ ςξσ. Ξ Αμάδξυξπ και ςξ ποξρχπικϊ πξσ θα υοηριμξπξιήρει καςά
ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ, δεμ έυξσμ καμία απξλϋςχπ ρυέρη εναοςημέμηπ
εογαρίαπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξι δε μιρθξί και αμξιβέπ ςξσπ, καθόπ και
ξπξιερδήπξςε άλλεπ σπξυοεόρειπ, ξι ξπξίεπ επιβάλλξμςαι απϊ ςημ εογαςική και
αρταλιρςική μξμξθερία, βαοϋμξσμ απξκλειρςικά ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ είμαι ξ
μϊμξπ σπεϋθσμξπ έμαμςι ασςόμ με ςξσπ ξπξίξσπ ρσμδέεςαι με εογαριακή ή άλλη

20

ΑΔΑ: 7ΔΖΩ465ΦΥΟ-3ΑΙ

16PROC004604613
2016-06-16
ρυέρη καθόπ και έμαμςι ςοίςχμ
εν’ ατξομήπ ςχμ ρυέρεχμ ασςόμ. Ζ Δθμική
Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ δεμ τέοει καμία αρςική ή άλλη εσθϋμη έμαμςι ςξσ
ποξρχπικξϋ πξσ θα απαρυξληθεί για ςξ ποξαματεοθέμ έογξ.
4. Ρε πεοίπςχρη ποξκληθείρηπ βλάβηπ ή ζημιάπ ρςξσπ υόοξσπ, ρςξμ ενξπλιρμϊ
ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ., ή ρε ξιξμδήπξςε ςοίςξ, ετ’ ϊρξμ ασςή ξτείλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα
ςξσ σπαλλήλξσ ςξσ αμαδϊυξσ, ςχμ εογαριόμ ςξσ ή ρε υοήρη ελαςςχμαςικξϋ
ενξπλιρμξϋ και σλικόμ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, με δική ςξσ δαπάμη, μα
απξκαςαρςήρει άμερα ςη βλάβη και ξ ενξπλιρμϊπ μα παοαδξθεί ρςημ ίδια καλή
καςάρςαρη.
5. Ζ Δ.Ρ.Δ.Σ. έυει ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει απϊ ςξμ Αμάδξυξ ςημ άμερη
απξμάκοσμρη/αμςικαςάρςαρη ςξσ μηυαμικξϋ/ςευμικξϋ πξσ δεμ δϋμαςαι μα
αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ή δείυμει ξλιγχοία ή δεμ πειθαουεί ρςιπ ξδηγίεπ
και ςξσπ καμϊμεπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. ςξσ με άλλξμ αμςίρςξιυξσ ή αμόςεοξσ ποξτίλ. Ζ
Δ.Ρ.Δ.Σ. δϋμαςαι μα ζηςήρει απϊ ςξμ αμάδξυξ μα διαθέρει και άλλξσπ
σπαλλήλξσπ, αμ κοίμει ϊςι η ρϋμθερη ςξσ ποξρχπικξϋ δεμ επαοκεί για ςημ
ποαγμαςξπξίηρη ςχμ ποξγοαμμαςιζϊμεμχμ εογαριόμ.
6. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ
Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει απϊλσςη ευεμϋθεια και μα μη
γμχρςξπξιήρει ρε ξπξιξμδήπξςε ςοίςξ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ
πξσ θα πεοιέλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ σπηοεριόμ και ςημ
εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί
ευεμϋθεια χπ ποξπ ςιπ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ και ςα ρςξιυεία πξσ
ρυεςίζξμςαι με ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξ Αμάδξυξπ
σπξυοεξϋςαι μα ποξρςαςεϋει ςξ απϊοοηςξ και ςα αουεία πξσ ατξοξϋμ ρε
ποξρχπικά δεδξμέμα αςϊμχμ και πξσ ςσυϊμ έυει ρςημ καςξυή ςξσ για ςημ
σλξπξίηρη ςχμ εογαριόμ και μα ςηοεί ςξ ιρυϋξμ θερμικϊ και μξμικϊ πλαίριξ (Μ.
2472/1997, Μ.3471/2006). Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα λάβει ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα
ποξκειμέμξσ μα διαρταλίρει ϊςι και ξι σπάλληλξι και ρσμεογάςεπ ςξσ
γμχοίζξσμ και ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ παοαπάμχ σπξυοεόρειπ.
7. Ρςξ πξρϊ ςηπ ρσμξλικήπ αμξιβήπ πεοιλαμβάμεςαι η αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ και
ςχμ ρσμεογαςόμ ςξσ καθόπ και ςα γεμικά ή ειδικά ένξδά ςξσ (ένξδα
μεςακίμηρηπ, διαμξμήπ, αρτάλιρηπ, κ.λ.π.). Ρσμτχμείςαι οηςά ϊςι ξ Αμάδξυξπ
ξσδεμία άλλη απαίςηρη έυει καςά ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ., πέοαμ ςξσ αμχςέοχ πξρξϋ ςηπ
ρσμξλικήπ αμξιβήπ.
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8. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 2016-06-16
μα παοέυει ρςημ Αμαθέςξσρα

Αουή ξιερδήπξςε

αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά με ςημ εκςέλερη ςηπ
ρϋμβαρηπ.
9. Οεοαιςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι δσμαςϊ μα καθξοιρθξϋμ ρςη
Ρϋμβαρή ςξσ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή.

Ζ. ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ- ΣΡΟΠΟ ΠΚΖΡΩΛΖ
Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ πέμςε υιλιάδχμ εσοώ
(5.000,00€) ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α. και θα βαοϋμει ςξμ
ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 0869, ςξσ ξικξμξμικξϋ
έςξσπ 2016.
Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ καςχςέοχ κοαςήρειπ:
α) 0,10% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ.)
επ’ ασςξϋ Υαος/μξ 3% και επ’ ασςξϋ 20% ειρτξοά σπέο ΞΓΑ.
δ) τϊοξπ ειρξδήμαςξπ 8% επί ςηπ καθαοήπ ανίαπ μεςά ςημ αταίοερη ςχμ
κοαςήρεχμ, για σπηοερίεπ, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία
(Μ.4172/2013).
Ζ πληοχμή θα γίμει ρε ςοειπ (3) δϊρειπ με βάρη ςιπ πιρςξπξιημέμεπ απϊ ςα δελςία
ςευμικξϋ ελέγυξσ, όοεπ εογαρίαπ πξσ έυξσμ ποξρτεοθεί, ςα μϊμιμα παοαρςαςικά
ςιμξλϊγια, ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ εογαριόμ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή
παοαλαβήπ και ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μϊμιμχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι
απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ καςά ςξμ υοϊμξ πληοχμήπ.
Για ςσυϊμ πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ
παοξϋραπ ποϊρκληρηπ καθόπ και για ςημ επίρκεφη ρςξσπ υόοξσπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ., ξι
εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα επικξιμχμξϋμ με ςημ αομϊδιξ σπάλληλξ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
κα Ρπϋλκα Λάγδα (Κ. Αλενάμδοαπ 196, ςηλ. Δπικξιμχμίαπ 213 2010138) ςιπ
εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ απϊ 9:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.)

Ο ΙΟΛΖΣΟΡΑ

ΑΚΙΘΒΘΑΔΖ ΒΑΣΟΠΟΤΚΟ
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ΤΜΖΛΛΔΜΑ:
Οαοαοςήμαςα Α,Β,Γ
ΔΩΣΔΡΘΙΖ ΔΘΑΜΟΛΖ:
1. Γοατείξ Ιξρμηςείαπ
2. Γοατείξ Αμαπληοχςή Ιξρμήςξοα
3. μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ
4. Λέλη επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Α
ΠΘΜΑΙΑ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΤΠΟΔΟΛΖ ΣΖ ΔΔΤ

1.

ΣΟΠΘΙΟ ΔΘΙΣΤΟ (LAN)

α βαρικά ρςξιυεία ςξσ ςξπικξϋ δικςϋξσ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. είμαι:
η ξοιζϊμςια και η κάθεςη καλχδίχρη,
ξ εμεογϊπ ενξπλιρμϊπ (routers, switches, firewalls)
ςα δχμάςια ενξπλιρμξϋ (server rooms) με ςξμ κεμςοικϊ διακξμιρςή Domain
Controller, ςξσπ λξιπξϋπ διακξμιρςέπ και ςξ λξιπϊ ενξπλιρμϊ (UPS, NAS, κα).
ξ λξιπϊπ εμεογϊπ και παθηςικϊπ ενξπλιρμϊπ,
ξι 100 ρςαθμξί εογαρίαπ (workstations),
ξι 30 εκςσπχςέπ.

Οάοξυξπ ςχμ σπηοεριόμ διαδικςϋξσ είμαι ςξ Δθμικϊ Δίκςσξ Ρϋζεσνιπ, εμό ρϋμςξμα
αμαμέμεςαι η αρϋομαςη ρϋμδερη ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. με ςξ δίκςσξ ΔΔΔ.
Διακξμιρςέπ
Οοχςεϋχμ Domain Controller
Dell PowerEdge R320, Windows Server 2012R2
Δεσςεοεϋξμ Additional Domain Controller
HP Proliant DL380G5, Windows Server 2003R2
Διξικηςικξ/ξικξμξμικέπ Σπηοερίεπ ΔΡΔΣ
ΖP Proliant 350G5, Windows Server 2012R2
Διξικηςικξ/ξικξμξμικέπ Σπηοερίεπ ΔΚΙΔ
HP ProLiant ML150 Gen9, Windows Server 2012R2
File Server ΔΚΙΔ
HP Proliant 350G5, Windows Server 2003R2
Δογαρςηοιακέπ Σπηοερίεπ Δθμικξϋ Ιέμςοξσ Αματξοάπ Λημιγγίςιδαπ
Server Dell model T320, Windows server 2012R2, MS SQL Server 2014
Δμεογϊπ Δνξπλιρμϊπ
1 Δοξμξλξγηςήπ (Router): CISCO 3725 (R7000)
1 ςξίυξπ ποξρςαρίαπ δικςϋξσ (firewall): Watchguard X750e Core, Zyxel
ZyWall5
1 Λεςαγχγέαπ Ιξομξϋ: CISCO SG200-26
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19 Λεςαγχγείπ: Levelone GSW2455 και CISCO SRW2024-K9-EU, HP Pro Curve
1810 G-8, NETGEAR ProSafe

Ρςαθμξί Δογαρίαπ και Οεοιτεοειακϊπ Δνξπλιρμϊπ
Ρςα κεμςοικά κςίοια ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. σπάουξσμ 100 ρςαθμξί εογαρίαπ, ξι ξπξίξι είμαι
ρσμδεδεμέμξι ρςξ ςξπικϊ δίκςσξ (LAN) ςηπ Ρυξλήπ, χπ μέλη ςξσ κεμςοικξϋ ςξμέα /
domain. Ιϋοια υαοακςηοιρςικά ςχμ ρςαθμόμ εογαρίαπ είμαι ςα ενήπ:
Δπενεογαρςήπ CPU

Intel Pentium 4, Dual Core, Core2Duo, i3 και i5

Λμήμη RAM

512ΛΒ έχπ 8 GB

Ρκληοϊπ Δίρκξπ HDD

80 έχπ 500GB

Κειςξσογικϊ

Windows XP, 7, 8.1

Κξγιρμικϊ

MS Office 2003/2007/2010, ESET, SPSS

Για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ καθημεοιμόμ αμαγκόμ ςχμ γοατείχμ ςηπ Ρυξλήπ για
εκςσπόρειπ μεγάλξσ ϊγκξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ςα δικςσακά πξλσμηυαμήμαςα
(εκςσπχςέπ / τχςξαμςιγοατικά), ςα ξπξία κάςχθι:
RICOH MP2501SP, Aficio 270 PCL
KYOCERA M2535dn, FS-C5150 DN, FS-1030 MFP
KONICA magic color 5450

για ςημ ενσπηοέςηρη μικοϊςεοχμ και απλόμ εκςσπόρεχμ υοηριμξπξιξϋμςαι
πεοίπξσ 30 εκςσπχςέπ ςϋπξσ:
HP LASERJET P1102, 1150, 1200, 1320n, P1606DN, 2014, P2035, P2055 Dn
SAMSUNG ML 1015, 1665
XEROX workcentre 3210, PHASER 6000

Δνξπλιρμϊπ αδιάλειπςηπ παοξυήπ ιρυϋξπ UPS
APC Smart 2200, 1600 Watts / 2200 VA, on-line.
UPS CHLORIDE LINEAR PLUS 10/11 RM.
UPS Tigra x power, on-line
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2.
ΑΤΡΛΑΣΟ ΔΘΙΣΤΟ (WI-FI)
ξ σπάουξμ ρϋρςημα απξςελείςαι, απϊ έμαμ κεμςοικϊ ενσπηοεςηςή πιρςξπξίηρηπ
(authedication server), έμα κεμςοικϊ ςξίυξπ ποξρςαρίαπ (firewall) και 7 wireless
access points.
Αμαλσςικά, ξ στιρςάμεμξπ ενξπλιρμϊπ παοξσριάζεςαι κάςχθι :
Δνξπλιρμόπ

Λξμςέλξ

Δνσπηοεςηςήπ πιρςξπξίηρηπ υοηρςόμ
(Cisco Application Deployment Engine)

Cisco ADE 1010

Ρϋρςημα αρτάλειαπ δικςϋξσ (Firewall)

Fortigate 110C

Wireless access points ερχςεοικξϋ υόοξσ

Cisco AIR-SAP2701-E-K9
Cisco AIR-SAS16021-E-K9
Cisco AIR-SAP16021 E-K9
Cisco AIR-SAP16021 E-K9
Cisco AIR-SAP2701-E-K9

Wireless access points ενχςεοικξϋ υόοξσ

Cisco AIR-SAP2701-E-K9
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Β
ΤΠΟΔΔΘΓΛΑ ΑΘΣΖΖ

Δπχμσμία Δςαιοείαπ

ΑΘΗΝΑ,

/

/ 2016

ΑΤΛ, ΔΞΣ
Διεϋθσμρη Έδοαπ

ΠΡΟ

ηλέτχμα

ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ

επικξιμχμίαπ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΓΠΑΛΛΑΔΘΑΡ
ΛΖΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ

Fax, Email

Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, TK 11521, ΑΗΖΜΑ

Σπεϋθσμξπ
επικξιμχμίαπ
ΗΔΛΑ: Ρσμμεςξυή ρςημ ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ
………………………………………………………………………………………., αματξοικά με ςημ
Αοιθμ. Οοχς. ΔΡΔΣ ……………………. ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ ςηπ
Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ.

Οαοακαλξϋμε ϊπχπ κάμεςε δεκςή ςημ ρσμμεςξυή μαπ ρςημ αμχςέοχ
διαδικαρία.

Ξ/Ζ Αις….
Υπογραφή και Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

Δκδόςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………..)
Ζμεοξμημία έκδξρηπ

……………………………..

Ποξπ: Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ
Κ. Αλενάμδοαπ 196, Ι 11521, Αθήμα

Δγγύηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ………………….……. εσοό3.
Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή
αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και
διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ εσοό……………………………………………………………………….. 4
σπέο ςξσ:
(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) .............,
ΑΤΛ:................, (διεϋθσμρη) ............................
ή
(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ........................,
ΑΤΛ: ................, (διεϋθσμρη) .........................
ή
(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ
α) (πλήοη επχμσμία) ................, ΑΤΛ: .........., (διεϋθσμρη) ...................
β) (πλήοη επχμσμία) ................, ΑΤΛ: .........., (διεϋθσμρη) ...................
γ) (πλήοη επχμσμία) ................, ΑΤΛ: .........., (διεϋθσμρη) ...................
(ρσμπληοόμεςαι με ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ / κξιμξποανίαπ)
αςξμικά και για κάθε μία απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ
μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,
για ςημ καλή εκςέλερη ςξσ/χμ ςμήμαςξπ/ςχμ ..5/ ςηπ σπ αοιθ ..... ρϋμβαρηπ
“(τίτλος σύμβασης)”, ρϋμτχμα με ςημ (αοιθμϊ/ημεοξμημία) ........................

3

Ξλξγοάτχπ και ρε παοέμθερη αοιθμηςικόπ. Ρςξ πξρϊ δεμ σπξλξγίζεςαι ξ ΤΟΑ.
Όπχπ σπξρημείχρη 3.
5
Δτϊρξμ ατξοά αμάθερη ρε ςμήμαςα ρσμπληοόμεςαι ξ α/α ςξσ/χμ ςμήμαςξπ/ςχμ για ςα
ξπξία σπξγοάτεςαι η ρυεςική ρϋμβαρη.
4
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Διακήοσνη / Οοϊρκληρη 2016-06-16
/ Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ

Δμδιατέοξμςξπ

6

........................... ςηπ/ςξσ (Αμαθέςξσραπ Αουήπ/Αμαθέςξμςξπ τξοέα).
ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά
υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη, αμτιρβήςηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα
εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ ραπ μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απϊ ςημ απλή
έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ.
Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι και ςημ ............... (αμ ποξβλέπεςαι ξοιρμέμξπ υοϊμξπ ρςα
έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ8)
ή
μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι
μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζα μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική
σπξυοέχρη εγγσξδξρίαπ μαπ.
Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ
εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ.
Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί,
ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ
εγγσήρεχμ πξσ έυξσμε ςξ δικαίχμα μα εκδίδξσμε9.

(Δνξσριξδξςημέμη Σπξγοατή)
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Ρσμξπςική πεοιγοατή ςχμ ποξπ ποξμήθεια αγαθόμ / σπηοεριόμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 25
ςξσ πδ 118/2007.
8
Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 25 πδ 118/2007 και ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ ΔΙΟΞΑ, ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ
εγγϋηρηπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ τϊοςχρηπ ή παοάδξρηπ, καςά ςξμ
υοϊμξ πξσ με βάρη ςη ρϋμβαρη ξ αγξοαρςήπ σπξυοεξϋςαι μα παοαλάβει ςα σλικά πλέξμ δϋξ (2) μήμεπ
ή μεγαλϋςεοξπ ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι απϊ ςη διακήοσνη.
9
Ξ καθξοιρμϊπ αμχςάςξσ ξοίξσ έκδξρηπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ απϊ ςιπ ςοάπεζεπ πξσ
λειςξσογξϋμ ρςημ Δλλάδα θερμξθεςήθηκε με ςημ σπ'αοιθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΤΔΙ Β'
740/28.08.1995) απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ, με ςημ ξπξία και καςέρςη σπξυοεχςική και η
αμαγοατή ςηπ ρυεςικήπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ρςημ εγγσηςική επιρςξλή.

29

