Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ
κε ηίηιν:

«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη
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Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)»
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«Π Ρ Ζ Ο Η Ε Υ» - Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο
ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν
γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο
Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ
ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»,
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ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην Δ.Ξ «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ» πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν - ΔΘΡ)
θαη Δζληθνχο Ξφξνπο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ
Απφθαζε Έληαμεο: 13275/27.7.2011, (ΑΓΑ: 4Α5Κ9-9ΝΖ)
Ρξνπνπνίεζε Απφθαζεο Έληαμεο 5365/03.04.2012 (ΑΓΑ : Β4ΥΟ9-Ζ9Θ)
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20741/12.12.2012 επηθαηξνπνίεζε ΡΓΞ
Θσδηθφο ΝΞΠ: 355294
Θσδ. ΠΑΔ: 2011ΠΔ24580103

Αλαζέηνπζα Αξρή
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Ππλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ:
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ:

Ηλζηηηνχην Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «Γηφθαληνο» (ΗΡΔ)

ΑΟ.
ΞΟΥΡ./ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ:

Ξ 1205, 22/10/2013

ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ:

«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ
κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα
Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)»
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ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ:

ΦΝΟΔΑΠ
ΓΗΑ
ΡΝΛ
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ:

πνέξγν 14 «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζχλδεζε
ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα
Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)»
ΝΞΝΗΝ

πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Πρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α‟ βάζκηαο θαη Β‟βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα – Θφκβνη Γηθηχνπ Γηαλνκήο ΞΠΓ αλά ηελ επηθξάηεηα

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:

Ραμηλφκεζε θαηά CPV:
30211000-1
Ξξνκήζεηα
θαη
εγθαηάζηαζε
Ξιεξνθνξηθήο, Ινγηζκηθνχ θαη Ξαξνρή πεξεζηψλ

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ:

Δμνπιηζκνχ

32522000-8 Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ
32421000-0 Θαισδίσζε δηθηχνπ
ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ:

Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ πνπ απνηειεί θαη ην αλψηαην πνζφ γηα ηελ
ππνβνιή
πξνζθνξψλ
αλέξρεηαη
ζε
€1.626.125,76
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: €
1.322.053,46 - ΦΞΑ: € 304.072,30)

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ:

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν - ΔΘΡ) θαη Δζληθνχο Ξφξνπο
ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ
Κάζεζε» ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ 2007-2013)

ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ – ΓΗΑΟΘΔΗΑ
ΔΟΓΝ:

Έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ
ΓΗΑ
ΞΝΒΝΙΖ
ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ

5/12/2013, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 17:00

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:

17/12/2013 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 13:30

ΘΑΗ

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:

Ζ έδξα ηνπ ΗΡΔ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ, ΥΟΑ θαη ΡΝΞΝΠ
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:

17/12/2013 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 14:30

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ Δ.Δ.Δ.Θ:

23/10/2013

ΓΗΑ

Πει. 3 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
A.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ................................ 7
A.1

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ............................................................................... 7

A.1.1

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ ............................................................................... 7

A.1.2

Ξξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ ................................................................................. 7

A.1.3

Γηάξθεηα πινπνίεζεο Έξγνπ ........................................................................... 7

A.1.4

Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο .......................................................................... 8

A.1.5

Λνκηθό Ξιαίζην ............................................................................................. 9

A.1.6

Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο ......................................................... 10

A.1.7

Ρόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ........................................................ 10

A.1.8

Ρξόπνο Ιήςεο Δγγξάθσλ ηεο Γηαθήξπμεο ...................................................... 10

A.1.9

Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο ..................................................... 11

A.1.10
A.2

Ρεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό ............................................... 11

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ............................................. 12

A.2.1

Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο .................................................................................. 12

A.2.2

Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο.......................................................................... 13

A.2.3

Γηθαηνινγεηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ............................................ 23

A.3

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ......................................................... 27

A.3.1

Ρξόπνο πνβνιήο Ξξνζθνξώλ ...................................................................... 27

A.3.2

Ξεξηερόκελν Ξξνζθνξώλ ............................................................................. 27

A.3.3

Ξεξηερόκελα θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ....................................... 30

A.3.4

Ξεξηερόκελα θαθέινπ «Ρερληθήο Ξξνζθνξάο» ................................................ 30

A.3.5

Ξεξηερόκελα θαθέινπ «Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» ........................................... 30

A.3.6

Ηζρύο Ξξνζθνξώλ ...................................................................................... 30

A.3.7

Δλαιιαθηηθέο Ξξνηάζεηο .............................................................................. 30

A.3.8

Ρηκέο Ξξνζθνξώλ - Λόκηζκα ........................................................................ 30

A.4

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ .......................... 31

A.4.1

Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ........................................................ 31

A.4.2

Απόξξηςε πξνζθνξώλ ................................................................................. 33

A.4.3

Απνηειέζκαηα – Καηαίσζε δηαγσληζκνύ ........................................................ 33

A.4.4

Ξξνζθπγέο ................................................................................................ 34

A.5

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ................................... 34

A.5.1

Θαηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ζύκβαζεο - Δγγπήζεηο .................................... 34

A.5.2

Ρξόπνο πιεξσκήο – Θξαηήζεηο ..................................................................... 36

A.5.3

Δθηεισληζκόο - Φόξνη - Γαζκνί .................................................................... 36

A.5.4

Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο........................................................................ 37

A.5.5

Ρόπνο ινπνίεζεο - Ξαξάδνζεο Έξγνπ .......................................................... 37

A.5.6

Ξαξαιαβή Έξγνπ - Ξεξίνδνο Δγγύεζεο .......................................................... 38

Πει. 4 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

B.

A.5.7

Ξνηληθέο Οήηξεο-Δθπηώζεηο........................................................................... 39

A.5.8

πνρξεώζεηο - Δπζύλεο Αλάδνρνπ Νηθνλνκηθνύ Φνξέα ..................................... 39

A.5.9

πεξγνιαβίεο ............................................................................................. 40

A.5.10

Δκπηζηεπηηθόηεηα .................................................................................... 40

A.5.11

Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία ................................................................. 41

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β: ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ .................. 42
B.1

B.1.1

Κέξνο Α. Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή .................................................................... 42

B.1.2

Κέξνο Β. Ξξνζθεξόκελνο Δμνπιηζκόο & Ινγηζκηθό .......................................... 42

B.2

C.

D.

ύνηαξη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ ..................................................................... 42

ύνηαξη Οικονομικήρ πποζθοπάρ ................................................................ 44

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ..................................................... 45
C.1

Μέθοδορ Αξιολόγηζηρ ................................................................................. 45

C.2

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ και ςνηελεζηέρ Βάποςρ ............................................ 45

C.3

Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ .............................................................................. 46

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ..................................................... 48
D.1

Σεσνικέρ Απαιηήζειρ ..................................................................................... 48

D.2

Σεσνική πεπιγπαθή ηος έπγος ..................................................................... 48

D.2.1

Δηζαγσγή ............................................................................................... 48

D.2.2

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο ........................................................................... 48

D.2.3

Δμνπιηζκόο & Δγθαηάζηαζε ...................................................................... 49

D.2.4

Αξρηηεθηνληθή θαη εμνπιηζκόο ................................................................... 50

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I.

Ξίλαθαο Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ Ινγηζκηθνχ θαη πεξεζηψλ . 57

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II.

Ξίλαθεο Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ & Ππκκφξθσζεο ................. 59

ΞΡΣ 1.

Γνκεκέλε θαισδίσζε δηπιήο ηειεπηθνηλσληαθήο πξίδαο (ΓΘ) ................................... 59

ΞΡΣ 2.
Ηλψλ (ΘΕ)

Θαισδηαθή δεχμε ηθξηψκαηνο κνλάδαο (θαισδίσζε UTP) κε ζεκείν ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ
61

ΞΡΣ 3.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δζσηεξηθνχ ρψξνπ (ΝΗΔΠ) ........................................... 63

ΞΡΣ 4.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δμσηεξηθνχ ρψξνπ (ΝΗΔΜ) ............................................ 65

ΞΡΣ 5.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δλαέξηα(ΝΗΔΔ) .......................................................... 67

ΞΡΣ 6.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ γηα Γηαζχλδεζε κε ΚΑΛ (ΝΗΚ) ...................................... 70

ΞΡΣ 7.

Πθαπηηθέο εξγαζίεο (ΠΔ) ............................................................................... 72

ΞΡΣ 8.

Γξνκνινγεηήο ηειηθνχ ρξήζηε ηχπνπ 1 (ΓΡ1) .................................................... 73

ΞΡΣ 9.

Γξνκνινγεηήο ηειηθνχ ρξήζηε ηχπνπ 2 (ΓΡ2) .................................................... 78

ΞΡΣ 10.

Κεηαγσγέαο ηειηθνχ ρξήζηε (ΚΣ)................................................................... 83

ΞΡΣ 11.

Δπαλαιήπηεο (repeater) (Δ) .......................................................................... 85

ΞΡΣ 12.

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην ΚΑΛ (1Gbps) (C1G) ...................... 86

ΞΡΣ 13.

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην ΚΑΛ (100Mbps)(C100M) ................ 87

ΞΡΣ 14.

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα δηαζχλδεζε κνλάδσλ (IC1G) ............................ 88

ΞΡΣ 15.

Δπίηνηρν θηβψηην ζηέγαζεο (ΘΠ)...................................................................... 89

Πει. 5 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 16.

Ξνιχπξηδν κε πξνζηαζία ππέξηαζεο (Ξ).......................................................... 90

ΞΡΣ 17.

Ηθξίσκα ηχπνπ 1 (ΗΡ1) ................................................................................ 91

ΞΡΣ 18.

Ηθξίσκα ηχπνπ 2 (ΗΡ2) ................................................................................ 93

ΞΡΣ 19.

Ηθξίσκα ηχπνπ 3 (ΗΡ3) ................................................................................ 95

ΞΡΣ 20.

Θάξηα 10GE Ethernet switching γηα Cisco 7604 (M10G) ......................................... 97

ΞΡΣ 21.

Ρξνθνδνηηθφ γηα Cisco 7604 (PS) ................................................................... 97

ΞΡΣ 22.

Gigabit Ethernet Switch κε uplink ζχξεο 10GE (S10G) ........................................... 98

ΞΡΣ 23.

Γηθηπαθέο Ππζθεπέο Δπηπέδνπ πεξεζίαο Load Balancing (LB) ............................... 101

ΞΡΣ 24.

Γηθηπαθέο Ππζθεπέο Δπηπέδνπ πεξεζίαο Web Application Firewall (WAF) ................. 109

ΞΡΣ 25.

Θχξηνο Γξνκνινγεηήο ηνπ ΞΠΓ (BR) .............................................................. 115

ΞΡΣ 26.

Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ (NMS)............................................................. 128

ΞΡΣ 27.

Δμππεξεηεηήο Γηαρείξηζεο (SRV) .................................................................. 134

ΞΡΣ 28.

Θεληξηθνπνηεκέλνο NAT Server (NS) .............................................................. 140

ΞΡΣ 29.

Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηεπζχλζεσλ IP (IPAM) .................................................. 150

ΞΡΣ 30.

Αλαβάζκηζε κλήκεο γηα Cisco 7604 ......................................................... 159

Β. Πίνακερ ςμμόπθωζηρ (Π) ............................................................................. 160

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III.

Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο .......................................... 168

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV.

Αλαιπηηθή Θαηαγξαθή Δμνπιηζκνχ ........................................ 171

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V.

πνδείγκαηα ...................................................................... 177

D.3

1. Αίηηζη ςμμεηοσήρ ζηον Γιαγωνιζμό ..................................................... 177

D.4

2. Τπόδειγμα Δγγύηζηρ ςμμεηοσήρ .......................................................... 179

D.5

3. Τπόδειγμα Δγγύηζηρ Καλήρ Δκηέλεζηρ .................................................. 180

D.6

4. Τπόδειγμα Δγγύηζηρ Πποκαηαβολήρ ...................................................... 181

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI.

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ............................................................. 182

Πει. 6 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
A.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
A.1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

A.1.2

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα :
1. ηελ δεκηνπξγία ζεκείσλ παξνπζίαο ηνπ Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΞΠΓ) ζε θάζε
Κεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Νπηηθψλ Ηλψλ (Νπηηθφ ΚΑΛ)
2. ηελ ζχλδεζε ζην Νπηηθφ ΚΑΛ ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία δελ εγθαηαζηάζεθε ζρεηηθφο
εμνπιηζκφο απφ ηα έξγα ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ), θαζψο θαη ηνπ
απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (δξνκνινγεηήο) ζε φζα ζρνιεία δελ δηαζέηνπλ
3. ηελ ελίζρπζε ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΞΠΓ, γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ
παξνπζίαο ηνπ ΞΠΓ ζηα νπηηθά MAN κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο θφκβνπο ππεξ-πςειψλ
ηαρπηήησλ ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ηνπ ΞΠΓ.
4. ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ δηθηχσλ (δνκεκέλε θαισδίσζε) ζε επηιεγκέλεο κνλάδεο
(Γπκλάζηα, Ιχθεηα, ΠΔΘ/ΡΔΔ) πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ φινη νη εζσηεξηθνί ρψξνη
(αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηεξίσλ, ηειεηψλ, βηβιηνζήθεο, γξαθεία πξνζσπηθνχ θ.α) ηελ
απαξαίηεηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ καζεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ
δπλακηθνχ ησλ κνλάδσλ ζην δίθηπν ππεξ-πςειψλ ηαρπηήησλ ηνπ ΞΠΓ.
Ν δεηνχκελνο εμνπιηζκφο, ηα ινγηζκηθά θαη νη ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ
Γ: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I «Πίνακαρ Πποσφεπόμενος
Εξοπλισμού Λογισμικού και Υπηπεσιών»
Ζ εγθαηάζηαζε ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαζψο θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ, ζα
γίλεη εληφο ησλ θηεξίσλ πνπ απηέο ζηεγάδνληαη. Αλαιπηηθή ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο, παξνπζηάδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV Αλαιπηηθή
Θαηαγξαθή Δμνπιηζκνχ ελψ ηνλίδεηαη φηη ζα ππάξμεη επηθαηξνπνίεζε θαηά ηε θάζε ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν.
Νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνκεζεπφκελν εμνπιηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα πεξηιακβάλνληαη ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ηεο
δηαθήξπμεο.
Ν ηξφπνο πνπ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ.
ΓΔΛ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (ή ηνπ έξγνπ).
Ζ επίζεκε γιψζζα ηνπ έξγνπ είλαη ε Διιεληθή.

Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ

1.

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ πνπ απνηειεί θαη ην αλψηαην πνζφ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
ηζνχηαη κε €1.626.125,76 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: €
1.322.053,46 - ΦΞΑ: € 304.072,30)

2.

Ρν Έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο “ΠΡΖΟΗΕΥ‟‟ (θσδ. ΝΞΠ 355294) πνπ είλαη εληαγκέλε
ζην Δ.Ξ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε (ΔΠΞΑ) 2007 – 2013» (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 01, 02 θαη
03), θαηφπηλ έθδνζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. 13275/27.7.2011, (ΑΓΑ: 4Α5Κ9-9ΝΖ) Απφθαζεο Έληαμεο,
Ρξνπνπνίεζε Απφθαζεο Έληαμεο 5365/03.04.2012 (ΑΓΑ: Β4ΥΟ9-Ζ9Θ), Νξζή Δπαλάιεςε
Ρξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο (5365/18.5.12 ΑΓΑ: Β49Π9-ΡΓ90), ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) θαη Δζληθνχο Ξφξνπο ζηo
πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ. Νη δαπάλεο ηεο Ξξάμεο ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ΠΑΔ
2458, ελάξηζκνο θσδηθφο Ξξάμεο 2011ΠΔ24580103.

A.1.3 Γηάξθεηα πινπνίεζεο Έξγνπ
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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A.1.4 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Η.

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην ΗΡΔ – «Γηφθαληνο».
Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ ΗΡΔ – «Γηφθαληνο»:
Θηίξην «Γ. Καξίηζαο»,
Λίθνπ Θαδαληδάθε,
Ξαλεπηζηεκηνχπνιε Ξαηξψλ, 265 04, Οίν Ξαηξψλ
Ρειέθσλν:

(2610) 960 300

Fax:

(2610) 960 490

II.

Νξηζκνί:

–

.Ξαη.Θ.: πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.

–

ΓΠΓΔ: Γηεχζπλζε Ππνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ .Ξαη.Θ. / θαζ‟ χιελ αξκφδηα πεξεζία.

–

ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε / έλσζε ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.

–

ΔΘΡ: Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν

–

ΔΠΞΑ : Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο 2007-20013

–

ΔΓ ΔΞ ΔΘΓηΒηΚ: Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γία
Βίνπ Κάζεζε»

–

ΔΔΔΘ: Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ / επίζεκν έληππν φπνπ δεκνζηεχεηαη ε
Λνκνζεζία, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο θιπ, πνπ έρνπλ λνκηθέο ή άιιεο
δεζκεχζεηο γηα ηα θξάηε κέιε ή απηνχο πνπ αθνξνχλ.

–

Έξγν: ην ππφ αλάζεζε έξγν – «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζχλδεζε
ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαη.Θ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)».

–

Ρεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ: ηα ηεχρε πνπ εθδίδνληαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / ππνςεθίνπο
δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρνπλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηελ
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκφο.

-

ΛΞΓΓ θαη ΛΞΗΓ: Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ,
ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην.

-

ΞΠΓ: Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν.

-

Δπηηξνπή: Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά άιιε Δπηηξνπή) πνπ
ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη αξκφδηα
γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη κέρξη ηελ θαηαθχξσζε
ηνπ δηαγσληζκνχ.

-

ΔΞΞΔ: Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ. Ζ ΔΞΞΔ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη αξκφδηα γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο
ελέξγεηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

-

πεχζπλε Γήισζε: Ζ δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε λφκηκα ζεσξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο, πιελ αλ νξίδεηαη άιισο.

III.

Πηνηρεία ηεο ζχκβαζεο:

–

Πχκβαζε: ην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην
πξνθεξπζζφκελν έξγν κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ
κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)»,
δειαδή κεηαμχ ηνπ ΗΡΔ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ηνπ έξγνπ πνπ ζα
επηιεγεί.

–

Αλαζέησλ/Αλαζέηνπζα Αξρή: ην ΗΡΔ, κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ .Ξαη.Θ.., πνπ ζα
ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηελ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

–

Νηθνλνκηθφο Φνξέαο/Ξξνκεζεπηήο: ν πξνθξηλφκελνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη
ηελ ζχκβαζε θαη λα εθηειέζεη ην έξγν.

–

Ππκβαηηθά ηεχρε: ην ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν
Νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη
πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ πξνθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη δ. ηελ Ρερληθή
Ξξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
–

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ξξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ
ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα / εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί
λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα (ζε ειεθηξνληθή κνξθή).

–

Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ζα ξπζκίδνληαη απφ ηελ ζχκβαζε ζα έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη, φπνπ απαηηείηαη, αλαινγηθή εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ πεξί
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ησλ θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ πεξί ησλ πφξσλ ησλ
Ρακείσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θνηλνηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ.

–

Υο έλαξμε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ.

–

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ΦΞΑ. Ρα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ
θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, νη θξαηήζεηο θαη νη ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, θαζψο επίζεο ν
ηξφπνο πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά ζηνηρεία θαη φξνη, ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ ζχκβαζε
πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα.

A.1.5

Λνκηθφ Ξιαίζην

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:


ηεο Νδεγίαο 2004/18 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 31 εο Καξηίνπ 2004 (Δ.Δ.
L 134/30-4-2004),



ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) κε ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ
αλσηέξσ Νδεγία, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ (ΔΔ L 257/1-10-2005) ηεο
Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ (ΔΔ L 323/9-12-2005) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005,



ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ Α‟ /150/ 10.07.2007)
ζπκπιεξσκαηηθά, φπνπ ρσξεί θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ,



ησλ άξζξσλ 82 έσο 85 ηνπ Λ. 2362/95 (ΦΔΘ Α‟ 247/95), ηνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ Α‟ 19/95) θαη ηνπ Λ.
3886/10 (ΦΔΘ Α‟ 173/10), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,



ηνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/15.9.2011), ηνπ Λ.4072/2012 (ΦΔΘ 86/Α/11.4.2012) θαη 5.12.2012
ΞΛΞ (ΦΔΘ 237/Α/5.12.2012)



ηνπ Λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/14.2.2005) "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
Λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/10.11.2005) "Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ.3310/2005 "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ" θαη ηεο ππ‟ αξ. 20977/2007 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο κε ζέκα: «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Λ.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.3414/2005» (Β΄ 1673)



ησλ Δπξσπατθψλ Θαλνληζκψλ (ΔΘ) αξηζκ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, (ΔΘ) αξηζκ. 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006,
(ΔΘ) αξηζκ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006, σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,



ησλ Λ 3469/2006 (ΦΔΘ Α‟ 131/06), 3548/2007 (ΦΔΘ Α‟ 68/07), 3614/2007 (ΦΔΘ Α‟ 267/07),
3861/2010 (ΦΔΘ Α‟ 112/10), σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,



ηεο κε αξηζκ. Δ (2007) 5528/09-11-2007 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-2013»,



ηεο κε αξηζκ. 14053/ΔΠ/1749/27-03-2008 (ΦΔΘ 540/Β/27-03-2008) απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη ησλ κε αξηζκ. 43804/ΔΘ/2041/7-92009 (ΦΔΘ 1957/Β/09-09-2009), 28020/1212/30-06-2010 (ΦΔΘ 1088/Β/19-07-2010) θαη
18818/ΔΘ864/02-05-2011 (ΦΔΘ 1111/Β/03-06-2011) ηξνπνπνηήζεψλ ηεο,
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»



Ρνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,



Ρεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε αξ. πξση. 13275/27.7.2011 (Αξ. Ξξση. ΗΡΔ : 2115/2.8.2011)
(ΑΓΑ: 4Α5Κ9-9ΝΖ) Ρξνπνπνίεζε Απφθαζεο Έληαμεο 5365/03.04.2012 (ΑΓΑ : Β4ΥΟ9-Ζ9Θ) (Νξζή
Δπαλάιεςε) Ρξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο (5365/18.5.12 ΑΓΑ: Β49Π9-ΡΓ9)



Ρνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΡΔ (Αλαζέηνπζα Αξρή).



Ρεο ππ. αξηζκ. 19364/23.9.2013 (Αξ. Ξξση. ΗΡΔ :3689/9.10.2013) πξνέγθξηζεο ηεο ΔΓ ΔΞ
ΔΘΓηΒηΚ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ



Ρεο ππ. αξηζκ. Ξ1205/22.10.2013 απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο
Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ.

A.1.6 Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο
Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο:
1.

εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηελ πεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ζηηο
23/10/2013

2.

εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζην «Ρεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Θπβέξλεζεο ζηηο 23/10/2013

3.

εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παλειιήληαο θπθινθνξίαο
εθεκεξίδεο ΛΑΡΔΚΞΝΟΗΘΖ θαη ΓΔΛΗΘΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ, θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ζηηο 23/10/2013

4.

αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ»

5.

εζηάιε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη επηκειεηήξηα.

Θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε: http://www.cti.gr/tenders ζηηο 23/10/2013
θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζηελ είζνδν ηνπ ΗΡΔ.

A.1.7 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
1.

Νη ππνςήθηνη Νηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 17/12/2013 θαη ψξα 13:30
(εκεξνκελία ε νπνία απέρεη 55 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο γηα
δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο ΔΔ), ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Θηίξην «Γ.
Καξίηζαο», Λ. Θαδαληδάθε, Ξαλεπηζηεκηνχπνιε Ξαηξίσλ, Οίν), ππφςε θνπ Κ. Ξαξαζθεπά.

2.

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά
επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.

A.1.8

Ρξφπνο Ιήςεο Δγγξάθσλ ηεο Γηαθήξπμεο

1.

Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο
θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηε ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηνπ
Γηαγσληζκνχ είλαη ε 11/12/2013, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 17:00, δειαδή έμη (6) κέξεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ.

2.

Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη, ρσξίο αληίηηκν, απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε
παξαιαβή ηεο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηαρπκεηαθνξάο, ζηε ηειεπηαία δε πεξίπησζε θαηφπηλ
εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν.
Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο.

3.

Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο.
4.

Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή
ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ
εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πε πεξίπησζε πνπ δελ
ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ
ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξειεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

5.

Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ δηεχζπλζε http://www.cti.gr/tenders. Ζ Αλαζέηνπζα
Αξρή αλ θαη θαηαβάιεη θάζε ζρεηηθή πξνζπάζεηα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ
νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο
(Web site) ιφγσ κε πιήξνπο πξνζηαζίαο (αληηθεηκεληθψο) ηνπ δηαδηθηχνπ. Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ
παξαιακβάλνπλ ηε Γηαθήξπμε ζε ειεθηξνληθή κνξθή νθείινπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο
ζην ITYΔ (ζπκπιεξψλνληαο ηελ ηππνπνηεκέλε θφξκα, πνπ έρεη αλαξηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ καδί κε
ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη απνζηέιινληάο ηελ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα ηνπο απνζηέιινληαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επί ηεο Γηαθήξπμεο.
To ΗΡΔ, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε ζρεηηθή πξνζπάζεηα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί
ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο
(web sites).

A.1.9

Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο

Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη 5/12/2013, εκέξα
Ξέκπηε θαη ψξα 17:00.
Νη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ γηα ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη
γξαπηά ζηα γξαθεία ηνπ ΗΡΔ ζην Οίν, Λ. Θαδαληδάθε, ΡΘ 265 04, ηει: +30 2610 960 300, ππφςε:
«Γξακκαηεία ΗΡΔ».
Ρν ΗΡΔ ζα απαληήζεη, ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο απφ
φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη
νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ Ξξνζθνξψλ. Νη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζα αλαξηεζνχλ επίζεο θαη ζην
Γηαδίθηπν, ζην ίδην ζεκείν κε ηε Γηαθήξπμε.
Θαλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο
απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ ΗΡΔ.
Ξξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (e-mail) πξνο ηε δηεχζπλζε: nts@cti.gr, ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα απαιιάζζεη ηνπο
ππνςεθίνπο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή ή
ηειενκνηνηππία) κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ρν ΗΡE δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα
πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.

A.1.10 Ρεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ
1.

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά
θαη θάζε κέινο ηνπ -ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο, θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο- έρεη ιάβεη
πιήξε γλψζε α) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, β) ηεο εθαξκνζηέαο
λνκνζεζίαο, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην Θεθάιαην A.1.5 Λνκηθφ Ξιαίζην ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

2.

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπληζηά, επίζεο, ακάρεην ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη απνδερζεί
αλεπηθχιαθηα ηε λνκηκφηεηα ησλ φισλ ησλ φξσλ.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
A.2.1 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο
1.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ πνπ:







είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ)
ή
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε
ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α΄139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. – ή
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή
έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο
πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ
Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην
εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ

Θαη ηα νπνία:


2.

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο θαη ηηο Διάρηζηεο Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο».
Νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο
απφ αλαγλσξηζκέλν Νξγαληζκφ / Ηλζηηηνχην Ξηζηνπνίεζεο θαηά ISO ή ηζνδχλακν πξφηππν
πηζηνπνίεζεο.
Ζ έλσζε πξνζψπσλ ππνβάιιεη θνηλή Ξξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα
πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ Ξξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο
έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ, ε επζχλε απηή
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο
ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ
ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο Ξξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα
πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο
θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα
εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαη ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δελ ζα απνξξίπηνληαη γηα ην ιφγν φηη ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.

3.

Ξξνθεηκέλνπ γηα εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, απηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, απηνηειψο ή ζε
θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνζψπσλ ή ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο νληφηεηα, ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη κεηνρέο ηνπο είλαη, ελφςεη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ Λ
3310/2005, νλνκαζηηθέο. Δθφζνλ κέηνρνο είλαη άιιε αλψλπκε εηαηξία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο απηήο είλαη
ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο
εηαηξεηψλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο, πιελ ησλ αλσλχκσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή θαηέρνπλ εηαηξηθά
κεξίδηα αλψλπκεο εηαηξίεο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο
εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο κέρξη θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αιινδαπέο
αλψλπκεο εηαηξίεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεη γηα ην ζχλνιν ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ
ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ.
Ζ ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο εηζεγκέλεο
ζηα Σξεκαηηζηήξηα θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Νξγαληζκνχ Νηθνλνκηθήο
Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ν.Ν.Π.Α.) εηαηξίεο.

A.2.2 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο
Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπο έγγξαθν ππνβνιήο
Ξξνζθνξάο (πνπ ζα βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θάθειν ηεο Ξξνζθνξάο γηα πξσηνθφιιεζή ηνπ) κε ην νπνίν ζα
δειψλεηαη ε ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα, θαη ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ή φισλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ ζε πεξίπησζε
έλσζεο (ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο).
Δπίζεο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο/νδεγίεο:

A.2.2.1

Ξεξηερφκελα Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο

Ν θάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη:
Α. Φπζηθά θαη Λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά θαη αιινδαπά, Ππλεηαηξηζκνί
Α/Α
1.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο
πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα (1) κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
Ξξνζθνξάο.

2.

πεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά), ζηηο νπνίεο λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ θαη επηπιένλ
Α. Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο λα δειψλεη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:
i. δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο,
είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηηο πεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα
ii. ζπλέηαμε ηελ Ξξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ
νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, θαη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβή
iii. ε ππνβαιιφκελε Ξξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ
iv. παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
v. δελ έρεη θξηζεί πνηέ απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηήζεθε απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζρεηηθά κε ηελ
αληαπφθξηζή ηνπ ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ
vi. δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο
δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή
vii. δελ ηειεί ππφ θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη νχηε ζα ππνβάιεη ζην
κέιινλ Ξξνζθνξά ζε δηαγσληζκφ πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, γηα παξάδεηγκα: ππνβνιή Ξξνζθνξάο ζε έξγν ζην νπνίν
έρεη ζπκκεηάζρεη άκεζα ή έκκεζα ζηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, κε βάζε ην άξζξν 94 ηνπ Θαλνληζκνχ 1605/02 ηνπ Ππκβνπιίνπ
viii. ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη γηα ηε
ζχλαςή ηεο εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή
πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο
ix. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί
ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία
x. δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά
πξφζσπα)
xi. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
xii. είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή γηα ηα
αιινδαπά πξφζσπα φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή
ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο
xiii. έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ εχξνπο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ
xiv. ζα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ Ξξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ
ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Γηαθήξπμε θαη απνηεινχλ,
θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην
xv. δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο
ζην άξζξ. 43 παξ. 1 ηνπ ΞΓ 60/2007.
Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο v, vi, ix, x, xi θαη ηειεπηαία πεξίπησζε (xv), ε
πεχζπλε Γήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.

Β. Ν/νη λφκηκνο/νη εθπξφζσπνο/νη ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (ζεκ.: εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Ν.Δ.
θαη Δ.Δ. θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Δ.Ξ.Δ. νη
δηαρεηξηζηέο απηήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ., ν Ξξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο απηήο,
νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν δειψλνπλ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο:


δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΞΓ 60/2007, ήηνη:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ
ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ
1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο


δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο



δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ
αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

3.

Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ.

4.

Βεβαίσζε/ζεηο θαηαζθεπαζηή/ψλ απφ ηελ /ηηο νπνία/εο ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ππφ πξνκήζεηα
εμνπιηζκφο δηαηίζεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν (ή θαη ππεξγνιάβν ηνπ), απφ εμνπζηνδνηεκέλν
αληηπξφζσπν /ζπλεξγάηε/ κεηαπσιεηή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.




Απφ ηηο βεβαηψζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξνθχπηεη φηη ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο /
ζπλεξγάηεο / κεηαπσιεηήο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, ζα δηαζέζεη ζηνλ ππνςήθην
αλάδνρν ηνλ εμνπιηζκφ & ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.
Ζ βεβαίσζε (βεβαηψζεηο) απηή κπνξεί λα παξέρεηαη θαη απφ επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ θάζε
θαηαζθεπαζηή ζηελ Διιάδα. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα δειψλεηαη επίζεο ε αθξηβήο ζρέζε
ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή παξέρνληαο θαη ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε.
{Δπίζεκνο αληηπξφζσπνο ζεσξείηαη
ε ζπγαηξηθή, ηνπηθφ γξαθείν ή ππεξεζία ηνπ
θαηαζθεπαζηή ζηελ Διιάδα, ε νπνία έρεη ην ίδην δηαθξηηηθφ φλνκα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
(ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηηο θξάζεηο: ζπλεξγάηεο, δηαλνκέαο, κεηαπσιεηήο) θαη πξνζζήθε
πξνζδηνξηζηηθνχ πνπ δειψλεη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ζηελ Διιάδα. Ν επίζεκνο
αληηπξφζσπνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
πξνζθνκίδνληαο:
-

-

Έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή
Γηαδηθηπαθή αλάξηεζε (ζε έληππε κνξθή), πνπ παξαπέκπεη ζηνλ επίζεκν
ηζηφηνπν ηνπ θαηαζθεπαζηή - ηζρχνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο - θαη πξνβάιεη ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν (ζπγαηξηθή, ηνπηθφ γξαθείν
ή ππεξεζία) ζηελ Διιάδα.}

{Πε πεξίπησζε πνπ γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί επίζεκε
βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή επίζεκν αληηπξφζσπν (φπσο έρεη νξηζηεί αλσηέξσ),
επεηδή ν θαηαζθεπαζηήο δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Διιάδα ηφηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζέζεη:
-

5.

πεχζπλε δήισζε (κε λφκηκα ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο), φηη πξνηίζεηαη λα
πξνκεζεχζεη ην ελ ιφγσ πξντφλ ή
Βεβαίσζε απφ ηνλ επίζεκν δηαλνκέα ή κεηαπσιεηή, ζηελ Διιάδα (εθφζνλ ππάξρεη), φηη
πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ην ελ ιφγσ πξντφλ ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.}

Α) Ρα λνκηθά πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
Δάλ ν

1.
2.
3.

ΦΔΘ ζχζηαζεο,
Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ,
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΘ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί
φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν
θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη),
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ,
ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ,
Ξξαθηηθφ Γ.Π. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα
πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή Ξξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ Ξξνζθνξά θαη ηα ινηπά
απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο
αληίθιεηνο,
Βεβαίσζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ.
πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ, Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη:
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
Έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ.

Β) Ρα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ:
-

Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ.

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ
3 θαη 4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ
ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
6.

Ρήξεζε δηαηάμεσλ πεξί δηαθάλεηαο

1.

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο

1.1. Νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ, πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
(α) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ θ.λ. 2190/1920 ηελ εηαηξία, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο,
κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο. Ξξνθεηκέλνπ πεξί
εηαηξείαο ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ήηαλ ζην παξειζφλ βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
αλψλπκεο, πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο λα έρεη νινθιεξσζεί
θαη εγθξηζεί απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ηεο, ψζηε
ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο λα έρεη κεηαηξαπεί ζε νλνκαζηηθέο.
(β) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα
ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο,
(γ) Δθφζνλ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) αλσηέξσ
πξνθχπηεη φηη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο είλαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο θ.ν.θ., εηδηθφ
κεηνρνιφγην γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο πνπ είλαη αλψλπκεο εηαηξίεο. Πην εηδηθφ
απηφ κεηνρνιφγην ε εηαηξία θαηαρσξεί φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο
κεηφρνπο θάζε αλψλπκεο εηαηξίαο πνπ είλαη κέηνρνο ηεο πξνζθέξνπζαο
εηαηξίαο θ.ν.θ., κέρξη ηειεπηαίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.
(δ) Αλ κέηνρνη ηεο εηαηξίαο είλαη αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ηειηθνί κέηνρνη
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ.
82/1996, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί δήισζε κε ηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπφο
ηεο ζα βεβαηψλεη φηη ε εηαηξεία έρεη πξνζθαιέζεη ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο –
κεηφρνπο ηεο λα ηεο παξάζρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κέρξη
θπζηθνχ πξνζψπνπ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηφρσλ ηνπο θαη φηη αλαθνίλσζε ηηο
ζπλέπεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπο κε απηή ηελ ππνρξέσζε.

1.2. Αλ ε πξνζθέξνπζα εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή ζε άιιν
Σξεκαηηζηήξην θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Νξγαληζκνχ
Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ν.Ν.Π.Α.), απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ εηδηθνχ κεηνρνινγίνπ ηεο παξ. (γ) αλσηέξσ.

2.

Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηα έδξαο ηνπο επηβάιιεηαη
νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ.

2.1. Νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζην δίθαην
ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ
κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
(α) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο
ηεο εηαηξίαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο. Ξξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξίαο ηεο νπνίαο νη
κεηνρέο ήηαλ ζην παξειζφλ βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο, πξέπεη
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο λα έρεη νινθιεξσζεί θαη εγθξηζεί απφ
ηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ηεο, ψζηε ην ζχλνιν ησλ
κεηνρψλ ηεο λα έρεη κεηαηξαπεί ζε νλνκαζηηθέο,
(β) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο πξνζθέξνπζαο
εηαηξίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά
είλαη θαηαρσξεκέλα ζην ηεξνχκελν βηβιίν κεηφρσλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο
ηεο έδξαο ηεο κε εκεξνκελία ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
(γ) θάζε άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο πνπ έρεη
ζπληειεζηεί ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο ππνςεθηφηεηαο.

2.2. Αλ ε πξνζθέξνπζα εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζε Σξεκαηηζηήξην θξάηνπο-κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Νξγαληζκνχ Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(Ν.Ν.Π.Α.), απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εγγξάθνπ ηεο παξ. (γ) αλσηέξσ.

2.3. Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εθ λένπ, ελεκεξσκέλα, απφ ηελ αλάδνρν
εηαηξία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

2.4. Όια ηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ
θξάηνπο ζπζηάζεσο ηνπ πξνζθέξνληνο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.

3.

Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ηνπο δελ επηβάιιεηαη
νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ.

3.1. Νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζην δίθαην
ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη, γηα ην ζχλνιν ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ
κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
(α) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ θαηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο
αλψλπκεο εηαηξίαο.
(β) Πε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ,
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ,
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή Ππλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί είλαη
γλσζηνί ζηελ εηαηξία.
(γ) Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη, ε δε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ
δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. Δλαπφθεηηαη
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ππνβάιεη
ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο
εηαηξίαο.

3.2. Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκνλ αξκφδηα
αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

B. Νη Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
1.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο
πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα (1) κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
Ξξνζθνξάο.

2.

Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ:
Α) νη πεχζπλεο Γειψζεηο ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο Α.2 ηεο παξαγξάθνπ Α.2.2.1.
Β) ηα Γηθαηνινγεηηθά ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο Α.5 θαη φπνπ απαηηείηαη ηεο πεξίπησζεο Α.6
ηεο παξαγξάθνπ Α.2.2.1

3.

Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο:

λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Θνηλνπξαμία,

λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ,

λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ
αλαιακβάλεη θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο,

λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ
Κειψλ ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο (leader),

λα νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/
Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.

4.

Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο:

ζηελ Έλσζε / Θνηλνπξαμία, θαη

ζην Γηαγσληζκφ.


Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή Ξξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε
απφ φια ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ Ξξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο.



Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.



Πε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ
Ξξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο Ξξνζθνξάο
κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο
ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ
θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.

A.2.2.2 Ξαξαζηαηηθφ Δθπξνζψπεζεο
Ρν Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη:


Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ Ξξνζθνξά, είηε απιή εμνπζηνδφηεζε
κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο,
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»



Α.Δ., Ππλεηαηξηζκνί: απφθαζε ΓΠ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ή πιεξεμνχζην
εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.



Ν.Δ, Δ.Δ., Δ.Ξ.Δ.: Δηαηξηθφ Νξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην
ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο,



Δλψζεηο πξνζψπσλ: Ρα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Α.2.2.1 πεξίπησζε Β.3 ηεο Γηαθήξπμεο.

A.2.2.3

Έλνξθε βεβαίσζε

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.

A.2.2.4 Δγγχεζε Ππκκεηνρήο
1.

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα
θαιχπηεη πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.),
δειαδή ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 81.306,29
Δπξψ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ
ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζθνξάο (δει. επηά (7) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ), θαη επηζηξέθεηαη ζ' απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε
ηεο εγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
ζηνπο δε ινηπνχο ππνςεθίνπο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο
αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο.

2.

Νη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ηεο παξνχζαο.

3.

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.

4.

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΞΓ 118/2007 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν Α.2.3 ηεο παξνχζαο, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο. Δπίζεο θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο
εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ Α.2.3 ηεο παξνχζαο.

Νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν
λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΝΣ, θαη έρνπλ
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Νη εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα
πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή
πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο θαη έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο εγγπήζεσλ.
1.

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ εθηφο
ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.

2.

Νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα
(ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) θαη λα αλαγξάθνπλ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο.

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν, αξλεζεί λα ππνγξάςεη
εκπξνζέζκσο ηε Πχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο
Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε Δγγχεζε Ππκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A.2.2.5 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο φινη νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, νη
νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επάξθεηα θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (αξ. 45 θαη 46 ηνπ ΞΓ 60/2007), ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο
κε έγγξαθα ή/θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ππνβάιινπλ, εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ» :

1.

Όηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.
Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε
ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θάησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςήθηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα:
- επηρεηξεκαηηθή δνκή,
- ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο,
- πξντφληα θαη ππεξεζίεο,
- εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ.
Ρα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
θαη ην πξνζσπηθφ αλά θαηεγνξία θαη ηελ ηερληθή ηνπ ππνδνκή. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί
ζηελ πεξηγξαθή κεραληζκψλ θαη δνκψλ φπσο πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη ππεξεζηψλ ζε
ζέκαηα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

2

Όηη έρεη ζπλνιηθφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ
κεγαιχηεξν απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΞΑ). Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ην ζπλνιηθφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ γηα φζεο
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 250%
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε
ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:
2.1

- Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα Ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ,
ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ
ή
πεχζπλε δήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη αληίγξαθα ησλ
ππνβιεζέλησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ εληχπσλ Δ3 θαη Δ5 ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ.
- Αλαθνξά ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ.
- Αλαθνξά ηνπ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπλαθψλ πξνο
ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

3

Λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ επξείαο θιίκαθαο θαζψο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο/νπηηθήο θαισδίσζεο
Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:
3.1

Θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε, ηδίσο δε ησλ
αλάινγσλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.
Δάλ ν Αλαζέησλ είλαη δεκφζηνο θνξέαο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ
ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο.
Δάλ ν Αλαζέησλ είλαη ηδηψηεο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ ιήπηε ησλ
ππεξεζηψλ ή ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, απιή δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Ν Θαηάινγνο Έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή:
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΑΛΑΘΔΡΥΛ

ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΡO ΔΟΓΝ

ΓΗΑΟΘΔΗΑ
ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΔΟΓΝ

ΞΟΝΫΞΝΙΝ
ΓΗΠΚΝΠ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

* Θαηάζηαζε: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία

Απφ ηα παξαπάλσ έξγα, έλα ηνπιάρηζηνλ παξφκνην κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ,
ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα, ζα πξέπεη
λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά.
ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΗΠ:

1.

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ πνςήθην Αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα
δηεπθξηλήζεηο επί ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο.
Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ
ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο απνηειεί Έλσζε / Θνηλνπξαμία:
ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε Κέινο
ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο
επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα Κέιε ηεο, αξθεί φκσο ζπλνιηθά λα
θαιχπηνληαη φιεο θαη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ην θάζε Κέινο λα
έρεη άκεζε ζρέζε κε ην έξγν βάζεη ηνπ νπνίνπ (ή ησλ νπνίσλ) ζα θξηζεί φηη θαιχπηνληαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο.
Αλ ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 3
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, θαηαζέηεη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ
ηθαλφηεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

2.
3.

4.

A.2.2.6

Ινηπέο πνρξεψζεηο / Γηεπθξηλίζεηο

1.

πνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο:

-

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 12 παξ. 5 ΞΓ 118/2007 ππνβιεζέλ εθ ησλ πζηέξσλ
δηθαηνινγεηηθφ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο έιιεηςε
δηθαηνινγεηηθνχ απαηηνχκελνπ απφ ηε Γηαθήξπμε.

-

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Δηδηθφηεξα, ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπφ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα,
είηε απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο
«Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05.10.1961 -πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.
1497/84-, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ επίζεκε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ
εγγξάθσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ
πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Μελφγισζζα έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε
νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, είηε απφ
ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Θψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή
ηέηνηα ππεξεζία.

-

Όια ηα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε πξσηφηππα ή ζε λφκηκα
επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη φιεο νη πεχζπλεο Γειψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ ηχπν ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α‟75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο.

-

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα ή πεξηθέξεηα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο
πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή
λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. Πηελ θαηά ηα
άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή
πεξηθέξεηα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
2.

πνρξεψζεηο / δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/Θνηλνπξαμία:
-

-

3.

Ζ Έλσζε/Θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Ξξνζθνξά. Υζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν,
είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή,
ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο.
Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ
φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν
κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη
ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Πε πεξίπησζε
έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα κέιε ηεο, αξθεί
ζπλνιηθά λα θαιχπηνληαη φιεο. Πε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαη πιήξεο
ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ.

-

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο,
κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο
θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο
απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.

-

Ζ κε νθεηιφκελε ζε αληθαλφηεηα (γηα νπνηνδήπνηε ιφγν) ή αλσηέξα βία κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο
ησλ πξνζψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ έλσζε πξνζψπσλ ή ηελ θνηλνπξαμία θιπ πνπ έιαβε κέξνο
ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ππέβαιε πξνζθνξά, ηζνδπλακεί κε ππαίηηα, εθ κέξνπο ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
απφζπξζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ελψ δελ
απνθιείεηαη αμίσζε απνθαηάζηαζεο θάζε άιιεο δεκίαο πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηεί ε Αλαζέηνπζα
Αξρή απφ ηελ σο άλσ κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
πνρξεψζεηο / δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε πεξγνιάβνπο :
Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο
πνπ αλαιακβάλνπλ ηπρφλ ππεξγνιάβνη. Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξγνιάβνπ θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, παξά ην γεγνλφο
φηη ε εκπεηξία ηνπ ππεξγνιάβνπ δελ ππνθαζηζηά ηελ ηπρφλ θαζ' νινθιεξίαλ ή θαηά κεγάιν κέξνο
ειιείπνπζα εκπεηξία ηελ νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη ν πνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο. Ν
ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη επηπιένλ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο δεινχκελνπο ππεξγνιάβνπο
ηνπ, ππεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πεξγνιάβνπ, ζηελ νπνία
λα αλαθέξεηαη φηη ν πεξγνιάβνο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο νπνίνπο
απνδέρεηαη θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, ηελ νπνία αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ζε
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλαθεξπρζεί σο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ηνπ έξγνπ.

A.2.3 Γηθαηνινγεηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε,
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟
απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα θαη
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

δηθαηνινγεηηθά (πνπ ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν), ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη
θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007 :
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη α) νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο
Ν.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. γ) Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Α.Δ. δ) νη λφκηκνη
εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζψο θαη ε) θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία ζα
θαηαθπξσζεί ην έξγν δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξααζηεξηφηεηαο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο,
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηα ρξενθνπίαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43
παξάγξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α‟/ 16.03.2007) ήηνη:
Α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
1.

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
Β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο
Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ
Γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ
Γ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
Ρν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο

2.

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6)
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο

3.

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο

4.

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη

5.

θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Kαλ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη,
6.

φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο,
ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ
A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Θαλ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην
πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο
ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα

7.

ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Κεηξψνπ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Ξξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο

8.

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο
νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.
Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη
ζηελ πεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν

9.

ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ.
Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη

10.

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.

11

Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο ηπρφλ ηξίην πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν
Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο.

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

πηζηνπνηεηηθφ. Γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ δελ εθδίδνληαη ηα πξναλαθεξφκελα
δηθαηνινγεηηθά, πξνζθνκίδνληαη ηζνδχλακα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ή πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο
φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά
εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο». Αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα
δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
πξνζθέξνληνο, θήξπμεο έθπησηνπ θαη θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο ηνπ. Πε απηή ηελ
πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ επφκελν ζε ζεηξά ζηνλ ηειηθφ Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ ππνςήθην Αλάδνρν λα ππνβάιιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε
δηαδηθαζία σο αλσηέξσ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηππηθέο ειιείςεηο ησλ ήδε
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
θαηάζεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οεηά επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 12 παξ. 5 ΞΓ 118/2007 ππνβιεζέλ εθ ησλ πζηέξσλ δηθαηνινγεηηθφ δελ κπνξεί λα θαιχςεη
ηελ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ απαηηνχκελνπ απφ ηε Γηαθήξπμε.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
.
Νη πεχζπλεο Γειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζα πξνζθνκίδνληαη κε λφκηκα ζεσξεκέλν ην γλήζην
ηεο ππνγξαθήο.
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε
Βεβαίσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ Φπζηθνχ Ξξνζψπνπ Δπηηεδεπκαηία.
Γηα ηηο Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο:
Α. Γηα θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά.
Β. Ζ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη
Ξξνζθνξά. Υζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί πξνο ηνχην
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί
λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Ξξνζθνξά.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνλ
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. ηελ ηειεπηαία
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ην λέν Γ.Π. θ.α.).
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ – ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
A.3.1 Ρξφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ
1.

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ,
ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ
Ξξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ
ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

2.

Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε
απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, άιισο ζα
απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο (Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζην κέζν πνπ ζα ηελ απνζηείιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή).

3.

Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη
ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα.

4.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Ξξνζθνξάο ή γηα ην
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.

5.

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ ιήγεη ηελ 17/12/2013, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 13:30. Νη
Ξξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί απνδείμεη. Νη Ξξνζθνξέο
απνζηέιινληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ ΗΡΔ, Θηίξην «Γ. Καξίηζαο», Λίθνπ
Θαδαληδάθε, Ξαλεπηζηεκηνχπνιε Ξαηξψλ, Ρ.Θ. 26 504, Οίν θαη ψξεο 09:00 – 17:00, κε ηε
κνξθή ελφο εληαίνπ θαη ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ή εληαίνπ πεξηβιήκαηνο. Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο νη
Ξξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη θαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο γηα πξσηνθφιιεζή ηνπο. Ξξνζθνξέο πνπ
πξσηνθνιινχληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ εκεξνκελία
απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηνπ ΗΡΔ.

A.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ
1.

Νη Ξξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Νη Ξξνζθνξέο
θαηαηίζεληαη ζε δχν αληίγξαθα κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια
φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.

2.

Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο,
νη νπνίνη πξέπεη λα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο θαη ηνπ θπξίσο θαθέινπ, δειαδή:
Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.2.2 ηεο δηαθήξπμεο. Ρα
δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη
ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο.
Β. «Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο
ηνπ ππνςήθηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Γ. «Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο
Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.

3.

Νη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο:
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
- έλα (1) πξσηφηππν
- έλα (1) επίζεκν αθξηβέο αληίγξαθν,
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Ρερληθή Ξξνζθνξά:
- έλα (1) πξσηφηππν, (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ)
- έλα (1) επίζεκν αθξηβέο αληίγξαθν, (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ)
- έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φισλ
ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν (CD/DVD),
-Ρα ηερληθά θπιιάδηα ζα θαηαηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
φρη ζε έληππε.
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο.

Πεκείσζε 1: Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο λα έρεη
κέγηζηεο δηαζηάζεηο πιάηνπο 60 εθαηνζηψλ θαη κήθνπο 80 εθαηνζηψλ.
Πεκείσζε 2: Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ, ζην ειεθηξνληθφ αξρείν, νη ζπκπιεξσκέλνη Ξίλαθεο
Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ θαη Ππκκφξθσζεο λα είλαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (π.ρ αξρεία
ηχπνπ .doc), πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά:
- έλα (1) πξσηφηππν
- έλα (1) επίζεκν αθξηβέο αληίγξαθν,
- έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν
(CD/DVD)
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.

Πεκείσζε 1: Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ, ζην ειεθηξνληθφ αξρείν, ν ζπκπιεξσκέλνο Ξίλαθαο
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο λα είλαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (π.ρ αξρεία ηχπνπ .xls ή θαη doc),
πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
4.

Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:
ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ:
«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π.
Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)»
ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο:
«ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην
δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη
Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»,
πνέξγν 14 : «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζχλδεζε ζρνιείσλ
θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά
Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)»
Αλαζέηνπζα Αξρή: Ηλζηηηνχην Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ»
Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ: Ξ1205 22/10/2013
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 17/12/2013
«Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ην πξσηφθνιιν»
θαη ζα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

5.

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη θαη ηα CD/DVDs πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε,
αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ,
ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ.

6.

Πε πεξίπησζε Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε,
θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ
κειψλ ηεο.

7.

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα
επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.

8.

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ηερληθά θπιιάδηα (ππνβάιινληαη
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή) θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά
ηερληθά ζηνηρεία (εθφζνλ ππάξρνπλ) πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
9.

Πε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Ρν πεξηερφκελν
ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην
πξσηφηππν.

10.

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά
ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.

11.

Νη αλαγξαθφκελνη θσδηθνί εμνπιηζκνχ ζηελ πξνζθνξά δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο θαη ζα
ελζσκαησζνχλ ζηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. Νπσζδήπνηε πξέπεη λ' απνθεπρζεί
παξαπνκπή ζε γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο πσιήζεσο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.

12.

Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη
αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο “ειήθζε ππφςε” (NOTED), ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα,
(COMPLIED) θ.η.ι.. Ξαξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ Θαηαζθεπαζηηθψλ Νίθσλ
επηηξέπνληαη εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο
παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.

13.

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα,
δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Ξξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Ξξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην
αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ,
ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.

14.

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Ξξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο
(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην
Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο.

15.

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη
απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ησλ πεγψλ
πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ.

16.

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Ξξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.

17.

Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή
ηεο Ξξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πηελ πεξίπησζε απηή
ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη
αληηπξνζθνξά.

18.

Νη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν
πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.

19.

Ξξνζθνξά πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηέρεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ή έρεη
δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, ζα απνξξίπηεηαη.

20.

Ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο, πέξα απφ ηηο θαηά παξάγξαθν απαληήζεηο, θαη
ηνπο ζρεηηθνχο ζπλνδεπηηθνχο πίλαθεο θαη παξαξηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά
πεξίπησζε νδεγίεο.

21.

Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα
απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Όξνη ηεο δηαθήξπμεο πνπ ξεηά απνθξνχνληαη
ή ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζθνξά απνηεινχλ αξλεηηθφ ζηνηρείν, φηαλ ζα θξηζεί ε πξνζθνξά, θαη
ιφγν πιήξνπο απνξξίςεσο απηήο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΗΡΔ, χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο.

22.

Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ
δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε
κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην
φξγαλν.

A.3.3 Ξεξηερφκελα θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»
Ν θάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο πξέπεη
λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
Α.2.2

A.3.4 Ξεξηερφκελα θαθέινπ «Ρερληθήο Ξξνζθνξάο»
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β, Ξαξ. Β1
ηεο δηαθήξπμεο.

A.3.5 Ξεξηερφκελα θαθέινπ «Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο»
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β, Ξαξ.
Β.2 ηεο δηαθήξπμεο.

A.3.6 Ηζρχο Ξξνζθνξψλ
1.

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε
κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.

2.

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κπνξεί λα γίλεη θαη
κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερηεί.

3.

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Ξξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη έγγξαθν
εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Ξξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ
παξάηαζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, θαη‟ αλψηαην φξην. Νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο.

A.3.7

Δλαιιαθηηθέο Ξξνηάζεηο

1.

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

2.

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο
Φνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα
δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.

A.3.8

Ρηκέο Ξξνζθνξψλ - Λφκηζκα

1.

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 1.626.125,76 Δπξψ (ειεχζεξν θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ λφκηκνπ Φ.Ξ.Α). Ξξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ην αλσηέξσ πνζφ ζα απνξξίπηεηαη.

2.

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ αθνξνχλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εμνπιηζκφ ή ινγηζκηθφ, ζα
εθθξάδνληαη ζε ΔΟΥ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α, γηα παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ,
ειεχζεξνπ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ιακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο απαηηνχκελεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ηηκψλ κε ην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα "επξψ".

3.

Πην ίδην λφκηζκα, φπσο ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα εθθξάδνληαη θαη νη ηηκέο πνπ αθνξνχλ
ακνηβέο ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ηερληθή θαη δηνηθεηηθή βνήζεηα, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, δηθαηψκαηα
θ.η.ι.

4.

Πε ηδηαίηεξε γξακκή ησλ σο άλσ ηηκψλ, νη δηαγσληδφκελνη ζα θαζνξίδνπλ ην πνζφ θαη πνζνζηφ επί
ηνηο εθαηφ, κε ην νπνίν ζα επηβαξχλνπλ αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ Φ.Ξ.Α. Πε πεξίπησζε πνπ
αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή.

5.

Ρν άζξνηζκα ησλ ηηκψλ θαη ηνπ πνζνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ φξνπ ζα
παξαηίζεηαη ζε ηδηαίηεξε γξακκή θαη ζα απνηειεί ηελ ηειηθή ηηκή, ζηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη
ηηκνινγνχλ ηα πιηθά ηνπο.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

6.

Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α.

7.

Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη
ε ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ην ΗΡΔ απνηέιεζκα.

8.

Ξξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

9

Πε πεξίπησζε κείσζεο ηηκψλ ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην
αλαθέξεη ζηνλ Αλαζέηνληα θαηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξαξφκνηεο αλαθνηλψζεηο κεηά
ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε δελ γίλνληαη δεθηέο.

10.

Ρν ΗΡΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.

11.

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηνλ Ξίλαθα πνπ δίλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III (Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο) ηνπ παξφληνο
Ρεχρνπο.

12.

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ ΗΡΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.

A.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
A.4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ
1.

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηελ Ρξίηε 17/12/2013 θαη
ψξα 14.30 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.

2.

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
Αλνίγνληαη νη εληαίνη θάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο θαη
Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα
πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ απηψλ θαηά θχιιν.
Νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ
ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, θπιάζζνληαη. Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ
Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη.
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη ηηο
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
επάξθεηα θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνζθεξφλησλ (αξ. 45 θαη 46
ηνπ ΞΓ. 60/2007), αμηνινγεί ηηο Ρερληθέο Ξξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία
απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή
ηεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ψξα θαη εκεξνκελία ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ησλ νπνίσλ ε Ρερληθή
Ξξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή.
Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ
επαλαθέξνληαη - γηα φζεο Ξξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ
απνζθξάγηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν.
Κεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ Ξίλαθα
Θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν
πξνηεηλφκελνο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην
Ξξαθηηθφ ηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην αξκφδην φξγαλν ηεο νπνίαο απνθαίλεηαη ζρεηηθά επί ηνπ
Ξξαθηηθνχ – Δηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε απνδνρήο ή κε ηνπ
Ξξαθηηθνχ. Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), καδί κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζ‟ απηφλ ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Α.2.3 ηεο παξνχζαο. Ζ πξνο ηνλ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

επηιεγέληα Αλάδνρν θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έρεη ηελ έλλνηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη φρη ηεο
ζχλαςεο Πχκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ
θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη
ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ε νπνία δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε
ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ). Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο
ινηπνχο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί.
Ρελ ψξα θαη εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε θαηά ηα αλσηέξσ ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ ππνβιεζέληα
θάθειν. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν.
Ζ Δπηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο ειέγρεη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ. Πε
πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο, ειιηπνχο ή εθπξφζεζκεο πξνζθφκηζεο ησλ εγγξάθσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Α.2.3 ηεο παξνχζαο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη φπσο ε
θαηαθχξσζε γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη εθ λένπ ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
αλσηέξσ. Πε πεξίπησζε πνπ θαη ν επφκελνο ζηε ζεηξά πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
Κεηά ηεο πεξαίσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή κε πξαθηηθφ ηεο εηζεγείηαη θαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γίλεηαη ε αλαθήξπμε ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα θαη
πξνζθαιείηαη ν ηειεπηαίνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
3.

Θαηά ηηο εκεξνκελίεο απνζθξάγηζεο νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
Γηαγσληζκφ θαη ησλ εγγξάθσλ ησλ θαθέισλ πνπ θάζε θνξά απνζθξαγίδνληαη. Ζ εμέηαζε ησλ
εγγξάθσλ ζα γίλεηαη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ρσξίο λα
επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν.

4.

Πε πεξίπησζε πνπ κε ηελ Ξξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά
ηνπο, ηφηε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη :





Λα ζπκπεξηιάβεη φιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζπγθεληξσηηθά ζε μερσξηζηή
ελφηεηα ηεο πξνζθνξάο.
Λα ζεκεηψλεη εκθαλψο ζηελ ελφηεηα απηή ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα».
Λα ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή , κε ππφκλεκα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πξνζθνξά.

Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ
πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ Δπηηξνπή ζα κπνξεί λα ζηαζκίζεη αλά πεξίπησζε αλ πξέπεη λα επηθξαηήζεη ε
αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ή νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.
5.

Αληηπξνζθνξέο (δηαθνξνπνίεζε νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θιπ) δε
γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

Πεκείσζε:
Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηα κέζα (CD/DVDs) πνπ πεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ Ρερληθψλ θαη ησλ
Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε:
-

ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα,

-

νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο.

Πε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην κέζν (CD/DVD) απηφ επηζηξέθεηαη ζηνλ ππνςήθην
Αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ.

Πει. 32 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν ε πξσηφηππε Ρερληθή Ξξνζθνξά φζν θαη ε Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππεξηζρχνπλ ησλ
ειεθηξνληθψλ αληηγξάθσλ ηνπο.

A.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ
1.

Ζ απφξξηςε Ξξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΗΡΔ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.

2.

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα απνξξίπηεηαη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο
νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη
ππνρξεσηηθνί θαη νπζηψδεηο, εθηφο αλ άιισο ξεηψο αλαθέξεηαη. Δλδεηθηηθά, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο :
-

Σξφλνο ηζρχνο Ξξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν.

-

Σξφλνο πινπνίεζεο ή/θαη παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν.

-

Ξξνζθνξά πνπ θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε
εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/θαη απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε
ηηκή.

-

Ξξνζθνξά πνπ ε πξνζθεξφκελε εγγχεζε είλαη κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ
ειάρηζηε δεηνχκελε.

-

Ξξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο ζε είδνο,
πξντφλ ή ππεξεζία, ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.

-

Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο (π.ρ ζηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο) κεηαμχ ησλ
Ξηλάθσλ Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ & Ππκκφξθσζεο θαη ησλ Ξηλάθσλ Νηθνλνκηθήο
Ξξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο.

-

Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Ξηλάθσλ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ρσξίο
ηηκέο θαη ησλ αληηζηνίρσλ Ξηλάθσλ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο κε ηηκέο.

-

Ξξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ.

3.

Ρν ΗΡΔ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν
Γηαγσληζκφο, Ξξνζθνξά ππνςεθίνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο.

4.

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ) είλαη
ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ
απφξξηςή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 παξ. 1 ηνπ πδ 60/2007.

A.4.3 Απνηειέζκαηα – Καηαίσζε δηαγσληζκνχ
1.

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΗΡΔ χζηεξα απφ ηελ γλσκνδφηεζε
ηεο Δπηηξνπήο. Ζ θαηάηαμε ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο δελ ζπληζηά επηινγή
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα.

2.

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ηεο δηαθήξπμεο.

3.

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ην ΗΡΔ ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν Α.4.1 ηεο παξνχζαο.

4.

Ρν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε
γλσκνδφηεζε ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε
πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ έσο 15% ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ έσο 50%. Γηα θαηαθχξσζε
κέξνπο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θάησ ηνπ πνζνζηνχ απηνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα. Πε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή πξνηείλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα
κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ζα πξέπεη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, λα πξνεγεζεί ζρεηηθή πξνέγθξηζε απφ ηελ ΔΓ ΔΞ ΔΘΓηΒηΚ.

5.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε θάζε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο, ηδίσο:
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γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο,
εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,
εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε
ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,
εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, εθ‟ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΞΓ 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/2007).
δ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΞΓ 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/2007).
6.

Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Νηθνλνκηθνί Φνξείο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα
απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

A.4.4 Ξξνζθπγέο
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληνο ζ‟ απηφλ θαη
ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη
κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» θαη ηελ νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο
Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΝΘ θαη 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά
ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο δεκφζησλ
ζπκβάζεσλ.
Αξκφδην φξγαλν είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ/Ξξνζθπγψλ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο

A.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ
A.5.1 Θαηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ζχκβαζεο - Δγγπήζεηο
1.

2.

3.

4.

Ζ ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζρέδην πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο παξνχζαο. Ζ
ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεί νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη νπζηψδεηο φξνπο
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί.
Ν Αλάδνρνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηερληθνχο ηνπ Αλαζέηνληα, ζα δηελεξγήζεη,
αθφκε θαη πξηλ ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε, απηνςία ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ
πξνθεηκέλνπ : α) λα πξνβεί ζε θαηαγξαθή ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα ηερληθή πξφηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην Β‟ θαη λα
πξνηείλεη ιχζεηο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (αιιαγέο ζηελ φδεπζε, ζεκεία ηεξκαηηζκνχ ησλ
ηλψλ, θ.ι.π.) β) λα επηκεηξήζεη ηηο απαηηνχκελεο θαισδηαθέο απνζηάζεηο ηεο νπηηθήο θαη δνκεκέλεο
θαισδίσζεο θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο βειηηζηνπνίεζεο
Ρν πξνο ππνγξαθή ζρέδην ζχκβαζεο ζα θαηαξηηζηεί απφ ην ΗΡΔ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο θαζψο θαη ηπρφλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο. Πηε ζχκβαζε ζα πξνζαξηεζνχλ
παξαηεξήζεηο ηνπ ΗΡΔ νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη
κεηξήζεσλ πνπ πηζαλά λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θαηά ηελ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Νη παξαπάλσ
παξαηεξήζεηο ζθνπφ έρνπλ λα θάλνπλ πην ζαθέο θαη πιήξεο ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ. Ζ γιψζζα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε Διιεληθή. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ
ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δελ δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε ζην
ΗΡΔ.
Κε ηελ Απφθαζε Θαηαθχξσζεο, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί εγγξάθσο ηνλ
Αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρνξεγεζεί ε έθδνζε
ζχκθσλεο γλψκεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο απφ ηελ ΔΓ. O Αλάδνρνο κπνξεί λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
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5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή φκσο, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ
Έξγνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο (άξζξν 23 ηνπ ΞΓ 118/07). Πε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, ν
Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΗΡΔ θαη ζα θαηαπέζεη ε
Δγγχεζε Ππκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, λα επηβάιιεη ζηνλ έθπησην
πξνκεζεπηή νπνηαδήπνηε απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΞΓ
118/2007 θαη ηδίσο ηελ πξνκήζεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ
πξνκεζεπηή, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε
δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
ΞΓ 118/2007. Θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη,
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ν θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. Πηελ
πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο
θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο (ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα).
Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ζην Η.Ρ..Δ. ππεχζπλε δήισζε φηη δελ
έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 3310/2005
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3414/2005.
Θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά
ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. Πε πεξίπησζε πνπ ζα
απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:
i. Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ii. Θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή
δηθαζηηθή ελέξγεηα.
Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο πνπ πξνζθιήζεθε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη ζε
επξψ πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Ξ.Α, κε δηάξθεηα δχν (2)
ηνπιάρηζηνλ κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.
Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία
ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.
Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Νη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ηεο
παξνχζαο.
Ζ απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
a. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
i. Ξαξαδφζεθε νιφθιεξν ην Έξγν θαη παξαιήθζεθε νξηζηηθά.
ii. Νινθιεξψζεθε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο
iii. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε
πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ κπνξεί κε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη πάληα θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΞΓ 118/2007, κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη ή κεηαηίζεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
Αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.
Δθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ
αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη
πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή ζε ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A.5.2 Ρξφπνο πιεξσκήο – Θξαηήζεηο
1.

Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν - ΔΘΡ) θαη ην
Διιεληθφ Γεκφζην Δζληθνχο Ξφξνπο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013. Νη πιεξσκέο πξνο ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ζα αθνινπζήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ΔΓ ΔΞ ΔΘΓηΒηΚ
πξνο ην ΗΡΔ γηα ην έξγν «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ
θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ», πνέξγν 14 : «Ξξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ
π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)»

2.

Πηελ Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο θάησζη ηξφπνπο πιεξσκήο:
I.

II.

Ρν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
α) Σνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο εθφζνλ ν Αλάδνρνο ην επηζπκεί, κέρξη ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο.
Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε ην Λφκν 2362/95 "Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ
Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο". Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ, φπσο
απηφ νξίδεηαη ζην ζεκείν β) θαησηέξσ, ζα παξαθξαηεζεί ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο
θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο
παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ
γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο
πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ θαη χζηεξα
απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
β) Ρν ππφινηπν, δειαδή 70% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο καδί κε ηνλ ΦΞΑ ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.

III.

Γχν (2) Ρκεκαηηθέο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν Α.5.6.
o
o

1ε ηκεκαηηθή πιεξσκή Αλαδφρνπ: κε ηελ νινθιήξσζε (πνζνηηθή/πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή
παξαιαβή) ηεο Φάζεο Α‟ πνπ αληηζηνηρεί ζην αλάινγν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν
2ε ηκεκαηηθή πιεξσκή (απνπιεξσκή) Αλαδφρνπ: κε ηελ νινθιήξσζε (πνζνηηθή/πξνζσξηλή
θαη νξηζηηθή παξαιαβή) ηεο Φάζεο Β‟ θαη ηελ Νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί
ζην ππφινηπν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν

Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ Ξξνζθνξά δελ δειψλεηαη ν έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο πιεξσκήο,
ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ ζα επηιέμεη απφ ηνπο
αλσηέξσ ην ΗΡΔ
Πε θάζε πεξίπησζε νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη εληφο δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ άθημε ζην ΗΡΔ ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ δηαδηθαζία Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο
θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν Α.5.6 ηεο παξνχζαο
3.

4.

A.5.3

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή θαη ππφθεηηαη ζε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή θφξν.
Ρν πνζφ ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζηελ παξαθξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο εληαίαο
αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Αξ. 3&4 Λ.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

Δθηεισληζκφο - Φφξνη - Γαζκνί

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ νπνίν ζα παξαδψζεη, εγθαηαζηήζεη
θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ειεχζεξα ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ. Νη δαζκνί, θφξνη θαη ινηπέο
δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A.5.4 Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
Ρν έξγν ζα πινπνηεζεί εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο. Ρν ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II (ΞΠ 2).
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ιεπηνκεξέο
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν εμεηδηθεχνληαη νη επηκέξνπο εξγαζίεο θαη θαίλνληαη νη
ρξνληθέο ηνπο δηαζπλδέζεηο. Ζ ηαρχηεξε νινθιήξσζε ησλ θάζεσλ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά κφλν εάλ είλαη
εκθαλήο ε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ επηκέξνπο ρξνληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ αιιεινπρηψλ.

A.5.5 Ρφπνο ινπνίεζεο - Ξαξάδνζεο Έξγνπ
Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ηνπ
δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα:




Όζν αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο θαισδηαθέο εγθαηαζηάζεηο/εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν, ζα παξαδνζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο
κνλάδεο. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ Αλαζέηνληα θαηά ηε θάζε
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Όζν αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ πνπ αθνξά ην Γίθηπν ηνπ ΞΠΓ, απηφο ζα παξαδνζεί /
εγθαηαζηαζεί ζηνπο ζε θφκβνπο ηνπ ΞΠΓ, ζε ρψξνπο πνπ κηζζψλεη ηνπ ΞΠΓ απφ ηνλ ΝΡΔ ζε
δηάθνξεο πφιεηο (πξσηεχνπζεο Λνκψλ) ηεο Διιάδαο ή/θαη ζην Θέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ΞΠΓ ζηελ
Ξάηξα. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ Αλαζέηνληα θαηά ηε θάζε
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

Ζ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ν Αλάδνρνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ
θαη ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή - πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο - γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ έγθαηξα νη
θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε παξνπζία θαη ζπλεξγαζία ηνπο.
Ν Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ησλ παξαδηδνκέλσλ αγαζψλ ηεο πξνκήζεηαο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πνζνηηθήο/πξνζσξηλήο (ηκεκαηηθήο) παξαιαβήο, νπφηε κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε γηα θάζε θαηαζηξνθή ή θζνξά ή θινπή ησλ αγαζψλ, πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνζνηηθήο/πξνζσξηλήο (ηκεκαηηθήο)
παξαιαβήο ηνπο, ππνρξενχκελνο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ή θινπή ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή,
αθφκε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Κεηά ηελ πνζνηηθή/πξνζσξηλή (ηκεκαηηθή) παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηεο θάζε ζρνιηθήο
κνλάδαο/Γηεχζπλζεο, ε επζχλε κεηαβηβάδεηαη ζηελ κνλάδα κε ηελ θαηαρψξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ
ζην βηβιίν πιηθνχ ηεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο απηήο.
Πεκεηψλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη παξάδνζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ πξηλ ηελ νινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο
θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο (φπνπ πξνβιέπεηαη).
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ/ππνδνκψλ ζηε θάζε κνλάδα, ζεσξείηαη νξζή κφλν φηαλ ν Αλάδνρνο, ιάβεη
ηελ έγθξηζε απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΞΠΓ φηη φια ιεηηνπξγνχλ νξζά (έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο) θαη
νινθιεξψλεηαη ηειηθά κε ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν Α.5.6 ηεο παξνχζαο.
Ζ Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II (ΞΠ 2)).
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

A.5.6 Ξαξαιαβή Έξγνπ - Ξεξίνδνο Δγγχεζεο
1.

Ζ Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ηξία ζηάδηα (θάζεηο):
Φάζε Α’



Ξνζνηηθή / Ξξνζσξηλή (Ρκεκαηηθή) Ξαξαιαβή (ζε Θφκβνπο ΞΠΓ)
Νξηζηηθή παξαιαβή θάζεο Α’

Φάζε Β’




Ξνζνηηθή/Ξξνζσξηλή
(Ρκεκαηηθή)
Ξαξαιαβή
(ηκεκαηηθά
ζε
Πρνιείν/Γηεχζπλζε)
Ξνζνηηθή / Ξξνζσξηλή (Ρκεκαηηθή) Ξαξαιαβή (ηκεκαηηθά γηα θάζε ΚΑΛ)
Νξηζηηθή παξαιαβή θάζεο Β’

θάζε

Φάζε Γ’

2.

Νξηζηηθή παξαιαβή Έξγνπ (κε ηελ νινθιήξσζε ησλ Φάζεσλ Α’ θαη Β’)

Φάζε Α’: Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξνζνηηθήο / Ξξνζσξηλήο Ρκεκαηηθήο Ξαξαιαβήο Δμνπιηζκνχ (είδε κε α/α
20 – 30 ηνπ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ Ινγηζκηθνχ & πεξεζηψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η) ησλ
Θφκβσλ Γηθηχνπ ΞΠΓ ζπζηήλνληαη ηξηκειείο επηηξνπέο παξαιαβήο πνπ απνηεινχληαη απφ ηερληθνχο ηνπ
Αλαζέηνληα θαη ησλ Φνξέσλ ινπνίεζεο ηνπ ΞΠΓ.
Ζ αληίζηνηρε ηξηκειήο Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηελ Ρκεκαηηθή Ξαξαιαβή εθφζνλ ν Αλάδνρνο ππνβάιεη
(ζηνλ Αλαζέηνληα) ζρεηηθφ αίηεκα παξαιαβήο ζπλνδεπφκελν ελδεηθηηθά απφ ηα αθφινπζα:

3.

o

Αλαθνξά πεπξαγκέλσλ ειέγρσλ/εξγαζηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή

o

ιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ αθνξά πξνκήζεηα/πξνζαξκνγή εμνπιηζκνχ-ινγηζκηθνχ (Έληππα θαη
ειεθηξνληθά αληίγξαθα πνπ αθνξνχλ αλαιχζεηο, εγρεηξίδηα θιπ).

Φάζε Β’: Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξνζνηηθήο / Ξξνζσξηλήο Ρκεκαηηθήο Ξαξαιαβήο εμνπιηζκνχ (είδε κε α/α 1
– 19 ηνπ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ Ινγηζκηθνχ & πεξεζηψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η)
ζρνιείσλ/Γηεπζχλζεσλ, ζπζηήλνληαη ηξηκειείο επηηξνπέο παξαιαβήο πνπ απνηεινχληαη: α) απφ ηνλ
Γηεπζπληή ή Ξξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξφεδξν ηεο επηηξνπήο (θαηφπηλ έγγξαθεο
εμνπζηνδφηεζεο ηεο θάζε ζρνιηθήο επηηξνπήο) ή αληίζηνηρα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο β) έλα
εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρεη γλψζεηο Ξιεξνθνξηθήο ή αληίζηνηρα απφ εξγαδφκελν
(νξγαληθή ζέζε) κε γλψζεηο Ξιεξνθνξηθήο ηεο Γηεχζπλζεο θαη γ) απφ έλα ηερληθφ (π.ρ ηερληθφο
ΘΔΞΙΖΛΔΡ/ΠΡΖΟΗΕΥ) πνπ ζα νξηζηεί απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ έξγνπ ή απφ άιιε αξκφδηα Δπηηξνπή,
ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη νπσζδήπνηε ηερληθφο ηνπ ΗΡΔ/Φνξέαο ινπνίεζεο ΞΠΓ. Ζ Δπηηξνπή
Ξαξαιαβήο γηα λα βξίζθεηαη ζε απαξηία ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ν πξφεδξνο θαη έλα
απφ ηα δχν κέιε ηεο.
Ζ αληίζηνηρε ηξηκειήο Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηελ Ξνζνηηθή/Ξξνζσξηλή Ρκεκαηηθή Ξαξαιαβή εθφζνλ
ν Αλάδνρνο ππνβάιεη (ζηνλ Αλαζέηνληα) ζρεηηθφ αίηεκα παξαιαβήο ζπλνδεπφκελν ελδεηθηηθά απφ ηα
αθφινπζα:
o

Κειέηε εγθαηάζηαζεο (ζθαξίθεκα νδεχζεσλ θαισδηψζεσλ, ρψξνη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ)
ζε ειεθηξνληθή κνξθή (φπνπ απαηηείηαη)

o

Αλαθνξά πεπξαγκέλσλ ειέγρσλ/εξγαζηψλ (πηζηνπνηήζεηο θαισδίσζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(φπνπ απαηηείηαη)

o

ιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ αθνξά πξνκήζεηα/πξνζαξκνγή εμνπιηζκνχ-ινγηζκηθνχ (Έληππα θαη
ειεθηξνληθά αληίγξαθα πνπ αθνξνχλ αλαιχζεηο, εγρεηξίδηα θιπ).

Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ Ξνζνηηθψλ/Ξξνζσξηλψλ Ρκεκαηηθψλ παξαιαβψλ θαη εληφο δηαζηήκαηνο πέληε
(5) εκεξψλ, ζα γίλεη ε Ξνζνηηθή/Ξξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ πνπ ζπλδένληαη
ζην αληίζηνηρν ΚΑΛ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Αλαζέηνληα πνπ απνηειείηαη απφ ηερληθνχο ηνπ
Αλαζέηνληα θαη ησλ Φνξέσλ ινπνίεζεο ηνπ ΞΠΓ.
4.

Φάζεηο Α’/Β’ : Νξηζηηθή Ξαξαιαβή (μερσξηζηά γηα θάζε θάζε) ζα γίλεη εθφζνλ νινθιεξσζνχλ κε
επηηπρία ε Ξνζνηηθή/Ξξνζσξηλή παξαιαβή θάζε θάζεο (Α‟/Β‟) θαη κεηά απφ 30 εκέξεο αδηάθνπεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πε πεξίπησζε βιάβεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηελ
απνθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ηζρχεη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν ρξφλνο
ησλ 30 εκεξψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.

Πει. 38 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

5.

Φάζε Γ’ : Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εληφο δηαζηήκαηνο πέληε (5) εκεξψλ αθφηνπ
νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία νη Νξηζηηθέο Ξαξαιαβέο ησλ Φάζεσλ Α‟ θαη Β‟

6.

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή (Φάζεηο Α‟, Β‟ θαη Γ‟) ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηερληθνχο πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηηο
νκάδεο εξγαζίαο ηνπ έξγνπ

7.

Ν Αλαζέηνληαο ζα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζην εμνπιηζκφ γηα λα πηζηνπνηεί ηελ πηζηφηεηα
σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο, θαη ζα ειέγρεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ.

8.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη
ινγηζκηθνχ γηα ηελ πεξίνδν πνπ δεηείηαη ζηνπο Ξίλαθεο Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ κεηά ηελ Νξηζηηθή
Ξαξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.

9.

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ:
a.

κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηεο Φάζεο Α‟: ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο ε αμία ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο Φάζεο Α‟, ρσξίο ΦΞΑ, κε ρξφλν
ηζρχνο ηξηάληα έμη (36) κήλεο απφ ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηεο Φάζεο Α‟

b.

κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ησλ Φάζεσλ Β‟ & Γ‟: ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο ε αμία ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε 5% ηνπ
ππνινίπνπ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ, κε ρξφλν ηζρχνο ηξηάληα έμη (36) κήλεο απφ ηελ
Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ.

10. Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο θέξεη ηνλ θίλδπλν/επζχλε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Ξνζνηηθήο / Ξξνζσξηλήο
(Ρκεκαηηθήο) Ξαξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ.

A.5.7 Ξνηληθέο Οήηξεο-Δθπηψζεηο
1.

Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ θαη ν
εμνπιηζκφο ή ην ινγηζκηθφ δελ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Νηθνλνκηθφο
Φνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ ΞΓ
118/2007.

2.

Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο απφ ηελ ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ηφηε ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Δπίζεο, ν
Νηθνλνκηθφο Φνξέαο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο.

3.

Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο απνδείμεη
φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαζέηνληνο.

A.5.8

πνρξεψζεηο - Δπζχλεο Αλάδνρνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

1.

Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα ππνβάιεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ελεξγεηψλ ζην ΗΡΔ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην
ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζην ΗΡΔ, ην
νπνίν θαη ζα ηηο εγθξίλεη ή ζα ηηο απνξξίπηεη, θαηά πεξίπησζε.

2.

Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά
κε ην ΗΡΔ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.

3.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην
Έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε
απνθάζεσλ.

4.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.

5.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Ξξνζθνξά
ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο
ηεο Πχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο
ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΗΡΔ ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ΗΡΔ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα, νπφηε ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα πξνβεί ζε
αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ
Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΗΡΔ θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ
πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην ΗΡΔ εγγξάθσο,
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.
6.

Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή
ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη
αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο.

7.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ΗΡΔ.

8.

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ην ΗΡΔ.

9.

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο
ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην ΗΡΔ ηα απαξαίηεηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

10.

Ρν ΗΡΔ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν ΗΡΔ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ή ηξίησλ.

11.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο θέξεη ηνλ θίλδπλν/επζχλε γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη
ηελ παξαιαβή ηνπ.

12.

Πε πεξίπησζε πνπ ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη Έλσζε/Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ
Έλσζε/Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλα έλαληη ηνπ ΗΡΔ γηα ηελ
εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ ΗΡΔ σο ιφγνο απαιιαγήο
ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.

13.

Πε πεξίπησζε πνπ ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο έρεη πξνζθέξεη λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο
παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ/ππεξεζία κε αμία,
ππνρξενχηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε αλαλέσζε ηνπ λα
πξνζθνκίδεη επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηη έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα θαιχςεη
ηελ ππνρξέσζε ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ κε λέεο εθδφζεηο.

14.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
εγγχεζεο. Νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν αλάινγα κε ηα φζα
πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II.

15.

Ζ επζχλε ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο ζχκβαζεο
αγνξάο, φπνπ ζα ηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο.

A.5.9 πεξγνιαβίεο
1.

Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα κε ππεξγνιάβν/
ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Ξξνζθνξά, ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην ΗΡΔ θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε κε λέν ππεξγνιάβν κε
πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απειζφληνο, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΗΡΔ.

2.

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν
Νηθνλνκηθφο Φνξέαο.

A.5.10 Δκπηζηεπηηθφηεηα
Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα αλαιάβεη
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε
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έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην
ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΗΡΔ. Δηδηθφηεξα:
1.

Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ
επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα θξαηά
κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο
Έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο
επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.

2.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο
αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη
ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ν
Νηθνλνκηθφο Φνξέαο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.

3.

Πε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ
παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ
Έξγνπ απηνχ. Υο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο,
αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.

4.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ
αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα,
ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην ΗΡΔ γηα ηα κέηξα πνπ
παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.

5.

Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν,
ην ΗΡΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα
αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο
πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί.

A.5.11 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία
1.

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο θαη ην ΗΡΔ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.

2.

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα
ηεο Ξάηξαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.

3.

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα
πξνβιεθζεί ζηε Πχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία
ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη
ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
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B. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β:
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΠΛΡΑΜΖ

ΡΔΣΛΗΘΖΠ

&

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ

B.1 Πχληαμε Ρερληθήο Ξξνζθνξάο
Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν:

B.1.1 Κέξνο Α. Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή
Πηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή πεξηγξάθεηαη ζπλνιηθά θαη ζπλνπηηθά ε πξνζθεξφκελε ιχζε απφ ηνλ ππνςήθην
αλάδνρν.

B.1.2 Κέξνο Β. Ξξνζθεξφκελνο Δμνπιηζκφο & Ινγηζκηθφ
B.1.2.1

Ξίλαθαο πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ

1.

Θαηαγξάθεηαη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζε κνξθή
πίλαθα φπσο θαηαγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I.

2.

Ζ θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα γίλεη:







Κε ηελ αλαθνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θάζε αληηθεηκέλνπ.
Κε ηελ αλαθνξά ησλ θσδηθψλ πξντφλησλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα ν πξνζθεξφκελνο
εμνπιηζκφο.
Πηελ πεξίπησζε «αξζξσηνχ» εμνπιηζκνχ δει φπνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ δηαξζξψζεσλ, θαηαγξάθεηαη
μερσξηζηά θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηνπ, κε ηελ αλαγξαθή φισλ ησλ επηκέξνπο θσδηθψλ
ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα θάζε ηκήκα.
Κε ηελ πξναηξεηηθή αλαθνξά ζρνιίσλ (ηππηθά έσο 30 ιέμεσλ) γηα ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ.
Κε ηελ ζαθή αλαθνξά ηεο πνζφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ αλά
αληηθείκελν (ζε ηεκάρηα).

3.

Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (π.ρ. κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα
επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ.

4.

Ξαξαηεξήζεηο:
α)

Ζ δεηνχκελε απφ ηνλ δηαγσληζκφ πνζφηεηα ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ είλαη
φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ, Ινγηζκηθνχ & πεξεζηψλ,
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I.

β)

Πηνλ πίλαθα πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φια ηα
αληηθείκελα πνπ αλαγξάθεη ν Ξίλαθαο Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ, Ινγηζκηθνχ &
πεξεζηψλ, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I. Δίλαη απαξαίηεην ηα αληηθείκελα απηά λα αλαιπζνχλ ζε
πεξηζζφηεξεο ζεηξέο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπο (parts), κε ηνπο επηκέξνπο θσδηθνχο
θαηαζθεπαζηή (part numbers), ζηελ πεξίπησζε αξζξσηνχ εμνπιηζκνχ.

γ)

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη θάπνην απφ ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξεη ν Ξίλαθαο
Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ, Ινγηζκηθνχ & πεξεζηψλ, ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I (π.ρ. γηαηί ε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαιχπηεηαη απφ άιιν αληηθείκελν ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα)
ζα αλαγξαθεί ζηελ ζηήιε „πνζφηεηα‟ ε ηηκή „0‟.

δ)

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο κπνξεί κφλν λα πξνζζέζεη επηπιένλ ζεηξέο γηα λα αλαιχζεη θαιχηεξα
ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο, φπσο ηζρχεη θαη ζηνλ Ξίλαθα ηεο
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.

ε)

Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα απηνχ ζα πξέπεη λα
πεξηέρνληαη θαη λα είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα ηεο Νηθνλνκηθήο
Ξξνζθνξάο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III) κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηνο κε κφλε δηαθνξά
ηελ έιιεηςε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

B.1.2.2

Ξίλαθεο Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ θαη Ππκκφξθσζεο

1.

Γηα λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα νη Ξίλαθεο Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ θαη Ππκκφξθσζεο, φπσο αθξηβψο
θαηαγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ.

2.

Ρν Ξαξάξηεκα ΗΗ απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνπο Ξίλαθεο Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ (ΞΡΣ) θαη ηνπο
Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο (ΞΠ), ζε αληηζηνηρία κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ:
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ, Δλφη. C.2 Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη Ππληειεζηέο Βάξνπο).

3.

Πην πξψην κέξνο («Θάιπςε πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ») κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
αληίζηνηρσλ Ξηλάθσλ Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα:



4.

Ζ ζπκθσλία κε ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαη ζαθψο ζηελ δηαθήξπμε.
Δπηπιένλ ζηνηρεία, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ππεξθάιπςε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνλ
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ, κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα επεθηείλεη ηνλ Ξίλαθα
Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ (κφλν πξνζζέηνληαο επηπιένλ ζεηξέο ζηνλ πίλαθα).

Πην δεχηεξν κέξνο («Θάιπςε απαηηήζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο Δγγχεζεο – Ππληήξεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο») δηαθξίλνληαη δχν Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο:
- ΞΠ 1: Απαηηήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο Δγγχεζεο – πνζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ
- ΞΠ 2: Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.

5.

Πηελ ζηήιε «Απάληεζε πνςεθίνπ Αλαδφρνπ» ζα θαηαγξαθεί κφλν ε έλδεημε „ΛΑΗ‟, „ΝΣΗ‟, ή
„ΞΔΟ‟ (αληηζηνηρψληαο ζε θάιπςε, κε θάιπςε ή ππεξθάιπςε, αληίζηνηρα).

6.

Πηελ ζηήιε «Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα» ζα θαηαγξάθνληαη







πνρξεσηηθά, ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή
ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή
αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θιπ., πνπ ζα παξαηεζνχλ ειεθηξνληθά
ζην Ξαξάξηεκα «Ρερληθά Φπιιάδηα - Αλαθνξέο» ηεο πξνζθνξάο.
Ξξναηξεηηθά κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζρφιηα γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνδηαγξαθήο (ηππηθά έσο 20
ιέμεηο).
Δθηελή θείκελα πνπ πεξηγξάθνπλ ε ηεθκεξηψλνπλ ηε ηερληθή ιχζε πέξα ηνπ ηππηθνχ κεγέζνπο
ησλ 20 ιέμεσλ δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα θειηά ησλ Ξηλάθσλ αιιά ζε μερσξηζηφ
θείκελν, ηερληθή αλαθνξά θαη πξνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ παξαπνκπέο.
Ρνλίδεηαη φηη νη παξαπνκπέο ζε ηερληθφ θπιιάδην, ηερληθή αλαθνξά, ηερληθή πεξηγξαθή θιπ ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν η θαη φρη γεληθά θαη αφξηζηα ζε φιν ην Ρερληθφ
Φπιιάδην, ηερληθά αλαθνξά ή ηερληθή πεξηγξαθή.
Πην ηερληθφ θπιιάδην, ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθή ππνγξάκκηζε θαη ζεκείσζε
ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ εθπιεξψλεη ην θάζε ζεκείν ηνπ Ρερληθνχ Φπιιαδίνπ ζε αληηζηνηρία
κε ηελ παξαπνκπή, πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ή
Ππκκφξθσζεο.

Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνηρεία ζηνπο Ξίλαθεο Ρερληθψλ
Σαξαθηεξηζηηθψλ ή Ππκκφξθσζεο θαη ην πιηθφ ζην νπνίν απηνί παξαπέκπνπλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθήο
αμηνιφγεζεο.

B.1.2.3
1.
2.

3.
4.

Ξαξάξηεκα «Ρερληθά Φπιιάδηα - Αλαθνξέο»

Πην παξάξηεκα απηφ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ ζε κνξθή απηφλνκσλ ηεπρψλ γηα θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν (ή θαη παξερφκελε ππεξεζία) ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Ρν παξάξηεκα απνηειείηαη απφ αξηζκεκέλα Ρερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο
πεξηγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο
κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ. πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο.
Πηελ αξρή ηνπ παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ θπιιαδίσλ, ηεπρψλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη θαζψο θαη ε αξίζκεζε ηνπο.
Πε θάζε ηερληθφ θπιιάδην, ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθή ππνγξάκκηζε θαη ζεκείσζε ησλ
πξνδηαγξαθψλ, πνπ εθπιεξψλεη ην θάζε ζεκείν ηνπ ηερληθνχ θπιιαδίνπ, ζε αληηζηνηρία κε ηελ
παξαπνκπή, πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ή Ππκκφξθσζεο.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
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έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

5.

Ρα ηερληθά θπιιάδηα ζα παξαδνζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε αξρεία
απνδεθηψλ ηχπσλ : pdf, jpg ή tiff.

Ζ Δπηηξνπή ζα ζηεξίμεη ηελ απφθαζε ηεο ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ παξέρεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα/αλαθνξέο
γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, ιχζεηο ή ππεξεζίεο. Ζ ηερληθή αξηηφηεηα ησλ θπιιαδίσλ ζα απνηειέζεη
ζηνηρείν αμηνιφγεζεο σο έλδεημε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο.

B.2 Πχληαμε Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
1.

Γηα θάζε επηκέξνπο πξντφλ (εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ) πξέπεη λα δνζεί ηκεκαηηθή πξνζθνξά κε ηελ
αλαθνξά μερσξηζηήο ηηκήο γηα θάζε ηεκάρην. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ηνπ
πξντφληνο είλαη κεδεληθφ φπνπ θαη πάιη αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά.

2.

Ρπρφλ εθπηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά είδνο, θαη ην ηειηθφ πνζφ γηα θάζε αληηθείκελν
λα είλαη απηφ πνπ ζα αλαγξαθεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

3.

Ρν θφζηνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ (εγγχεζεο, κεηαθνξάο ζην ζεκείν παξάδνζεο θιπ) γηα ηνλ εμνπιηζκφ
θαη ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ
ινγηζκηθνχ. Έηζη ε ηηκή πξνζθνξάο γηα θάζε ηεκάρην θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζα πεξηιακβάλεη ην
ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο κε ηνπο πξνδηαγεγξακκέλνπο φξνπο εγγχεζεο, ηελ κεηαθνξά θαη
παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ζηα πξνβιεπφκελα ζεκεία.

4.

Ν Φ.Ξ.Α. ζα αλαθέξεηαη κφλν κία θνξά ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζε μερσξηζηή
γξακκή.

5.

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ κνξθή πίλαθα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
III.ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ. Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο κπνξεί κφλν λα πξνζζέζεη επηπιένλ
ζεηξέο γηα λα αλαιχζεη θαιχηεξα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο, φπσο ηζρχεη
θαη ζηνλ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ, Ινγηζκηθνχ θαη πεξεζηψλ.
Ν πίλαθαο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ν ίδηνο πίλαθαο κε ηνλ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ
Δμνπιηζκνχ, Ινγηζκηθνχ & πεξεζηψλ κε κφλε δηαθνξά ηηο επηπιένλ ζηήιεο θαη γξακκέο γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.

6.

Δπηπιένλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο πξντφλησλ θαη ηηο
πεξηγξαθέο πξντφλησλ ηεο πξνζθνξά ηνπο, ζηελ ζχκβαζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ ηηκνιφγεζε.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
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καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

C. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
C.1 Κέζνδνο Αμηνιφγεζεο
1.

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
Ππκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν Θ/Β, φπνπ:
(a)
(b)

Θ = Ππλνιηθφ Θφζηνο (Ξξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ/Ινγηζκηθνχ θαη εγγχεζεο /yπνζηήξημήο ζηα πιαίζηα ηεο) ηεο
πξνζθνξάο.

Β = ( βi * ζi * oi )

δειαδή ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο βi θάζε θξηηεξίνπ επί ην ζπληειεζηή βάξνπο ηνπ θξηηεξίνπ (ζi )
επί ην ζπληειεζηή βάξνπο ( oi ) ηεο Νκάδαο θξηηεξίσλ.
2.

Νη ζπληειεζηέο βάξνπο ησλ Νκάδσλ θξηηεξίσλ (νi ) θαη νη ζπληειεζηέο βάξνπο ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ (ζi)
δίλνληαη παξαθάησ (Ξίλαθαο 1, παξ. C.2).

3.

Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 100 φηαλ θαιχπηνληαη αθξηβψο φιεο νη
ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο/ πξνδηαγξαθέο (απαξάβαηνη φξνη), ελψ απμάλεηαη έσο 110 φηαλ
θαιχπηνληαη εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο (απαξάβαηνη φξνη) θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο, θαη ππεξθαιχπηνληαη θάπνηεο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο ή/θαη ινηπέο απαηηήζεηο
ηεο δηαθήξπμεο.

C.2 Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη Ππληειεζηέο Βάξνπο
Όια ηα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βάξνπο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα:
Ξίλαθαο 1: Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη Ππληειεζηέο Βάξνπο

Α/Α

Θξηηήξην

1.

Δπηκέξνπο θξηηήξην

Ππληει.
Βάξνπο
( ζi )

Νκάδα 1 - Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ, Ξνηφηεηαο θαη Απφδνζεο

1.1

Γνκεκέλε θαισδίσζε δηπιήο ηειεπηθνηλσληαθήο πξίδαο

20

1.2

Θαισδηαθή δεχμε ηθξηψκαηνο κνλάδαο (θαισδίσζε UTP)
κε ζεκείν ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ Ηλψλ

2

1.3

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δζσηεξηθνχ ρψξνπ

2

1.4

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δμσηεξηθνχ ρψξνπ

2

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δλαέξηα

2

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ γηα Γηαζχλδεζε κε ΚΑΛ

2

1.5
1.6
1.7
1.8

Ππληει.
Νκάδαο
( νi )

Θάιπςε
πξνδηαγξαθψλ
εμνπιηζκνχ θαη
ινγηζκηθνχ

Πθαπηηθέο εξγαζίεο

1,5

Γξνκνινγεηήο ηειηθνχ ρξήζηε ηχπνπ 1

7

1.9

Γξνκνινγεηήο ηειηθνχ ρξήζηε ηχπνπ 2

5

1.10

Κεηαγσγέαο ηειηθνχ ρξήζηε

5

1.11

Δπαλαιήπηεο (repeater)

1.12

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην ΚΑΛ

2

1.13

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην ΚΑΛ

2

80%

0,5
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Θξηηήξην

Ππληει.
Βάξνπο
( ζi )

Δπηκέξνπο θξηηήξην

1.14

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα δηαζχλδεζε
κνλάδσλ

1.15

Δπίηνηρν θηβψηην ζηέγαζεο

0,1

1.16

Ξνιχπξηδν κε πξνζηαζία ππέξηαζεο

0,4

1.17

Ηθξίσκα ηχπνπ 1

0,5

1.18

Ηθξίσκα ηχπνπ 2

0,5

1.19

Ηθξίσκα ηχπνπ 3

0,5

1.20

Θάξηα 10GE Ethernet switching γηα Cisco 7604

3

1.21

Ρξνθνδνηηθφ γηα Cisco 7604

2

1.22

Gigabit Ethernet Switch κε uplink ζχξεο 10GE

4

1.23

Γηθηπαθέο
Balancing

1.24

Γηθηπαθέο Ππζθεπέο
Application Firewall

1.25

Θχξηνο Γξνκνινγεηήο ηνπ ΞΠΓ

10

1.26

Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ

3

1.27

Δμππεξεηεηήο Γηαρείξηζεο

3

1.28

Θεληξηθνπνηεκέλνο NAT Server

9

1.29

Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηεπζχλζεσλ IP

2

Αλαβάζκηζε κλήκεο γηα Cisco 7604

1

1.30
2.

Ππζθεπέο

Δπηπέδνπ

πεξεζίαο

Ππληει.
Νκάδαο
( νi )

2

Load
3

Δπηπέδνπ

πεξεζίαο

Web

3

Νκάδα 2 – Νξγάλσζεο Έξγνπ, Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη Θάιπςεο

Θάιπςε
απαηηήζεσλ γηα ηηο
ππεξεζίεο
Δγγχεζεο –
πνζηήξημεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο θαη
ρξνλνδηαγξάκκαηνο

2.1
2.2
2.3

πεξεζίεο Δγγχεζεο (εμεηάδεηαη ε
δηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο)

πξνζθεξφκελε

50%

Κεζνδνινγία πινπνίεζεο, πνηφηεηα κεραληζκνχ θαη
δηαδηθαζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο

30%

Σξνλνδηάγξακκα
Ξαξάδνζεο
Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ

20%

&

Δγθαηάζηαζεο

20%

C.3 Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξά. Γηα
ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Ξξνζθνξάο ε Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ:
1.

Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί
θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη Διάρηζησλ Ξξνυπνζέζεσλ Ππκκεηνρήο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ (αξ. 45 θαη 46 ηνπ ΞΓ 60/2007).

2.

Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε
πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο.

3.

Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο κε βάζε ην
κηθξφηεξν Θ/Β.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Πε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα νπνία
ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ Ξξνζθνξψλ θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ρα πξαθηηθά δηαβηβάδνληαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε, ε νπνία κε κέξηκλά ηεο
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο.
Ρα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα θνηλνπνηεζνχλ εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

Ξαξαηεξήζεηο:

1. Θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απνξξίςεη ηζρπξηζκνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νη

2.

3.

νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηεο δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο
Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη αλ έρεη επηπιένλ ζηνηρεία πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη
κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε.
Δπίζεο, ε ηερληθή αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δνθηκή (δνθηκέο) επίδεημεο,
πνπ θαη απηή (απηέο) ιακβάλεηαη ππ‟ φςε θαηά ηελ βαζκνιφγεζε. Αλεπηηπρή απνηειέζκαηα θαηά ηελ
δνθηκή επίδεημεο απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηε δπζκελή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ Δπηηξνπή ή
αθφκε θαη ιφγν πιήξνπο απφξξηςήο ηεο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο.
Ξξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ίζν Θ/Β, ζεσξνχληαη σο ίζεο. Πε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο Ρερληθήο Βαζκνινγίαο.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

D. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
D.1 Ρερληθέο Απαηηήζεηο
Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί.
Ξέξα απφ ην δεηνχκελν εμνπιηζκφ δεηνχληαη ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, εγγχεζεο/ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο, νη
νπνίεο αλαιχνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Ν εμνπιηζκφο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ δίλνληαη ζε πίλαθεο ζηα ζρεηηθά
παξαξηήκαηα:


Πηνλ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ, Ινγηζκηθνχ & πεξεζηψλ θαηαγξάθνληαη ηα είδε
(εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ) ζηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο.



Πηνπο Ξίλαθεο Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ & Ππκκφξθσζεο θαηαγξάθνληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ θαη νη απαηηήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο
εγθαηάζηαζεο, εγγχεζεο/ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο.

Ρν ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξεη ην ζήκα CE θαη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO.
Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ θαισδίσλ (ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη δηθηχνπ) θαη πξνζαξκνγέσλ (SFPs θιπ) νπηηθψλ θαη ραιθνχ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλδέζεηο.

D.2 Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
D.2.1 Δηζαγσγή
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
δηαζχλδεζε κνλάδσλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ ησλ ΝΡΑ, ηε δεκηνπξγία δνκεκέλεο
θαισδίσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θεληξηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΞΠΓ γηα ηε
δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηνπ ΞΠΓ ζηα νπηηθά MAN. Ρν αληηθείκελν εληάζζεηαη ζηε Γξάζε Α10
(πνέξγν 14) «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ
ηνπ π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ
«Π Ρ Ζ Ο Η Ε Υ» - Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην
ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»
πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ
Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 2007-2013.
Αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη, πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ,
ελψ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη βξίζθνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II.: ΞΗΛΑΘΔΠ

ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ & ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ

D.2.2 Αληηθείκελν ηεο δξάζεο
Όπσο αλαπηχρζεθε ζηελ εηζαγσγή, αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
κε ζθνπφ ηελ δηαζχλδεζε επηιεγκέλσλ κνλάδσλ (αλαιπηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV)
ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ ησλ ΝΡΑ, ηε δεκηνπξγία δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο
θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θεληξηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΞΠΓ γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο
ηνπ ΞΠΓ ζηα νπηηθά MAN.
Ρνλίδεηαη φηη θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, ν Αλαζέηνληαο κε ηελ ζπλεξγαζία ηερληθψλ νκάδσλ έρεη
απνηππψζεη (ειεθηξνληθά) θαηάιιειεο κειέηεο εθαξκνγήο αλά ζρνιηθή κνλάδα φπνπ θαηαγξάθνληαη νη
δηθηπαθέο αλάγθεο (εμνπιηζκφο, ελδεηθηηθά κήθε θαισδηψζεσλ, θ.ι.π) δηαζχλδεζεο κε ην ΚΑΛ.
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Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Ππλνπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο απηήο πεξηιακβάλεη:
1.

Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.

2.

πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.

3.

πεξεζίεο ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο θαη εγγχεζεο.

D.2.3 Δμνπιηζκφο & Δγθαηάζηαζε
Ν εμνπιηζκφο θαζψο θαη νη ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο πνπ δεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο απηήο
ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία:
1

Δζσηεξηθή δηθηχσζε κνλάδαο
Ζ εζσηεξηθή δηθηχσζε επηιεγκέλσλ κνλάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν, πεξηιακβάλεη:






Θαιψδην UTP cat 6 εληφο εηδηθνχ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ.
Γηπιή ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα ζε θάζε κηα απφ ηηο επηιεγκέλεο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ.
Ρεξκαηηζκφ ηεο θαισδίσζεο ζε patch panel εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
Γηαζχλδεζε ζπζηεγαδφκελσλ κνλάδσλ (φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν) κε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ
(εζσηεξηθά αλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην θηήξην θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ είλαη κεγάιε ή
εμσηεξηθά αλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά θηήξηα) ή θαισδίνπ ραιθνχ.

Ρνλίδεηαη πσο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηθηχσζε ησλ κνλάδσλ, απηέο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηελ φζν ηε δπλαηφ κηθξφηεξε φριεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ ζρνιείνπ
θαη ζπλάκα ζα πξέπεη λα κελ δηαηαξάμνπλ ηελ αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ. Ρνλίδεηαη δε, πσο ζε πεξηπηψζεηο
δηάηξεζεο ηνίρσλ γηα φδεπζε ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο εθζθαθψλ ζηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο
ησλ ζρνιείσλ ή θαη εμσηεξηθά απηψλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη πιήξε απνθαηάζηαζε απφ ηνλ Αλάδνρν.
2

Δμνπιηζκφο ζχλδεζεο ζην Νπηηθφ ΚΑΛ
Πηηο πεξηπηψζεηο κνλάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν θαη έρεη θαηαιήμεη νπηηθή ίλα απφ ην εγγχο νπηηθφ
ΚΑΛ θαη απηέο δελ δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ζχλδεζήο ηνπο ζ‟ απηφ, ζα εγθαζίζηαηαη media converter ν
νπνίνο απαηηείηαη λα θαηαιήγεη ζην ρψξν πνπ θηινμελεί ην ηθξίσκα ηεο κνλάδαο.

3

Κεηαγσγείο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Πε φζεο κνλάδεο έρνπλ επηιεγεί απφ ην παξφλ έξγν, λα εγθαηαζηαζεί δνκεκέλε θαισδίσζε ή έρνπλ
απμεκέλε αλάγθε δηθηπαθήο δηαζχλδεζεο, ζα παξαδνζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ λένη κεηαγσγείο.

4

Γξνκνινγεηήο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Γηα ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ιακβάλνπλ ή φρη εζσηεξηθή
θαισδίσζε απφ ην έξγν, ζα γίλεη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ δξνκνινγεηή

5

Κεηαγσγείο θχξησλ θφκβσλ ΞΠΓ
Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θχξησλ θφκβσλ ηνπ ΞΠΓ θαη κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε
bandwidth πνπ ζα επηθέξεη ε ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηα ΚΑΛ,
απαηηείηαη ε πξνκήζεηα κεηαγσγέσλ κε ζχξεο 10Gigabit Ethernet γηα ηνπο θχξηνπο θφκβνπο ηνπ ΞΠΓ.

6

Δμνπιηζκφο ελίζρπζεο/αλαβάζκηζεο θεληξηθψλ δξνκνινγεηψλ ΞΠΓ
Νη δξνκνινγεηέο πνπ δηαζέηεη ην ΞΠΓ ζηνπο θχξηνπο θφκβνπο ηνπ, πεξηιακβάλνπλ αξζξσηνχο (modular)
δξνκνινγεηέο ηεο εηαηξείαο Cisco Systems (ζεηξά 7600). Νη ζπγθεθξηκέλνη δξνκνινγεηέο, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα κέζσ αιιαγήο ησλ αξζξσκάησλ ηνπο, λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ
δηακνξθψλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ (κέζσ πξνκήζεηαο λέσλ αξζξσκάησλ κε ζχξεο 10
Gigabit Ethernet). Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ πνπ πξφθεηηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη ελ ιφγσ
δξνκνινγεηέο ζηελ πινπνίεζε ηεο ηερληθήο ιχζεο ζα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνκήζεηα επηπιένλ
ηξνθνδνηηθψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηπιήο ηξνθνδνζίαο ζην ζχλνιφ ηνπο θαζψο θαη αξζξσκάησλ
επέθηαζεο κλήκεο.

7

Λένο ζπλνξηαθφο δξνκνινγεηήο ΞΠΓ
Ν λένο ζπλνξηαθφο δξνκνινγεηήο ηνπ ΞΠΓ πξφθεηηαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ΞΠΓ
κε ην internet ζε ηαρχηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 10Gbps, ελψ ηαπηφρξνλα πξφθεηηαη λα παξέρεη δηαζχλδεζε
κε ηα Θέληξα Γεδνκέλσλ (Datacenters) ηνπ ΞΠΓ ζε ηαρχηεηα 10Gbps. Ραπηφρξνλα, ζα έρεη ηε
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δπλαηφηεηα γηα παξνρή απμεκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιείαο θαη δηακνηξαζκνχ ηεο θίλεζεο. Ρέινο,
ζα ελζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πςειήο δηαζεζηκφηεηαο κέζσ δηπιψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ην
ζχλνιν ησλ κεξψλ πνπ δηαζπλδέεη (δηαζχλδεζε κε ΔΓΔΡ, BRAS, Datacenters).
8

Θεληξηθφο NAT Server
Ν θεληξηθφο NAT Server, πεξηιακβάλεη ηελ ππνδνκή πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην θεληξηθφ θφκβν
δηαζχλδεζεο ηνπ ΞΠΓ κε ην ΔΓΔΡ (Αζήλα) θαη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή
θεληξηθνπνηεκέλεο ππεξεζίαο NAT ζην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν.

9

Γηθηπαθέο Ππζθεπέο Δπηπέδνπ πεξεζίαο Load Balancing
Νη δηθηπαθέο ζπζθεπέο Δπηπέδνπ πεξεζίαο Load Balancing (δηακνηξαζκνχ θφξηνπ θίλεζεο),
πεξηιακβάλνπλ κεηαγσγείο (Load Balancing) νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην datacenter ηνπ ΞΠΓ θαη
έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο θίλεζεο ησλ ρξεζηψλ πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζ‟ απηνχο ην
ΞΠΓ.

10

Δμνπιηζκφο πξνζηαζίαο δηθηχνπ
Ν εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο δηθηχνπ (Web Application Firewall), ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζην datacenter
ηνπ ΞΠΓ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ
θηινμελνχληαη ζην datacenter ηνπ ΞΠΓ.

11

Ινγηζκηθφ
Ρν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εξγαιείνπ παξαθνινχζεζεο & δηαρείξηζεο δηθηχνπ θαζψο θαη
εξγαιείνπ Γηαρείξηζεο Γηεπζχλζεσλ IP (IP Management). Ρα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ πνπ ζα επηθέξεη ε ζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ
πνπ κεηέρνπλ ζηα νπηηθά ΚΑΛ.

12

Δμππεξεηεηήο Γηαρείξηζεο
Γηα ηελ θηινμελία ησλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο & δηαρείξηζεο δηθηχνπ θαζψο θαη γηα ην ινγηζκηθφ IP
Management, ζα γίλεη ε πξνκήζεηα λένπ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη δηακνξθσζνχλ
(ππνρξέσζε ηνπ αλαζέηνληα) ηα πξναλαθεξζέληα ινγηζκηθά.

D.2.4 Αξρηηεθηνληθή θαη εμνπιηζκφο
Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, απνηειείηαη απφ δπν δηαθξηηά κέξε. Ρν πξψην κέξνο ηεο πινπνίεζεο
πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο/εμνπιηζκφ γηα ηελ θπζηθή δηαζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ, ελψ ην δεχηεξν
κέξνο, αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γηθηχνπ (θεληξηθά) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
ρξεζηψλ θαη ηεο απμεκέλεο θίλεζεο πνπ αλακέλεηαη λα εηζάγνπλ ζην ΞΠΓ. Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο,
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε αξρηηεθηνληθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.

D.2.4.1

Δμνπιηζκφο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο

Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο πξφθεηηαη λα δηθηπσζεί ην ζχλνιν ησλ αηζνπζψλ ζε
κεγάιν πιήζνο ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηέρνπλ ζηα νπηηθά MAN, ελψ ηαπηφρξνλα
πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζχγρξνλνο δξνκνινγεηήο ζην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ κεηέρνπλ ζηα νπηηθά ΚΑΛ.
Ρνλίδεηαη πσο γηα ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξάμε, πξφθεηηαη λα γίλεη θαη πξνκήζεηα
πνιχπξηδνπ κε πξνζηαζία ππέξηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνθπγή θζνξάο ηνπ ππφ πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ απφ ππεξηάζεηο.
Πηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ελδεηθηηθά ηελ ηερληθή ιχζε γηα ηα δπν δηαθξηηά είδε κνλάδσλ.
Α. Κνλάδεο πνπ ιακβάλνπλ δνκεκέλε θαισδίσζε
Γηα ηηο κνλάδεο πνπ ιακβάλνπλ δνκεκέλε θαισδίσζε, ην ηππηθφ ζρεδηάγξακκα πινπνίεζεο, παξνπζηάδεηαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Νπζηαζηηθά, γηα θάζε δηπιή ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα, δχν θαιψδηα μεθηλψληαο απφ ηνλ
θαηαλεκεηή ζα νδεχνπλ νξηδφληηα ζηνλ ίδην φξνθν, ή/θαη θάζεηα ζε δηαθνξεηηθφ φξνθν (αλάινγα κε ην
θηίξην) θαη ζα θαηαιήγνπλ ζηηο εμφδνπο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο πξίδαο ηεο αίζνπζαο..
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Ζ νξηδφληηα φδεπζε ζα γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ αηζνπζψλ (εθηφο αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ) ελψ ε θάζεηε
φδεπζε (πξνο ηνλ πάλσ ή θαη θάησ φξνθν) ζα γίλεηαη απφ έλα ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
πνιιαπιέο θζνξέο (δηαηξήζεηο).
Πε θάζε πεξίπησζε νη απνθαηαζηάζεηο ζηνπο ηνίρνπο είλαη επηβεβιεκέλεο θαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα
παξαιεθζεί ην έξγν.
Ρν ζχλνιν ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ θηεξίνπ, ζα θαηαιήγεη ζε θεληξηθφ ζεκείν, εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο –
(rack) (πνπ δηαζέηεη ή ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ) ηεο κνλάδαο, φπνπ θαη ζα
εγθαζίζηαηαη ν δξνκνινγεηήο θαη ν κεηαγσγέαο πνπ αλαινγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα.
Δπίζεο, ε δηπιή ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα, ζα εγθαζίζηαηαη ζηνλ ηνίρν, δεμηά ή αξηζηεξά ηεο έδξαο ηνπ
θαζεγεηή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εθφζνλ είλαη απηφ δπλαηφ, πιεζίσλ ειεθηξνινγηθήο πξίδαο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλνιηθή απφζηαζε ηεο δηπιήο πξίδαο απφ ηνλ θαηαλεκεηή είλαη άλσ ησλ 90m ζα
εγθαζίζηαηαη repeater (switch 5 ζέζεσλ), εληφο εηδηθνχ επίηνηρνπ θηβσηίνπ ζηέγαζεο, ην νπνίν πξνηείλεηαη λα
εγθαζίζηαηαη ζε αίζνπζα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ηεο κνλάδαο (π.ρ. γξαθείν θαζεγεηψλ, εξγαζηήξην, θιπ) .
Πε θάζε πεξίπησζε, ην ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα:




ANSI/ΡΗΑ/ΔΗΑ 568.B.2 ή λεφηεξν
ISO/ IEC DIC 11801
EN 50173

θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Δζσηεξηθψλ Ρειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ Νηθνδνκψλ (ΦΔΘ Β‟767 31/12/1992).
Ρνλίδεηαη πσο ζε κεγάιν πιήζνο κνλάδσλ, ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε δνκεκέλε θαισδίσζε, ζε
πεξηνξηζκέλν φκσο αξηζκφ αηζνπζψλ. Ν Aλάδνρνο, ζα πξέπεη, πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ δηπιψλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ πξηδψλ λα νινθιεξψζεη/δηαζπλδέζεη ηελ λέα θαισδίσζε, κε ηελ ήδε ππάξρνπζα έηζη ψζηε
ην ζχλνιν ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηεο κνλάδαο λα απνηειεί εληαίν ηνπηθφ δίθηπν (LAN).
Γηα ηελ ππάξρνπζα θαισδίσζε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο (έιεγρνο,
επηδηφξζσζε –π.ρ αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ, πξίδαο-, πηζηνπνίεζε) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο (πηζαλέο) εξγαζίεο γηα ζηήξημε ηνπ ππάξρνληνο ηθξηψκαηνο θαη
ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδηψζεσλ
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Δηθφλα 1: Δλδεηθηηθή πινπνίεζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζην εζσηεξηθφ κνλάδσλ

Δπηπξφζζεηα, ζε πεξηπηψζεηο θηεξίσλ, πνπ ζπζηεγάδνπλ πέξαλ ηεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ή/θαη ζε
πεξηπηψζεηο κνλάδσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θηήξηα αιιά έρνπλ θνηλφ πξναχιην, γηα ιφγνπο
επίηεπμεο νηθνλνκίαο θιίκαθαο, έρεη επηιεγεί ε ηερληθή ιχζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθξηηψλ LAN κεηαμχ ηνπο.
Πηε ζπλέρεηα, ε δηθηπαθή θίλεζε φισλ ησλ κνλάδσλ ζα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα κνλαδηθφ ζεκείν, ζην νπνίν
ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ην ΚΑΛ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαζχλδεζεο ησλ
κνλάδσλ κεηαμχ ηνπο, έρεη επηιεγεί πιεζψξα ηερληθψλ ιχζεσλ αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία πνπ παξνπζηάδεη
θάζε κηα ζρνιηθή κνλάδα. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπζηεγαδφκελεο κνλάδεο, δχλαηαη λα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο
κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:




Νπηηθή ίλα εζσηεξηθνχ ρψξνπ: Πε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ζπζηέγαζε κνλάδσλ εληφο ηνπ ίδηνπ
θηεξίνπ, ηα δηαθξηηά LAN ησλ κνλάδσλ ζα δηαζπλδεζνχλ κέζσ νπηηθήο δεχμεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαζχλδεζεο, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί media converter απφ νπηηθφ ζε ραιθφ. Ζ
φδεπζεο ηεο ίλαο ζα γίλεη εληφο πιαζηηθνχ θαλαιηνχ ή/θαη ζσιήλα
Νπηηθή ίλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ: Πε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ζπζηέγαζε κνλάδσλ ζε δηαθνξεηηθά
θηήξηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ θνηλφ πξναχιην, ηα δηαθξηηά LAN ησλ κνλάδσλ ζα δηαζπλδεζνχλ κέζσ
νπηηθήο δεχμεο ε νπνία ζα δηέξρεηαη απφ ηνλ θνηλφ πξναχιην ρψξν ησλ θηεξίσλ. Γηα ηε δεκηνπξγία
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζχλδεζεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπννηεζεί media converter απφ νπηηθφ ζε ραιθφ.
Ζ φδεπζε ηεο ίλαο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ζα γίλεη είηε ππφγεηα (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηνλ
πξναχιην ρψξν) είηε ππέξγεηα (ελαέξηα δηαζχλδεζε ησλ θηεξίσλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ ππιψλσλ
ζηήξημεο) ελψ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ζα γίλεη εληφο πιαζηηθνχ θαλαιηνχ ή/θαη ζσιήλα. Ζ δηαζχλδεζε
ησλ θηεξίσλ ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθφ επηηνίρην νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ησλ θηεξίσλ. Θαηφπηλ απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα μεθηλά νπηηθφ θαιψδην (εληφο πιαζηηθνχ θαλαιηνχ ή/θαη ζσιήλα), ην νπνίν
θαη ζα θαηαιήγεη ζηνλ media converter ηεο θάζε κνλάδαο. Ρνλίδεηαη πσο απαηηεί ηζρπξή απαίηεζε ν
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ζπγθεθξηκέλνο converter λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο ζηέγαζεο ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ
ηεο κνλάδαο.
Πην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, θαηαγξάθεθε ε έιιεηςε
ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ νπηηθή ίλα πνπ θαηέιεγε
ζε απηέο, απφ ην Κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (media converter). Δπηπξνζζέησο, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, ε νπηηθή ίλα ηνπ ΚΑΛ θαηέιεγε ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηνλ ρψξν πνπ θηινμελεί ην ηθξίσκα
ηεο κνλάδαο (ζπλήζσο ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ, ε
πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ιχζεο, απαηηεί ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ εηδψλ:



Media converter γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο κνλάδαο ζην ΚΑΛ
Δπέθηαζε ηεο θαισδίσζεο απφ ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο νπηηθήο ίλαο ηνπ ΚΑΛ κέρξη ην ζεκείν
ζπλάζξνηζεο ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηεο κνλάδαο (ηθξίσκα). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε
πξνηείλεηηαη λα γίλεη είηε κέζσ UTP είηε κέζσ νπηηθήο ίλαο, αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
ηίζεληαη απφ ηελ απφζηαζε ή/θαη ηελ ηδηνκνξθία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ κνλάδα.

Ρνλίδεηαη πσο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ηηο νπηηθέο θαισδηψζεηο (media converters,
νπηηθέο ίλεο, νπηηθά patchcords, SFP) απαηηείηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο
κεξψλ (π.ρ. connectors ηθαλνχο - ζε πιήζνο θαη ραξαθηεξηζηηθά - λα δηαζπλδέζνπλ ηα κέξε
κεηαμχ ηνπο).
Ρέινο, ζε πεξηνξηζκέλν πιήζνο κνλάδσλ πνπ ιακβάλνπλ δνκεκέλε θαισδίσζε, απαηηείηαη ε πξνκήζεηα λένπ
ηθξηψκαηνο, ηθαλφ λα ζηεγάζεη ηνλ λέν εμνπιηζκφ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε κνλάδα, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο
έξγνπ. Απηφ γίλεηαη θπξίσο ζε κνλάδεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηθξίσκα είηε ζε κνλάδεο ησλ νπνίσλ ηα ηθξηψκαηα
δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα, ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ ππάξρνληνο ρψξνπ, λα ζηεγάζνπλ ηνλ λέν εμνπιηζκφ. Πηηο
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη επηπξφζζεηα, ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ (θαισδίσζε-patch
panel – δξνκνινγεηήο – κεηαγσγέαο θιπ) ζην λέν ηθξίσκα.
Β. Κνλάδεο πνπ δελ ιακβάλνπλ δνκεκέλε θαισδίσζε
Πηηο κνλάδεο πνπ ην παξφλ έξγν δελ ζα εγθαηαζηήζεη δνκεκέλε θαισδίσζε, ζα παξαδνζεί/εγθαηαζηαζεί
ζχγρξνλνο δξνκνινγεηήο πςειψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε ηα κεηξνπνιεηηθά δίθηπα
νπηηθψλ ηλψλ ησλ ΝΡΑ.

D.2.4.2

Αξρηηεθηνληθή θαη εμνπιηζκφο ζην ΞΠΓ

Ραπηφρξνλα κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο ζρνιηθέο θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ κεηέρνπλ
ζην παξφλ έξγν πξνθεηκέλνπ απηέο λα δηαζπλδεζνχλ κέζσ ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ησλ
ΝΡΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην δίθηπν ηνπ ΞΠΓ, ζα πξέπεη λα επηηειεζηεί θαη ζεηξά εξγαζηψλ εληφο ηνπ δηθηχνπ
ηνπ ΞΠΓ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνδερηεί/δηαρεηξηζηεί ηελ απμεκέλε θίλεζε πνπ ζα εηζάγνπλ νη
ρξήζηεο.
Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξφθεηηαη λα γίλεη αλάιπζε:
a)

ηεο ηερληθήο ιχζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ κέζσ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ
δηθηχσλ ησλ ΝΡΑ, ζην ΞΠΓ θαη
b) ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΞΠΓ πνπ απαηηείηαη, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ.
Γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ ΞΠΓ κε ην αληίζηνηρν νπηηθφ ΚΑΛ θαη έρνληαο σο ζηφρν (α)
ηελ δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο δηαζχλδεζεο ζε φζν ην δπλαηφλ πην ρακειφ επίπεδν, θαη (β) ηελ πξφζβαζε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην Γηαδίθηπν κε ππεξ-πςειέο ηαρχηεηεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ εγγχο θφκβνπ ηνπ ΔΓΔΡ-3,
κέζσ ηνπ νπνίνπ ζηε ζπλέρεηα πξνσζείηαη ε θίλεζε ζην δίθηπν ηνπ ΞΠΓ. Ζ ινγηθή δηαζηξσκάησζε ηεο
ηερληθήο ιχζεο επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα ζεκεία:




Σξεζηκνπνίεζε ηνπ νπηηθνχ ΚΑΛ γηα ζπλάζξνηζε ηεο θίλεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε έλα ζεκείν
ηνπ ΚΑΛ.
Γηαζχλδεζε ΚΑΛ – ΞΠΓ κέζσ εμνπιηζκνχ πνπ εγθαζηζηά ην ΞΠΓ ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ ή Ρερλνινγηθφ
Ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ.
Ξξνψζεζε ηεο θίλεζεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΔΓΔΡ – 3 ζηνλ ηνπηθφ λνκαξρηαθφ θφκβν ηνπ ΞΠΓ θαη
θαη‟επέθηαζε ζην internet.
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Γηα ηελ δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δηαζπλδένληαη ζην νπηηθφ κεηξνπνιηηηθφ
δίθηπν κέρξη ην Ξαλεπηζηεκηαθφ / Ρερλνινγηθφ ίδξπκα, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία IEEE
802.1ad,, ε νπνία απνηειεί βειηίσζε ηεο IEEE 802.1Q ηερλνινγίαο. Ζ ηερλνινγία 802.1ad, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε Metro Ethernet δηθηπαθψλ ηνπνινγηψλ, φπσο απηή ησλ κεηξνπνιηηηθψλ
νπηηθψλ δηθηχσλ ησλ ΝΡΑ. Ππγθεθξηκέλα, ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία επηηξέπεη ζε έλα Ethernet πιαίζην λα
ελζπιαθψλεη δχν (2) VLAN 802.1Q εηηθέηεο: ηελ αξρηθή VLAN εηηθέηα, θαζψο θαη κία λέα VLAN εηηθέηα ε νπνία
πξνζδηνξίδεη ην Metro Ethernet δίθηπν. Ζ λέα VLAN εηηθέηα πξνζηίζεηαη ζην Ethernet πιαίζην φηαλ απηφ
εηζέξρεηαη ζην Metro Ethernet δίθηπν θαη αθαηξείηαη φηαλ απηφ εμέξρεηαη απφ ην Metro Ethernet δίθηπν. Ρν
Metro Ethernet δίθηπν, ρξεζηκνπνηεί ηε λέα VLAN εηηθέηα πνπ πξνζηίζεηαη ζηα εηζεξρφκελα Ethernet πιαίζηα,
γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά LANs. Πηελ Δηθόλα 2
παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 802.1ad, ηερλνινγίαο γηα ηελ δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο απφ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο κέρξη ηνλ θφκβν ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ / Ρερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο.

Δηθφλα 2: Ινγηθφ δηάγξακκα θίλεζεο απφ ηνλ δξνκνινγεηή ελφο ζρνιείνπ ζηνλ δξνκνινγεηή ηνπ ΞΠΓ,
ζην νηθείν Ξαλεπηζηεκηαθφ/Ρερλνινγηθφ ίδξπκα θάλνληαο ρξήζε 802.1ad, ηερλνινγίαο

Πηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΔΓΔΡ, ε θίλεζε ησλ κνλάδσλ πξνσζείηαη πξνο ηνλ
πιεζηέζηεξν λνκαξρηαθφ θφκβν ηνπ ΞΠΓ θαη θαη‟ επέθηαζε ζην internet.
Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ, πσο ε δηαζχλδεζε αξθεηά κεγάινπ αξηζκνχ κνλάδσλ ζην ΞΠΓ, κε ζπκκεηξηθέο
ηαρχηεηεο άλσ ησλ 100Mbps, δεκηνπξγεί λέεο απαηηήζεηο ζην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ ΞΠΓ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, απαηηνχληαη ζεηξά ελεξγεηψλ / αλαβαζκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:





Ρελ αλαβάζκηζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ησλ θεληξηθψλ θφκβσλ ηνπ ΞΠΓ (8 ζεκεία παλειιαδηθά),
φπνπ ζα ζπγθεληξψλεηαη ε θίλεζε απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο θφκβνπο ηνπ ΞΠΓ.
Ρελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλνξηαθνχ δξνκνινγεηή ηνπ ΞΠΓ, κε λέν ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί θίλεζε αξθεηψλ
δεθάδσλ Gbps.
Ρελ δεκηνπξγία θεληξηθήο ππνδνκήο NAT, κε ηελ πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (ΛΑΡ server) ν
νπνίνο ζα επηηειεί ηελ ππεξεζία NAT, γηα ηηο κνλάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κε
εμσγελή δίθηπα (νπζηαζηηθά αθνξά ηελ θίλεζε ησλ κνλάδσλ πξνο ην internet). Δπηπξφζζεηα, ε
ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ADSL/VDSL
ζπλδέζεσλ ηνπ ΞΠΓ, σο «broadband access concentrators» νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο L2TP Network
Servers (LNS). Νη ζπζθεπέο απηέο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε θάπνην θχξην θφκβν
ηνπ ΞΠΓ κε ζθνπφ ην ηεξκαηηζκφ ησλ ADSL/VDSL ζπλδέζεσλ.
Πηηο παξαθάησ εηθφλεο παξαηίζεληαη δπν πηζαλέο απνδεθηέο ηνπνινγίεο γηα ηνπο ζπγθεληξσηέο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο, κε θξηηήξην ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Πηελ Δηθφλα 3 παξαηίζεηαη ε πξψηε απνδεθηή ιχζε, κε πξνκήζεηα δχν (2) ζπζθεπψλ, νη νπνίεο
έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν (2) 10GE ζχξεο. Ζ πξψηε 10GE ζχξα ζπλδέεηαη ζην θχξην δίθηπν ηνπ ΞΠΓ
θαη ε δεχηεξε 10GE ζχξα, ζε κεηαγσγείο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (stack switches).

Πει. 54 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Δηθφλα 3: Αξρηηεθηνληθή ιχζεο πινπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο κέζσ
πξνκήζεηαο 2 ζπζθεπψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν 10GE ζχξεο έθαζηε

Πηελ Δηθφλα 4 παξαηίζεηαη ε δεχηεξε απνδεθηή ιχζε, κε πξνζθνξά κηα ζπζθεπήο πςειήο
δηαζεζηκφηεηαο, κε δχν ηνπιάρηζηνλ 10GE ζχξεο γηα ηελ εηζεξρφκελε θαη δχν ηνπιάρηζηνλ 10GE
ζχξεο γηα ηελ εμεξρφκελε θίλεζε.

Πει. 55 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

Δηθφλα 4: Αξρηηεθηνληθή ιχζεο πινπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο κέζσ
πξνκήζεηαο 1 ζπζθεπήο, ε νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ δπν 10GE ζχξεο

Πει. 56 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I.
A/A

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Ξξντφλ/πεξεζία

Αλάιπζε
Ξξντφληνο/πεξεζίαο
Ξεξηγξαθή

Θαηαζθεπαζηήο

Θσδηθφο
Θαηαζθεπαζηή

Ξνζφηεηα

Α. Δικτφωςθ χολικών Μονάδων
1

Δομθμζνθ καλωδίωςθ διπλισ τθλεπικοινωνιακισ πρίηασ

8.353διπλζσ
πρίηεσ

3

Καλωδιακι ηεφξθ ικριώματοσ μονάδασ (καλωδίωςθ UTP) με ςθμείο τερματιςμοφ
Οπτικών Ινών
Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών Εςωτερικοφ χώρου

3.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

3.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

4

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών Εξωτερικοφ χώρου

4.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

4.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

5

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών Εναζρια

5.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

5.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

6

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών για Διαςφνδεςθ με ΜΑΝ

6.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

6.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

7

καπτικζσ εργαςίεσ

8

Δρομολογθτισ τελικοφ χριςτθ τφπου 1

450

9

Δρομολογθτισ τελικοφ χριςτθ τφπου 2

296

10

Μεταγωγζασ τελικοφ χριςτθ

2

354

5.505m*
112**
11.546m*
188**
4.861m*
114**
5.353m*
274**
6.152m*

1.912

Πει. 57 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/A

Ξξντφλ/πεξεζία

Αλάιπζε
Ξξντφληνο/πεξεζίαο
Ξεξηγξαθή

Θαηαζθεπαζηήο

Θσδηθφο
Θαηαζθεπαζηή

Ξνζφηεηα

11

Επαναλιπτθσ (repeater)

107

12

Μετατροπζασ από οπτικό ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ (1Gbps)

214

13

Μετατροπζασ από οπτικό ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ (100Mbps)

24

14

Μετατροπζασ από οπτικό ςε UTP για διαςφνδεςθ μονάδων

434

15

Επίτοιχο κιβώτιο ςτζγαςθσ

108

16

Πολφπριηο με προςταςία υπζρταςθσ

17

Ικρίωμα τφπου 1

132

Ικρίωμα τφπου 2

136

Ικρίωμα τφπου 3

21

18
19

`

1.007

Β. Εξοπλιςμόσ Δικτφου ΠΔ
20

Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604

4

21

Σροφοδοτικό για Cisco 7604

7

22

Gigabit Ethernet Switch με uplink κφρεσ 10GE

5

23

Δικτυακζσ υςκευζσ Επιπζδου Τπθρεςίασ Load Balancing

2

24

Δικτυακζσ υςκευζσ Επιπζδου Τπθρεςίασ Web Application Firewall

2

25

Κφριοσ Δρομολογθτισ του ΠΔ

1

26

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δικτφου

1

27

Εξυπθρετθτισ Διαχείριςθσ

1

28

Κεντρικοποιθμζνοσ NAT Server

1

29

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Διευκφνςεων IP

1

30
Αναβάκμιςθ μνιμθσ για Cisco 7604
* ενδεικτικζσ ποςότθτεσ όπωσ προκφπτουν από το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – μθ δεςμευτικζσ από τον Ανακζτοντα
** ςε κάκε ςθμείο τερματίηονται αντίςτοιχα 4 ίνεσ

4

Πει. 58 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II.
ΞΡΣ 1.

ΞΗΛΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ & ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ

Γνκεκέλε θαισδίσζε δηπιήο ηειεπηθνηλσληαθήο πξίδαο (ΓΘ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηε δνκεκέλε θαισδίσζε ε νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ζην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ππνδνκή απηή αθνξά δνκεκέλε θαισδηαθή ππνδνκή (UTP cat 6) γηα δίθηπν θσλήο θαη
δεδνκέλσλ. Θα εγθαηαζηαζεί θαισδίσζε UTP θαη νη απαξαίηεηεο νδεχζεηο νη νπνίεο ζα θαηαιήγνπλ ζε patch panel πνπ ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε νινθιήξσζε ηεο ππφ πξνκήζεηαο δνκεκέλεο θαισδίσζεο κε ήδε ππάξρνπζεο θαισδηψζεηο εληφο ησλ κνλάδσλ θαζψο θαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ην κεηξνπνιηηηθφ
δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. Πε θάζε ιεηηνπξγηθή αίζνπζα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί κηα δηπιή ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα.
Γηπιή Ρειεπηθνηλσληαθή πξίδα, ππφ γσλία 45ν UTP Cat6
ΓΘ 1.1

ΓΘ 1.2

ΓΘ 1.3

(modular jacks 4 δεπγψλ RJ-45 ζε εηδηθά πιαζηηθά θνπηηά δχν πξηδψλ ην θαζέλα – ηππηθψλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ έσο 85mmX85mm, θαηάιιεια γηα επίηνηρε ζηήξημε, κε θιείζηξα
ζπξψλ – έλαληη ηεο ζθφλεο θαη πιαζηηθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο)

ΛΑΗ

Δζσηεξηθή δνκεκέλε θαισδίσζε, απφ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο κέρξη ηνλ θαηαλεκεηή
ηνπ ηθξηψκαηνο (Patch Panel), κε θαιψδηα ραιθνχ 4 δεπγψλ (UTP) category 6 ζχκθσλα κε
ην πξφηππν EIA/TIA 568. Ρεξκαηηζκφο θαη ησλ 4 δεπγψλ θαη ζηα δχν άθξα ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία ΔΗΑ/ΡΗΑ Ρ568Β.

ΛΑΗ

Αξζξσηφο θαηαλεκεηήο ηθξηψκαηνο (patch panel) ζηνλ νπνίν ζα ηεξκαηίδεη ην ζχλνιν ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ πξηδψλ/ζπξψλ δηθηχνπ, πξνζαπμεκέλνο θαηά έμη (6) ειεχζεξεο ζχξεο γηα
κειινληηθή επέθηαζε.

ΛΑΗ

(Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο/ηχπνη ησλ θαηαλεκεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ)
Νδεχζεηο ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο απφ ιεπθά πιαζηηθά θαλάιηα θιεηζηνχ ηχπνπ (κε
αλνηγφκελν θαπάθη).
Ρα θαιψδηα UTP κεηαμχ θεληξηθνχ ή ελδηάκεζνπ θαηαλεκεηή θαη πξίδαο πξέπεη λα είλαη
ζπλερή θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ππνδνκή φδεπζεο. Αλαιπηηθφηεξα:

ΓΘ 1.4



Γηα εζσηεξηθέο νδεχζεηο ή νδεχζεηο θάησ απφ εμψζηεο: Κέζα ζε θιεηζηφ
επίηνηρν πιαζηηθφ θαλάιη κε θάιπκκα, θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, απφ
απηνζβελφκελν PVC. Ρα θαλάιηα ζα είλαη πιήξε ζε εμαξηήκαηα ηνπνζέηεζεο
κε ηα νπνία ζα επηηπγράλεηαη ζπλέρεηα ζηα άθξα, ηηο εζσηεξηθέο ή ηηο εμσηεξηθέο
γσλίεο.
Γηα αθάιππηα ηκήκαηα νδεχζεσλ εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ: Ζ φδεπζε ζα
γίλεηαη εληφο ζσιελψζεσλ πιαζηηθψλ (ηχπνπ Duroflex) ή κεηαιιηθψλ,
θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ.

ΛΑΗ

Πει. 59 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Σσξεηηθφηεηα ησλ θαλαιηψλ αξθεηή γηα ηελ επέθηαζε θαηά 100% ηεο θαισδηαθήο
ππνδνκήο πνπ εγθαζίζηαηαη (ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 Σ2,5 cm ζε θάζε πεξίπησζε).
Δγθαηάζηαζε κε θαιαίζζεην ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. Διάρηζηε απφζηαζε 25 εθαηνζηά ησλ νδεχζεσλ απφ ηελ θαισδίσζε
ηνπ δηθηχνπ ηζρχνο (απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ ιφγσ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ).

ΛΑΗ

Α/Α

ΓΘ 1.5

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γηα θάζε δηπιή ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην απαξαίηεην κήθνο θαισδίνπ
(UTP CAT6) γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζην patch panel/ηθξίσκα ηεο κνλάδαο.
Πεκεηψλεηαη φηη, ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV, παξνπζηάδεηαη ην ελδεηθηηθφ κήθνο ηνπ απαηηνχκελνπ
θαισδίνπ αλά κνλάδα, βάζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί
δεζκεπηηθφ ζηνηρείν (γηα ηνλ Αλαζέηνληα)
ΓΘ 1.6

Ρν Θφζηνο θάζε Γηπιήο ηειεπηθνηλσληαθήο πξίδαο, πνπ ζα αλαθεξζεί ζηνλ Ξίλαθα
Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
ηεο δηπιήο πξίδαο (πξνδηαγξαθή ΓΘ1.1) θαη ην θφζηνο :






ΓΘ 1.7

ΛΑΗ

ησλ θαισδίσλ (πξνδηαγξαθή ΓΘ1.2)
ηεο πξνκήζεηαο/εγθαηαζηάζεσο θαη ηεξκαηηζκνχ ζε patch panel (πξνδηαγξαθή ΓΘ1.3)
ησλ πιηθψλ φδεπζεο (πξνδηαγξαθή ΓΘ1.4) θαη
ηεο πηζηνπνίεζεο (πξνδηαγξαθή ΓΘ1.7)
ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ ζην θηήξην

Ζ θαισδίσζε ζα ειερζεί κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ (cable tester). Ρα απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη ην πξφηππν
(ANSI/TIA/EIA-568-B.2)
(λα αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ νξγάλνπ. Ζ πηζηνπνίεζεο ηεο
κέηξεζε ζα γίλεη γηα θάζε θαιψδην θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα παξαδνζνχλ θαηά ηελ
ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή)

ΛΑΗ

ΓΘ 1.8

Πε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ησλ κεηξήζεσλ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο κε ηελ
αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ, ηελ αιιαγή νδεχζεσλ, θαισδίσζεο ηνπνζέηεζε επαλαιήπηε
θιπ

ΛΑΗ

ΓΘ 1.9

Γηα ηελ ππάξρνπζα θαισδίσζε ηεο κνλάδαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο
θαηάιιειεο ελέξγεηεο (έιεγρνο, επηδηφξζσζε, πηζηνπνίεζε) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε/δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ λέα θαισδίσζε.

ΛΑΗ

Πει. 60 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 2.
Α/Α

Θαισδηαθή δεχμε ηθξηψκαηνο κνλάδαο (θαισδίσζε UTP) κε ζεκείν ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ Ηλψλ (ΘΕ)
Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα θαισδίσζε UTP πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ (εληφο ηεο κνλάδαο) ησλ νπηηθψλ ηλψλ ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ κε ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηεο κνλάδαο, ζην ηθξηψκα πνπ θηινμελεί ην ζχλνιν ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο.
Θαισδίσζε κε θαιψδην ραιθνχ 4 δεπγψλ (UTP) category 6.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δεχμε ζα δηαζέηεη ζην έλα άθξν, αθξνδέθηε RJ-45 γηα ηελ απεπζείαο
ζχλδεζε κε ηνλ media converter ηεο κνλάδαο ελψ ζην άιιν άθξν ζα ηεξκαηίδεηαη ζηνλ
θαηαλεκεηή ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΗΑ/ΡΗΑ Ρ568Β.
ΛΑΗ
ΘΕ 1.1

ΘΕ 1.2
ΘΕ 1.3

ΘΕ 1.4

ΘΕ 1.5

(Πεκείσζε: Πε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο δεχμεο ζηνλ
ήδε ππάξρνλ θαηαλεκεηή ηεο κνλάδαο, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε λένπ θαηαλεκεηή εληφο
ηνπ ηθξηψκαηνο – λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ θαηαλεκεηή).
Όδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεχμεο, εληφο ιεπθνχ πιαζηηθνχ θαλάιηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ (κε
αλνηγφκελν θαπάθη) ή εληφο ζσιελψζεσλ πιαζηηθψλ (ηχπνπ Duroflex) .
Δγθαηάζηαζε κε θαιαίζζεην ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. Διάρηζηε απφζηαζε 25 εθαηνζηά ησλ νδεχζεσλ απφ ηελ θαισδίσζε
ηνπ δηθηχνπ ηζρχνο (απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ ιφγσ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ).
Γηα θάζε θαισδηαθή δεχμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην απαξαίηεην κήθνο θαισδίνπ (UTP CAT6)
γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζην patch panel/ηθξίσκα ηεο κνλάδαο.
Πεκεηψλεηαη φηη, ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV, παξνπζηάδεηαη ην ελδεηθηηθφ κήθνο ηνπ απαηηνχκελνπ
θαισδίνπ αλά δεχμε, βάζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί
δεζκεπηηθφ ζηνηρείν (γηα ηνλ Αλαζέηνληα)
Ρν θφζηνο θάζε δεχμεο, πνπ ζα αλαθεξζεί ζηνλ Ξίλαθα Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο θαισδίσζεο
(πξνδηαγξαθή ΘΕ 1.1) θαη ην θφζηνο :
• ησλ θαισδίσλ (πξνδηαγξαθή ΘΕ 1.1)
• ησλ πιηθψλ φδεπζεο (πξνδηαγξαθή ΘΕ 1.2)
• ηνπ θαηαλεκεηή (εθφζνλ απαηηεζεί) (πξνδηαγξαθή ΘΕ 1.1)
• ηεο πηζηνπνίεζεο (πξνδηαγξαθή ΘΕ 1.5)
• ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ ζην θηήξην
Ζ θαισδίσζε ζα ειερζεί κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ (cable tester). Ρα απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφοε ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη ην
πξφηππν
(ANSI/TIA/EIA-568-B.2)
(λα αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ νξγάλνπ πηζηνπνίεζεο. Ζ
κέηξεζε ζα γίλεη γηα θάζε θαιψδην θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα παξαδνζνχλ πξηλ ηελ
ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή.

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Πει. 61 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

ΘΕ 1.6

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Πε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ησλ κεηξήζεσλ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο κε ηελ
αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ, ηελ αιιαγή νδεχζεσλ θαισδίσζεο, ηνπνζέηεζε επαλαιήπηε
θιπ

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Πει. 62 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 3.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δζσηεξηθνχ ρψξνπ (ΝΗΔΠ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηε θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε ζπζηεγαδφκελσλ κνλάδσλ εληφο ηνπ ίδην ζρνιηθνχ θηεξίνπ. Ζ δηαζχλδεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ρξήζε ησλ κεηαηξνπέσλ απφ νπηηθφ ζε ραιθφ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΞΡΣ 14.
Σαξαθηεξηζηηθά Νπηηθψλ Ηλψλ
ΛΑΗ
ΝΗΔΠ 1.1

Θαιψδην γηα ζχλδεζε κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο

(Λα δνζνχλ
πξνδηαγξαθέο)

Γηα θάζε θαισδηαθή δεχμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην απαξαίηεην κήθνο θαισδίνπ.
ΝΗΔΠ 1.2

Ρν Δλδεηθηηθφ ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαισδίσζεο θαζψο θαη ν Δλδεηθηηθφο
απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ Ηλψλ, πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο
παξνχζεο, βάζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί δεζκεπηηθφ
ζηνηρείν (γηα ηνλ Αλαζέηνληα).

ΛΑΗ

ΝΗΔΠ 1.3

Ρα θαιψδηα θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα ΗΡUL.35, , L.14, L59 θαη L.1

ΛΑΗ

ΝΗΔΠ 1.4

Νη νπηηθέο ίλεο λα είλαη ζπκβαηέο κε ην πξφηππν ITU-G.651.1 (multimode optic fibre)

ΛΑΗ

ΝΗΔΠ 1.5

Ξιήζνο νπηηθψλ ηλψλ ζην θαιψδην

≥4

ΝΗΔΠ 1.6

Γηάκεηξνο (εμσηεξηθή) θαισδίνπ

Λα αλαθεξζεί

ΝΗΔΠ 1.7

Βάξνο θαισδίνπ (γηα κήθνο 1 Km)

Λα αλαθεξζεί

ΝΗΔΠ 1.8

Νη δηαθξηηέο νπηηθέο ίλεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν
εληνπηζκφ/δηαρσξηζκφ ηνπο

ΝΗΔΠ 1.9

Αληνρή ζε ζιίςε

ΝΗΔΠ 1.10

Ππκβαηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60793-2 θαη 60793-1

ΛΑΗ
≤ 100N/100 mm
ΛΑΗ

Ρεξκαηηζκφο Νπηηθψλ Ηλψλ θαη φδεπζε
ΝΗΔΠ 1.11

Όδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεχμεο, εληφο ιεπθνχ πιαζηηθνχ θαλάιηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ (κε
αλνηγφκελν θαπάθη) ή εληφο ζσιελψζεσλ πιαζηηθψλ (ηχπνπ Duroflex)

ΛΑΗ

Πει. 63 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α
ΝΗΔΠ 1.12

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Ρεξκαηηζκφο ησλ άθξσλ ησλ ηλψλ ζε αληίζηνηρν νπηηθφ θαηαλεκεηή.
(λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή)

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

ΝΗΔΠ 1.13

Δγθαηάζηαζε ηνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο ησλ κνλάδσλ

ΛΑΗ

ΝΗΔΠ 1.14

Νπηηθά patchcord δηαζχλδεζεο νπηηθνχ θαηαλεκεηή –media converter κνλάδαο

ΛΑΗ

ΝΗΔΠ 1.15

Ξηζηνπνίεζε νπηηθήο θαισδίσζεο κε ρξήζε θαηάιιεινπ νξγάλνπ (παξάδνζε κέηξεζεο πξηλ
ηελ ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή)

ΛΑΗ

Πει. 64 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 4.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δμσηεξηθνχ ρψξνπ (ΝΗΔΜ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηε θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε ζπζηεγαδφκελσλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα αιιά ζε δηαθνξεηηθά
θηήξηα. Ζ δηαζχλδεζε πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ησλ κεηαηξνπέσλ απφ νπηηθφ ζε ραιθφ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΞΡΣ 14.
Νη ζθαπηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη, πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΞΡΣ 7.
Σαξαθηεξηζηηθά Νπηηθψλ Ηλψλ
ΝΗΔΜ 1.1

Θαιψδην γηα δηαζχλδεζε θηεξίσλ (άκεζνπ εληαθηαζκνχ) (Λα δνζνχλ πξνδηαγξαθέο)

ΛΑΗ

Γηα θάζε θαισδηαθή δεχμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην απαξαίηεην κήθνο νπηηθνχ θαισδίνπ.
ΝΗΔΜ 1.2

Ρν ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαισδίσζεο θαζψο θαη ν ελδεηθηηθφο
απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ Ηλψλ, πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο
παξνχζεο, βάζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί δεζκεπηηθφ
ζηνηρείν (γηα ηνλ Αλαζέηνληα)

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.3

Ρα θαιψδηα θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα ΗΡUL.43,L.35, L.10, L.14 θαη L.1

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.4

Νη νπηηθέο ίλεο λα είλαη ζπκβαηέο κε ην πξφηππν ITU-G.651.1 (multimode optic fibre)

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.5

Ξιήζνο νπηηθψλ ηλψλ ζην θαιψδην

≥4

ΝΗΔΜ 1.6

Γηάκεηξνο (εμσηεξηθή) θαισδίνπ (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.7

Βάξνο θαισδίνπ (γηα κήθνο 1 Km) (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.8

Νη δηαθξηηέο νπηηθέο ίλεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν
εληνπηζκφ/δηαρσξηζκφ ηνπο

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.9

Ξξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη αληίζηαζε ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ θαηά IEC
60794-1-2-F5

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.10

Αληνρή ζε ζιίςε

ΝΗΔΜ 1.11

Ππκβαηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60793-2 θαη 60793-1

≤ 100N/100 mm
ΛΑΗ

Ρεξκαηηζκφο Νπηηθψλ Ηλψλ θαη φδεπζε

Πει. 65 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

ΝΗΔΜ 1.12

Ζ Όδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεχμεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί:

Πηνλ πξναχιην ρψξν, εληφο ράλδαθα (ρξήζε νπηηθνχ θαισδίνπ)

Θα ηεξκαηίδεη εληφο επίηνηρνπ θηβσηίνπ ζηέγαζεο νπηηθψλ ηλψλ ζην
εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ

Πην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ εληφο ιεπθνχ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ θιεηζηνχ
ηχπνπ (κε αλνηγφκελν θαπάθη) ή εληφο ζσιελψζεσλ πιαζηηθψλ (ηχπνπ
Duroflex) κε ρξήζε θαηάιιεινπ κήθνπο νπηηθνχ patchcord δηαζχλδεζεο (βι.
ΝΗΔΜ 1.15)

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.13

Ρεξκαηηζκφο ησλ άθξσλ ησλ ηλψλ ζε αληίζηνηρν νπηηθφ θαηαλεκεηή
(λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή)

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

Δγθαηάζηαζε ηνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή εληφο επίηνηρνπ θηβσηίνπ ζηέγαζεο νπηηθψλ ηλψλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Ρν επίηνηρν θηβψηην ζα πξέπεη λα:
ΝΗΔΜ 1.14





Δτλαη κεηαιιηθήο ή heavy duty IP 56 θαηαζθεπήο
Γηαζέηεη θιεηδαξηά γηα ηελ αζθάιηζε ηεο πφξηαο ηνπ
Ρνπνζεηεζεί εληφο ηνπ θηεξίνπ, ζε ρψξν (ηνίρνο) ελδεδεηγκέλν γηα ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ, ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζ‟απηφ.
(Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ θηβσηίνπ θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ π.ρ
δηαζηάζεηο)

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.15

Νπηηθά patchcords δηαζχλδεζεο νπηηθνχ θαηαλεκεηή – media converter κνλάδαο

ΛΑΗ

ΝΗΔΜ 1.16

Ξηζηνπνίεζε νπηηθήο θαισδίσζεο κε ρξήζε θαηάιιεινπ νξγάλνπ θαη παξάδνζε ησλ
κέηξεζεσλ πξηλ ηελ ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή

ΛΑΗ

Πει. 66 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 5.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ Δλαέξηα(ΝΗΔΔ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηε θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ (ελαέξηα), ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε ζπζηεγαδφκελσλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα αιιά ζε
δηαθνξεηηθά θηήξηα. Ζ δηαζχλδεζε πξφθεηηαη λα ζπκβεί κε ρξήζε ησλ κεηαηξνπέσλ απφ νπηηθφ ζε ραιθφ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΞΡΣ 14.
Σαξαθηεξηζηηθά Νπηηθψλ Ηλψλ
ΝΗΔΔ 1.1

Απηφ-ππνζηεξηδφκελν θαιψδην γηα δηαζχλδεζε θηεξίσλ (ηχπνπ ADSS) (Λα δνζνχλ
πξνδηαγξαθέο)

ΛΑΗ

Γηα θάζε θαισδηαθή δεχμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην απαξαίηεην κήθνο θαισδίνπ.
ΝΗΔΔ 1.2

Ρν Δλδεηθηηθφ ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαισδίσζεο θαζψο θαη ν Δλδεηθηηθφο
απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ Ηλψλ, πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο
παξνχζεο βάζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί δεζκεπηηθφ
ζηνηρείν (γηα ηνλ Αλαζέηνληα)

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.3

Ρα θαιψδηα θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα ΗΡUL.35, L.26, L.14 θαη L.1

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.4

Νη νπηηθέο ίλεο λα είλαη ζπκβαηέο κε ην πξφηππν ITU-G.651.1 (multimode optic fibre)

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.5

Ξιήζνο νπηηθψλ ηλψλ ζην θαιψδην

≥4

ΝΗΔΔ 1.6

Γηάκεηξνο (εμσηεξηθή) θαισδίνπ (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.7

Βάξνο θαισδίνπ (γηα κήθνο 1 Km) (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.8

Νη δηαθξηηέο νπηηθέο ίλεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν
εληνπηζκφ/δηαρσξηζκφ ηνπο

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.9

Ξξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη αληίζηαζε ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ θαηά IEC
60794-1-2-F5

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.10

Αληνρή ζε ζιίςε

ΝΗΔΔ 1.11

Αληνρή ζε νξηδφληηα πίεζε αέξα

ΝΗΔΔ 1.12

Ύςνο απφ ην έδαθνο (ΔΙΝΡ EN 50174-3)

≤ 100N/100 mm
≥0.38 Kg/m2
≥ 5.5 m

Πει. 67 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α
ΝΗΔΔ 1.13

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Ππκβαηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60793-2 θαη 60793-1

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

Ρεξκαηηζκφο Νπηηθψλ Ηλψλ θαη φδεπζε

ΝΗΔΔ 1.14

ΝΗΔΔ 1.15

Ζ Όδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεχμεο:

ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάκεζα ζε θαηάιιειε βάζε ζηήξημεο (ηζηφο
εγθαηάζηαζεο/ξάβδνο ζηήξημεο) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ζε θαζέλα απφ ηα δηαζπλδεφκελα θηήξηα (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά ν ηξφπνο
ζηήξημεο ησλ άθξσλ ηνπ θαισδίνπ ζηα άθξα θαζελφο θηεξίνπ)

ζα ηεξκαηίδεη εληφο επίηνηρνπ θηβσηίνπ ζηέγαζεο νπηηθψλ ηλψλ ζην
εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ (λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ θηβσηίνπ)

ζα νδεχεη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ εληφο ιεπθνχ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ
θιεηζηνχ ηχπνπ (κε αλνηγφκελν θαπάθη) ή εληφο πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ
(ηχπνπ Duroflex) κε ρξήζε θαηάιιεινπ κήθνπο νπηηθνχ patchcord
δηαζχλδεζεο (βι. ΝΗΔΔ 1.17)
Ρεξκαηηζκφο ησλ άθξσλ ησλ ηλψλ ζε αληίζηνηρν νπηηθφ θαηαλεκεηή
(λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή)

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Δγθαηάζηαζε ηνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή εληφο επίηνηρνπ θηβσηίνπ ζηέγαζεο νπηηθψλ ηλψλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ.
Ρν επίηνηρν θηβψηην ζα πξέπεη λα:
ΝΗΔΔ 1.16





Δτλαη εμ‟ νινθιήξνπ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο
Γηαζέηεη θιεηδαξηά γηα ηελ αζθάιηζε ηεο πφξηαο ηνπ
Ρνπνζεηεζεί εληφο ηνπ θηεξίνπ, ζε ρψξν (ηνίρνο) ελδεδεηγκέλν γηα ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπ, ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εξγαζηψλ ζ‟απηφ.

ΛΑΗ

(Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπ θηβσηίνπ θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, π.ρ δηαζηάζεηο)
ΝΗΔΔ 1.17

Νπηηθά patchcords δηαζχλδεζεο νπηηθνχ θαηαλεκεηή – media converter κνλάδαο

ΛΑΗ

Ξηζηνπνίεζε θαισδίσζεο
ΝΗΔΔ 1.18

Ξηζηνπνίεζε νπηηθήο θαισδίσζεο κε ρξήζε θαηάιιεινπ νξγάλνπ θαη παξάδνζε ησλ
κεηξήζεσλ πξηλ ηελ ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή.

ΛΑΗ

ΝΗΔΔ 1.19

Κειέηε αληνρήο ηεο θαισδίσζεο θαη ηεο ζηήξημεο ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην βάξνο ηεο
θαισδίσζεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο φπσο άλεκνο, ρηφλη θιπ.

ΛΑΗ

Πει. 68 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ζ κειέηε ζα παξαδνζεί πξηλ ηελ ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή.

Πει. 69 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 6.

Θαισδίσζε Νπηηθψλ Ηλψλ γηα Γηαζχλδεζε κε ΚΑΛ (ΝΗΚ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο νπηηθήο θαισδίσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε, ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ ησλ νπηηθψλ ηλψλ ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ κε ην έηαηξν ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηεο κνλάδαο, δειαδή ζην ηθξίσκα (εληφο ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη θαη ν κεηαηξνπέαο νπηηθνχ ζε ραιθφ) πνπ θηινμελεί ην ζχλνιν ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο
κνλάδαο.
Σαξαθηεξηζηηθά Νπηηθψλ Ηλψλ
ΝΗΚ 1.1

Θαιψδην δηαζχλδεζεο MAN κε ηειηθνχο ρξήζηεο

ΛΑΗ

(Λα δνζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ)

ΝΗΚ 1.2

Γηα θάζε θαισδηαθή δεχμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην απαξαίηεην κήθνο θαισδίνπ. Ρν Δλδεηθηηθφ
ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαισδίσζεο θαζψο θαη ν Δλδεηθηηθφο απαηηνχκελνο
αξηζκφο ηεξκαηηζκνχ Νπηηθψλ Ηλψλ, πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο παξνχζεο, βάζε
ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί δεζκεπηηθφ ζηνηρείν (γηα ηνλ
Αλαζέηνληα).

ΛΑΗ

ΝΗΚ 1.3

Ρα θαιψδηα θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα ΗΡUL.43, L.35, L59, L.10, L.14 θαη L.1

ΛΑΗ

ΝΗΚ 1.4

Νη νπηηθέο ίλεο λα είλαη ζπκβαηέο κε ην πξφηππν ITU-G652.D (singlemode optic fibre)

ΛΑΗ

ΝΗΚ 1.5

Ξιήζνο νπηηθψλ ηλψλ ζην θαιψδην

≥4

ΝΗΚ 1.6

Γηάκεηξνο (εμσηεξηθή) θαισδίνπ (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

ΝΗΚ 1.7

Βάξνο θαισδίνπ (γηα κήθνο 1 Km) (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

ΝΗΚ 1.8

Νη δηαθξηηέο νπηηθέο ίλεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθφ ή άιιν θψδηθα γηα ηνλ εχθνιν
εληνπηζκφ/δηαρσξηζκφ ηνπο

ΛΑΗ

ΝΗΚ 1.9

Αληνρή ζε ζιίςε

ΝΗΚ 1.10

Ππκβαηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60793-2 θαη 60793-1

≤ 100N/100 mm
ΛΑΗ

Ρεξκαηηζκφο Νπηηθψλ Ηλψλ θαη φδεπζε
ΝΗΚ 1.11

Όδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεχμεο, εληφο ιεπθνχ πιαζηηθνχ θαλάιηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ (κε
αλνηγφκελν θαπάθη) ή εληφο ζσιελψζεσλ πιαζηηθψλ (ηχπνπ Duroflex)

NAI

Πει. 70 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Γηαζχλδεζε ησλ άθξσλ ησλ ηλψλ κε ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή ηνπ MAN – media converter
κνλάδαο θαη θαηάιεμε θαη ησλ δχν δεπγψλ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο ηεο κνλάδαο.

NAI

Α/Α
ΝΗΚ 1.12

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξηζηνπνίεζε θαισδίσζεο
ΝΗΚ 1.13

Ξηζηνπνίεζε νπηηθήο θαισδίσζεο κε ρξήζε θαηάιιεινπ νξγάλνπ θαη παξάδνζε ησλ
κέηξεζεσλ πξηλ ηελ ηκεκαηηθή/πξνζσξηλή παξαιαβή

ΛΑΗ

Πει. 71 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 7.

Πθαπηηθέο εξγαζίεο (ΠΔ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηηο ζθαπηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπηηθνχ θαισδίνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, εληφο ράλδαθα.
ΠΔ 1.1

Ρν ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ κήθνο ησλ ζθαπηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV
ηεο παξνχζεο βάζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ Αλαζέηνληα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί
δεζκεπηηθφ ζηνηρείν (γηα ηνλ Αλαζέηνληα)

ΛΑΗ

ΠΔ 1.2

Σάλδαθαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.35 θαη L. 63

ΛΑΗ

ΠΔ 1.3

Βάζνο ράλδαθα

≥ 20 cm

ΠΔ 1.4

Ξιάηνο ράλδαθα

≥ 10 cm

ΠΔ 1.5

Ξιήζνο νπηηθψλ θαισδίσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ

≥1

ΠΔ 1.6

Ρα ελδηάκεζα πιηθά επηρσκάησζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ITU-T L.48 θαη L.49

ΛΑΗ

ΠΔ 1.7

Δηδηθή ηαηλία ζήκαλζεο ζε απφζηαζε 10 cm απφ ην θαιψδην

ΛΑΗ

ΠΔ 1.8

Ξιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε

ΛΑΗ

ΠΔ 1.9

Λα αλαθεξζεί ε κεζνδνινγία εθζθαθήο (εληφο ησλ πξναχιησλ ρψξσλ ή θαη εμσηεξηθά ησλ
θηηξίσλ) πνπ ζα αθνινπζεζεί θαζψο θαη νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ
κεραλεκάησλ/εμνπιηζκνχ εθζθαθήο

ΛΑΗ

Πει. 72 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 8.

Γξνκνινγεηήο ηειηθνχ ρξήζηε ηχπνπ 1 (ΓΡ1)

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ξξφθεηηαη γηα ζχγρξνλν Gigabit Ethernet δξνκνινγεηή ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαζχλδεζε κεγάισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ/ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε ηα MAN. Απαηηείηαη λα έρεη 2 ζχξεο
(Layer 3) Gigabit Ethernet ραιθνχ 1000BaseT θαη ηνπιάρηζηνλ 6 ζχξεο (Layer 2) Gigabit Ethernet ραιθνχ 1000Base T γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ LAN ησλ κνλάδσλ.
Θχξεο
ΓΡ1 1.1

Θχξεο GigabitEthernet Layer2 1000Base-T (IEEE 802.3ab)

≥6

ΓΡ1 1.2

Θχξεο GigabitEthernet Layer 3 1000Base-T (IEEE 802.3ab)

≥2

Θχξα γηα δηαρείξηζε (Configuration & Management) κέζσ ηνπηθνχ ηεξκαηηθνχ
ΓΡ1 1.3

(Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θαηάιιειν θαιψδην γηα
ηελ ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ ηεξκαηηθφ)

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά ζπξψλ Layer2/3 GigabitEthernet:
ΓΡ1 1.4

Απηφκαηε αλίρλεπζε ηαρχηεηαο (10/100/1000 Mbps automatic speed detection)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.5

Γηαπξαγκάηεπζε ακθίδξνκεο / κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο (automatic duplex
negotiation)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.6
ΓΡ1 1.7

πνζηήξημε auto MDI/MDIX ζε φιεο ηηο ζχξεο ραιθνχ
πνζηήξημε IEEE 802.1Q VLAN tagging

NAI
ΛΑΗ

Κλήκε:
ΓΡ1 1.8
ΓΡ1 1.9

ΓΡ1 1.10

Κλήκε RAM επαξθνχο κεγέζνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δεηνχκελσλ
ιεηηνπξγηψλ
Κέζν απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείνπ ξπζκίζεσλ επαξθνχο
κεγέζνπο. Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο
Λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα πξνζθεξφκελα κεγέζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ΓΡ1 1.8 θαη
ΓΡ1 1.9 είλαη ηα κέγηζηα ππνζηεξηδφκελα

ΛΑΗ
(Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ε
ρσξεηηθφηεηα)
NAI

ΛΑΗ

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ PPP:
ΓΡ1 1.11

πνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ PPP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1661)

ΛΑΗ

Πει. 73 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

ΓΡ1 1.12

πνζηήξημε PPP πάλσ απφ Ethernet – PPPoE (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2516)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.13

πνζηήξημε PPPoE Compression Protocol

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.14

πνζηήξημε IPCP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1332, 1877)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.15

πνζηήξημε PAP / CHAP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1334, 1994)

NAI

ΓΡ1 1.16

πνζηήξημε MS-CHAPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2759)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.17

πνζηήξημε LCP Extensions (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1570)

NAI

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην IP:
ΓΡ1 1.18

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 791, 815, 919, 922,
1191)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.19

πνζηήξημε ARP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) θαη
RARP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 903)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.20

πνζηήξημε VLSM (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 950) θαη CIDR (ζπκκφξθσζε κε ην
RFC 1519)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.21

πνζηήξημε ICMP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 792, 1256).
ινπνίεζε θαη ησλ εξγαιείσλ ping θαη traceroute

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.22

πνζηήξημε DHCP Server (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2131)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.23

πνζηήξημε IP over IP Tunnels (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2003)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.24

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IP (static routes)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.25

πνζηήξημε ηνπ OSPFv2 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2328, 3101)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.26

πνζηήξημε ηνπ RIPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2453)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.27

πνζηήξημε Network Address Translator (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3022)

NAI

ΓΡ1 1.28

πνζηήξημε Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT – NAPT),
Bi-directional NAT (νη φξνη αλαθέξνληαη ζην RFC 2663)

ΛΑΗ

πνζηήξημε NAT:

Πει. 74 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

ΓΡ1 1.29

Γπλαηφηεηα ΛΑΡ/PAT γηα επηιεγκέλεο IP δηεπζχλζεηο, πξσηφθνιια (UDP, TCP,
ICMP θιπ) θαη εθαξκνγέο (protocol numbers) πξννξηζκνχ

NAI

ΓΡ1 1.30

πνζηήξημε Application Level Gateway – ALG ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξσηφθνιια:
SIP

NAI

ΓΡ1 1.31

πνζηήξημε packet filter (access lists) κε βάζε ηηο IP δηεπζχλζεηο παξαιήπηε θαη
απνζηνιέα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια (UDP, TCP, ICMP θιπ) θαη ηηο
εθαξκνγέο (protocol numbers)

NAI

ΓΡ1 1.32

πνζηήξημε Van Jacobson TCP/IP Header Compression (ζπκκφξθσζε κε ην RFC
1144)

NAI

ΓΡ1 1.33

πνζηήξημε Quality of Service – QoS (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2474, 3168,1369)

NAI

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ Ipv6:
ΓΡ1 1.34

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ Ipv6 θαη αξρηηεθηνληθψλ
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2373, 2374, 2460)

δηεπζπλζηνδφηεζεο

ΓΡ1 1.35

πνζηήξημε neighbor discovering, prefix
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2461, 2462, 2463)

ΓΡ1 1.36

πνζηήξημε Ipv6 πάλσ απφ Ethernet θαη PPP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2464,
2472)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.37

πνζηήξημε OSPFv3 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 5340).

NAI

ΓΡ1 1.38

πνζηήξημε κεραληζκψλ κεηάβαζεο απφ Ipv6 ζε Ipv4 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC
2766, 2893, 3056)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.39

πνζηήξημε packet filter (access lists) κε βάζε ηηο Ipv6 δηεπζχλζεηο παξαιήπηε
θαη απνζηνιέα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια (UDP, TCP, ICMPv6) θαη ηηο
εθαξκνγέο (protocol numbers)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.40

πνζηήξημε static routing (Ipv6 static routes)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.41

Ξιήξε ππνζηήξημε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα IPv6 Customer Edge
Routers (ζπκκφξθσζε κε ηνλ RFC 6204)

ΓΡ1 1.42

πνζηήξημε ησλ MUST ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην RFC 6204

advertisement

θαη

ICMPv6

ΛΑΗ
ΛΑΗ

Πει. 75 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/Α
ΓΡ1 1.43

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

πνζηήξημε ηνπ Dual Stack Lite (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 6333)

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο:
ΓΡ1 1.44

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (πξνζηαηεπκέλε κε password) ηνπηθά απφ ηελ ζχξα
ηνπηθήο δηαρείξηζεο κε δπλαηφηεηα αιιαγήο φισλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ router

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.45

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Telnet ή ssh απφ ζηαζκφ εξγαζίαο (εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ) κε δπλαηφηεηα αιιαγήο φισλ ησλ ξπζκίζεσλ
ηνπ router

NAI

ΓΡ1 1.46

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ HTTP απφ ζηαζκφ εξγαζίαο (εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ)

-

Γηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο:
ΛΑΗ

ΓΡ1 1.47

Αξρείν ξπζκίζεσλ (configuration file) ζε κνξθή πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα
αλαγλσζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί απφ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζε plain text)

ΓΡ1 1.48

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα κέ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ
ηα δχν πξσηφθνια FTP, ήη TFTP

NAI

ΓΡ1 1.49

LEDs γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δξνκνινγεηή
θαη θαηάζηαζεο θαη θίλεζεο ησλ ζπξψλ LAN θαη WAN

NAI

ΓΡ1 1.50

πνζηήξημε SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1904, 1905, 1906)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.51

πνζηήξημε MIB γηα SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1907)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.52

Yινπνίεζε MIB-II (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1213, 2011, 2012, 2013)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.53

ινπνίεζε Entity MIB version 2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2737)

ΛΑΗ

ΓΡ1 1.54

πνζηήξημε NTP version 3 Client (ζπκκφξθσζε κε RFC 1305)

ΛΑΗ

(Λα πεξηγξαθεί)

πνζηήξημε SNMP:

Yπνζηήξημε επηπιένλ πξσηνθφιισλ & ραξαθηεξηζηηθψλ:
ΓΡ1 1.55

ΛΑΗ
πνζηήξημε ελζσκαησκέλσλ ιεηηνπξγηψλ Firewall

(Λα αλαθεξζνχλ νη
ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο

Πει. 76 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

θαη ραξαθηεξηζηηθά
απφδνζεο)
ΓΡ1 1.56

πνζηήξημε L2TPv3 client (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3931 ή θάπνην draft-ietfl2tpext-l2tp-base standard)

ΓΡ1 1.57

πνζηήξημε IPSec γηα secure VPN tunneling (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2401,
2402, 2406)

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά:
ΓΡ1 1.58

Απφδνζε (routing performance), γηα 64 byte packets

≥ 300.000 pps

Πχζηεκα Τχμεο, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο :
ΓΡ1 1.59

Δλζσκαησκέλν ζην θνπηί ζχζηεκα αλεκηζηήξσλ

(Λα αλαθεξζνχλ)

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία:
ΓΡ1 1.60

210 – 230 VAC
50-60Hz

ΛΑΗ
(Λα αλαθεξζεί ε
θαηαλάισζε ζε Watt)

Ππκβαηφηεηα κε πξνδηαγξαθέο:
ΓΡ1 1.61

- Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο

(Λα αλαθεξζνχλ)

- Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ΓΡ1 1.62

Γηαζηάζεηο θαη βάξνο

ΓΡ1 1.63

Θαηάιιειν πιαίζην γηα πξνζαξκνγή ζε standard 19” EIA rack (λα πξνζθεξζνχλ
θαη ηα αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε)

(Λα αλαθεξζνχλ)
ΛΑΗ

Πει. 77 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 9.

Γξνκνινγεηήο ηειηθνχ ρξήζηε ηχπνπ 2 (ΓΡ2)

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ξξφθεηηαη γηα ζχγρξνλν Gigabit Ethernet δξνκνινγεηή ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαζχλδεζε κηξθφηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ/ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε ηα MAN. Απαηηείηαη λα έρεη 2 ζχξεο
(Layer 3) Gigabit Ethernet ραιθνχ 1000BaseT, 3 Layer 2 ζχξεο ραιθνχ θαη 1 ζχξα 1000BaseX (SFP based)
Θχξεο
ΓΡ2 1.1

Θχξεο GigabitEthernet Layer2 1000Base-T (IEEE 802.3ab)

≥3

ΓΡ2 1.2

Θχξεο GigabitEthernet Layer 3 1000Base-T (IEEE 802.3ab)

≥2

ΓΡ2 1.3

Θχξα 1000BaseX (SFP based) (Πηελ πξνζθνξά ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ε πξνκήζεηα
ηνπ αληίζηνηρνπ SFP)

≥1

Θχξα γηα δηαρείξηζε (Configuration & Management) κέζσ ηνπηθνχ ηεξκαηηθνχ
ΓΡ2 1.4

(Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θαηάιιειν θαιψδην γηα
ηελ ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ ηεξκαηηθφ)

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά ζπξψλ Layer2/3 GigabitEthernet:
ΓΡ2 1.5

Απηφκαηε αλίρλεπζε ηαρχηεηαο (10/100/1000 Mbps automatic speed detection)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.6

Γηαπξαγκάηεπζε ακθίδξνκεο / κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο (automatic duplex
negotiation)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.7
ΓΡ2 1.8

πνζηήξημε auto MDI/MDIX ζε φιεο ηηο ζχξεο ραιθνχ
πνζηήξημε IEEE 802.1Q VLAN tagging

NAI
ΛΑΗ

Κλήκε:
ΛΑΗ
ΓΡ2 1.9

Κλήκε RAM επαξθνχο κεγέζνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δεηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ

(Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ε
ρσξεηηθφηεηα)

ΓΡ2 1.10

Κέζν απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείνπ ξπζκίζεσλ επαξθνχο
κεγέζνπο. Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο

NAI

ΓΡ2 1.11

Λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα πξνζθεξφκελα κεγέζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ΓΡ2 1.9 θαη
ΓΡ2 1.10 είλαη ηα κέγηζηα ππνζηεξηδφκελα

ΛΑΗ

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ PPP:

Πει. 78 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

ΓΡ2 1.12

πνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ PPP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1661)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.13

πνζηήξημε PPP πάλσ απφ Ethernet – PPPoE (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2516)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.14

πνζηήξημε PPPoE Compression Protocol

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.15

πνζηήξημε IPCP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1332, 1877)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.16

πνζηήξημε PAP / CHAP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1334, 1994)

NAI

ΓΡ2 1.17

πνζηήξημε MS-CHAPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2759)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.18

πνζηήξημε LCP Extensions (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1570)

NAI

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην IP:
ΓΡ2 1.19

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 791, 815, 919, 922, 1191)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.20

πνζηήξημε ARP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) θαη RARP
(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 903)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.21

πνζηήξημε VLSM (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 950) θαη CIDR (ζπκκφξθσζε κε ην
RFC 1519)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.22

πνζηήξημε ICMP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 792, 1256).
ινπνίεζε θαη ησλ εξγαιείσλ ping θαη traceroute

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.23

πνζηήξημε DHCP Server (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2131)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.24

πνζηήξημε IP over IP Tunnels (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2003)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.25

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IP (static routes)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.26

πνζηήξημε ηνπ OSPFv2 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2328, 3101)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.27

πνζηήξημε ηνπ RIPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2453)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.28

πνζηήξημε Network Address Translator (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3022)

NAI

ΓΡ2 1.29

πνζηήξημε Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT – NAPT),
Bi-directional NAT (νη φξνη αλαθέξνληαη ζην RFC 2663)

ΛΑΗ

πνζηήξημε NAT:

Πει. 79 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

ΓΡ2 1.30

Γπλαηφηεηα ΛΑΡ/PAT γηα επηιεγκέλεο IP δηεπζχλζεηο, πξσηφθνιια (UDP, TCP,
ICMP θιπ) θαη εθαξκνγέο (protocol numbers) πξννξηζκνχ

NAI

ΓΡ2 1.31

πνζηήξημε Application Level Gateway – ALG ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξσηφθνιια:
SIP

NAI

ΓΡ2 1.32

πνζηήξημε packet filter (access lists) κε βάζε ηηο IP δηεπζχλζεηο παξαιήπηε θαη
απνζηνιέα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια (UDP, TCP, ICMP θιπ) θαη ηηο
εθαξκνγέο (protocol numbers)

NAI

ΓΡ2 1.33

πνζηήξημε Van Jacobson TCP/IP Header Compression (ζπκκφξθσζε κε ην RFC
1144)

NAI

ΓΡ2 1.34

πνζηήξημε Quality of Service – QoS (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2474, 3168,1369)

NAI

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ Ipv6:
ΓΡ2 1.35

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ Ipv6 θαη αξρηηεθηνληθψλ
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2373, 2374, 2460)

ΓΡ2 1.36

πνζηήξημε neighbor discovering, prefix
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2461, 2462, 2463)

ΓΡ2 1.37

πνζηήξημε Ipv6 πάλσ απφ Ethernet θαη PPP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2464,
2472)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.38

πνζηήξημε OSPFv3 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 5340).

NAI

ΓΡ2 1.39

πνζηήξημε κεραληζκψλ κεηάβαζεο απφ Ipv6 ζε Ipv4 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC
2766, 2893, 3056)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.40

πνζηήξημε packet filter (access lists) κε βάζε ηηο Ipv6 δηεπζχλζεηο παξαιήπηε
θαη απνζηνιέα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια (UDP, TCP, ICMPv6) θαη ηηο
εθαξκνγέο (protocol numbers)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.41

πνζηήξημε static routing (Ipv6 static routes)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.42

Ξιήξε ππνζηήξημε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα IPv6 Customer Edge
Routers (ζπκκφξθσζε κε ηνλ RFC 6204)

ΓΡ2 1.43

δηεπζπλζηνδφηεζεο

advertisement

θαη

ICMPv6

ΛΑΗ
ΛΑΗ

πνζηήξημε ησλ MUST ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην RFC 6204

Πει. 80 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
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A/Α
ΓΡ2 1.44

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

πνζηήξημε ηνπ Dual Stack Lite (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 6333)

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο:
ΓΡ2 1.45

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (πξνζηαηεπκέλε κε password) ηνπηθά απφ ηελ ζχξα
ηνπηθήο δηαρείξηζεο κε δπλαηφηεηα αιιαγήο φισλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ router

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.46

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Telnet ή ssh απφ ζηαζκφ εξγαζίαο (εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ) κε δπλαηφηεηα αιιαγήο φισλ ησλ ξπζκίζεσλ
ηνπ router

NAI

ΓΡ2 1.47

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ HTTP απφ ζηαζκφ εξγαζίαο (εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ)

Γηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο:
ΛΑΗ

ΓΡ2 1.48

Αξρείν ξπζκίζεσλ (configuration file) ζε κνξθή πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα
αλαγλσζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί απφ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζε plain text)

ΓΡ2 1.49

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα κέ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα
δχν πξσηφθνια FTP, ήη TFTP

NAI

ΓΡ2 1.50

LEDs γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δξνκνινγεηή θαη
θαηάζηαζεο θαη θίλεζεο ησλ ζπξψλ LAN θαη WAN

NAI

(Λα πεξηγξαθεί)

πνζηήξημε SNMP:
ΓΡ2 1.51

πνζηήξημε SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1904, 1905, 1906)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.52

πνζηήξημε MIB γηα SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1907)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.53

Yινπνίεζε MIB-II (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1213, 2011, 2012, 2013)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.54

ινπνίεζε Entity MIB version 2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2737)

ΛΑΗ

ΓΡ2 1.55

πνζηήξημε NTP version 3 Client (ζπκκφξθσζε κε RFC 1305)

ΛΑΗ

Yπνζηήξημε επηπιένλ πξσηνθφιισλ & ραξαθηεξηζηηθψλ:
ΓΡ2 1.56

ΛΑΗ
πνζηήξημε ελζσκαησκέλσλ ιεηηνπξγηψλ Firewall

(Λα αλαθεξζνχλ νη
ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο
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A/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

θαη ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο)
ΓΡ2 1.57

πνζηήξημε L2TPv3 client (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3931 ή θάπνην draft-ietfl2tpext-l2tp-base standard)

ΓΡ2 1.58

πνζηήξημε IPSec γηα secure VPN tunneling (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2401,
2402, 2406)

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά:
ΓΡ2 1.59

Απφδνζε (routing performance), γηα 64 byte packets

≥ 150.000 pps

Πχζηεκα Τχμεο, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο :
ΓΡ2 1.60

Δλζσκαησκέλν ζην θνπηί ζχζηεκα αλεκηζηήξσλ

(Λα αλαθεξζνχλ)

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία:
ΓΡ2 1.61

210 – 230 VAC
50-60Hz

ΛΑΗ
(Λα αλαθεξζεί ε θαηαλάισζε
ζε Watt)

Ππκβαηφηεηα κε πξνδηαγξαθέο:
ΓΡ2 1.62

- Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο

(Λα αλαθεξζνχλ)

- Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ΓΡ2 1.63

Γηαζηάζεηο θαη βάξνο

ΓΡ2 1.64

Θαηάιιειν πιαίζην γηα πξνζαξκνγή ζε standard 19” EIA rack (λα πξνζθεξζνχλ
θαη ηα αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε)

(Λα αλαθεξζνχλ)
ΛΑΗ
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ΞΡΣ 10.

Κεηαγσγέαο ηειηθνχ ρξήζηε (ΚΣ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα Gigabit Ethernet κεηαγσγέα ηεξκαηηζκνχ ησλ πξηδψλ ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο.
Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 24 Gigabit Ethernet ζχξεο ραιθνχ (1000Base-T)
Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
ΚΣ 1.1

Θαηάιιειν πιαίζην γηα πξνζαξκνγή ζε standard 19” EIA rack (λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα
αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε)

ΛΑΗ
(Ύςνο = 1 RU)

Θχξεο
ΚΣ 1.2

Θχξεο ηερλνινγίαο 100Base-TX (IEEE 802.3u) / 1000Base-Ρ (IEEE 802.3ab)

≥ 24

ΚΣ 1.3

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο speed auto sensing ζε φιεο ηηο Ethernet ζχξεο ραιθνχ

ΛΑΗ

ΚΣ 1.4

πνζηήξημε IEEE 802.3x full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

ΚΣ 1.5

πνζηήξημε auto MDI/MDIX ζε φιεο ηηο ζχξεο ραιθνχ

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά Layer 2
ΚΣ 1.6

πνζηήξημε IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

ΚΣ 1.7

πνζηεξηδφκελν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 802.1Q VLANs (Λα αλαθεξζεί εθφζνλ ππνζηεξίδνληαη
VLAN)

ΚΣ 1.8

πνζηήξημε IEEE 802.1d (STP)

Σαξαθηεξηζηηθά απφδνζεο
ΚΣ 1.9

Σσξεηηθφηεηα κεηαγσγήο (switching capacity) εζσηεξηθνχ δηαχινπ

ΚΣ 1.10

Ξιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ MAC addresses (Λα αλαθεξζεί)

ΚΣ 1.11

Γηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο (Mean Time Between Failures – MTBF)

≥ 48 Gbps
ΛΑΗ
≥ 150.000 ψξεο
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
ΚΣ 1.12

Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο/ξχζκηζεο κέζσ Telnet/SSH ή http

ΚΣ 1.13

πνζηήξημε SNMPv2c θαη πινπνίεζε SNMP MIB II

ΚΣ 1.14

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε
ρξήζε ελφο ηνπιάρηζηνλ απν ηα πξσηφθνιια FTP , TFTP

ΚΣ 1.15

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα ηνπ αξρείνπ ξπζκίζεσλ κε ρξήζε
ελφο ηνπιάρηζηνλ απν ηα πξσηφθνιια FTP , TFTP

ΚΣ 1.16

LEDs ελδείμεσλ γηα νπηηθή (visual) παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαγσγέα. Ξξέπεη λα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ:



System LEDs: power
Per-port LEDs: Link, activity, speed

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
Ιεηηνπξγία κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία:


ΚΣ 1.17

ηάζε 200-240 VAC
ζπρλφηεηα 50-60 Hz γηα AC

Πχζηεκα Τχμεο, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο :

Δλζσκαησκέλν ζχζηεκα αλεκηζηήξσλ (πξναηξεηηθφ)

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

ΛΑΗ

(Λα αλαθεξζνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζψο θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο)
ΚΣ 1.18

Γηαζηάζεηο θαη βάξνο (Λα αλαθεξζνχλ)

ΚΣ 1.19

Ππλνδεπηηθά θαιψδηα UTP Cat-5e κήθνπο ≥ 1 m

ΛΑΗ

≥ 24
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ΞΡΣ 11.

Δπαλαιήπηεο (repeater) (Δ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα Gigabit Ethernet κεηαγσγέα ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επαλαιήπηεο γηα επέθηαζε ηεο θαισδίσζεο πάλσ απφ 100 κέηξα.
Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 Gigabit Ethernet ζχξεο ραιθνχ (1000Base-T)
Θχξεο
Δ 1.1

Θχξεο ηερλνινγίαο 100Base-TX (IEEE 802.3u) / 1000Base-Ρ (IEEE 802.3ab)

≥5

Δ 1.2

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο speed auto sensing ζε φιεο ηηο Ethernet ζχξεο ραιθνχ

ΛΑΗ

Δ 1.3

πνζηήξημε IEEE 802.3x full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

Δ 1.4

πνζηήξημε auto MDI/MDIX ζε φιεο ηηο ζχξεο ραιθνχ

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά απφδνζεο
Δ 1.5

Σσξεηηθφηεηα κεηαγσγήο (switching capacity) εζσηεξηθνχ δηαχινπ

Δ 1.6

Ξιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ MAC addresses (Λα αλαθεξζεί)

≥ 8 Gbps
ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο

Δ 1.7

LEDs ελδείμεσλ γηα νπηηθή (visual) παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαγσγέα. Ξξέπεη λα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ:



System LEDs: power
Per-port LEDs: Link, activity, speed

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
Ιεηηνπξγία κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία:
Δ 1.8

Δ 1.9


ηάζε 200-240 VAC

ζπρλφηεηα 50-60 Hz γηα AC
Πχζηεκα Τχμεο, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο :

Δλζσκαησκέλν ζχζηεκα αλεκηζηήξσλ (πξναηξεηηθφ)

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
(Λα αλαθεξζνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζψο θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο)
Γηαζηάζεηο θαη βάξνο (Λα αλαθεξζνχλ)

ΛΑΗ

ΛΑΗ
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ΞΡΣ 12.
Α/Α

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην ΚΑΛ (1Gbps) (C1G)
Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα κεηαηξνπέα (media converter) απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζε ηαρχηεηα 1Gbps
Σαξαθηεξηζηηθά
C1G 1.1

UTP ζχξα ηερλνινγίαο GigabitEthernet (10/100/1000 Base-ΡΣ)

≥1

C1G 1.2

Νπηηθή ζχξα ηερλνινγίαο GigabitEthernet (1000Base-Σ) κε ππνδνρή γηα νπηηθφ πξνζαξκνγέα
(SFP)

≥1

C1G 1.3

Νπηηθφο πξνζαξκνγέαο (SFP) 1000Base-LX γηα ζχλδεζε δεχγνπο (single mode) νπηηθψλ ηλψλ

≥1

C1G 1.4

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

C1G 1.5

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο speed autonegotiation ζηε ζχξα GigabitEthernet

ΛΑΗ

C1G 1.6

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο MDI/MDI-X autosence ζηε ζχξα GigabitEthernet

ΛΑΗ

C1G 1.7

Δλδείμεηο (LED) γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξψλ

NAI

C1G 1.8

πνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ δνθηκήο/ειέγρνπ ησλ ζπλδέζεσλ (Link Tests)..

C1G 1.9

Ιεηηνπξγία θαη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία σο standalone

ΛΑΗ

C1G 1.10

Ππλνδεπηηθφ θαιψδην UTP Cat-5e κήθνπο ≥ 1 m

ΛΑΗ

Πει. 86 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 13.
Α/Α

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην ΚΑΛ (100Mbps)(C100M)
Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα κεηαηξνπέα (media converter) απφ νπηηθφ ζε UTP γηα ζχλδεζε ζην κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζε ηαρχηεηα 100Mbps
Σαξαθηεξηζηηθά
C100M 1.1

UTP ζχξα ηερλνινγίαο FastEthernet (10/100 Base-ΡΣ)

≥1

C100M 1.2

Νπηηθή ζχξα ηερλνινγίαο FastEthernet (100Base-Σ) κε ππνδνρή γηα νπηηθφ πξνζαξκνγέα (SFP)

≥1

C100M 1.3

Νπηηθφο πξνζαξκνγέαο (SFP) 100Base-LX γηα ζχλδεζε δεχγνπο (single mode) νπηηθψλ ηλψλ

≥1

C100M 1.4

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

C100M 1.5

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο speed autonegotiation ζηε ζχξα FastEthernet

ΛΑΗ

C100M 1.6

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο MDI/MDI-X autosence ζηε ζχξα FastEthernet

ΛΑΗ

C100M 1.7

Δλδείμεηο (LED) γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξψλ

NAI

C100M 1.8

πνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ δνθηκήο/ειέγρνπ ησλ ζπλδέζεσλ (Link Tests).

C100M 1.9

Ιεηηνπξγία θαη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία σο standalone

ΛΑΗ

C100M 1.10

Ππλνδεπηηθφ θαιψδην UTP Cat-5e κήθνπο ≥ 1 m

ΛΑΗ

Πει. 87 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 14.
Α/Α

Κεηαηξνπέαο απφ νπηηθφ ζε UTP γηα δηαζχλδεζε κνλάδσλ (IC1G)
Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα κεηαηξνπέα (media converter) απφ νπηηθφ ζε UTP γηα δηαζχλδεζε κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ζα εγθαηαζηαζεί νπηηθή δεχμε κε ηαρχηεηα 1Gbps
Σαξαθηεξηζηηθά
IC1G 1.1

UTP ζχξα ηερλνινγίαο GigabitEthernet (10/100/1000 Base-ΡΣ)

≥1

IC1G 1.2

Νπηηθή ζχξα ηερλνινγίαο GigabitEthernet (1000Base-Σ) κε ππνδνρή γηα νπηηθφ πξνζαξκνγέα
(SFP)

≥1

IC1G 1.3

Νπηηθφο πξνζαξκνγέαο (SFP) 1000Base-SX γηα ζχλδεζε δεχγνπο (multi mode) νπηηθψλ ηλψλ

≥1

IC1G 1.4

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

IC1G 1.5

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο speed autonegotiation ζηε ζχξα GigabitEthernet

ΛΑΗ

IC1G 1.6

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο MDI/MDI-X autosence ζηε ζχξα GigabitEthernet

ΛΑΗ

IC1G 1.7

Δλδείμεηο (LED) γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξψλ

NAI

IC1G 1.8

πνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ δνθηκήο/ειέγρνπ ησλ ζπλδέζεσλ (Link Tests).

IC1G 1.9

Ιεηηνπξγία θαη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία σο standalone

ΛΑΗ

IC1G 1.10

Ππλνδεπηηθφ θαιψδην UTP Cat-5e κήθνπο ≥ 1 m

ΛΑΗ

Πει. 88 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 15.

Δπίηνηρν θηβψηην ζηέγαζεο (ΘΠ)

Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα επίηνηρν ζηεγαλφ θηβψηην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν επαλαιήπηεο (repeater).
Σαξαθηεξηζηηθά
ΛΑΗ

ΘΠ 1.1

Πηεγαλνπνηεκέλν κεηαιιηθφ θηβψηην εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε ηνίρν.

ΘΠ 1.2

Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θηβσηίνπ

ΘΠ 1.3

Ρν θηβψηην ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηαζεσλ γηα
(repeater)

ΘΠ 1.4

Λα αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ θηβσηίνπ (Ύςνο x Ξιάηνο Σ Βάζνο)

ΛΑΗ

ΘΠ 1.5

Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαισδίσλ (UTP, νπηηθά patch cord)

ΛΑΗ

ΘΠ 1.6

Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο

ΛΑΗ

ΘΠ 1.7
ΘΠ 1.8

Κεηαιιηθή πφξηα θηβσηίνπ.
Άιινο ηχπνο πφξηαο φπσο δηαθαλήο, πιαζηηθή θιπ απνθιείεηαη.
Θιεηδαξηά πφξηαο θηβσηίνπ

ΛΑΗ
ηε ζηέγαζε ηνπ επαλαιήπηε

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

Πει. 89 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 16.

Ξνιχπξηδν κε πξνζηαζία ππέξηαζεο (Ξ)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα πνιχπξηδν κε πξνζηαζία ππέξηαζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο ησλ ηθξησκάησλ
Σαξαθηεξηζηηθά
Ξ 1.1

Αξηζκφο ξεπκαηνδνηψλ ηχπνπ ζνχθν

6

Ξ 1.2

Ρξνθνδνζία ηζρχνο (210 – 230 VAC)

NAI

Ξ 1.3

Ππρλφηεηα ηξνθνδνζίαο 50/60 Ζz

ΛΑΗ

Ξ 1.4

Γηαζηάζεηο

Ξ 1.5

Δλζσκαησκέλν θίιηξν RFI

NAI

Ξ 1.6

Δλζσκαησκέλνο δηαθφπηεο κε έλδεημε ιεηηνπξγίαο

ΛΑΗ

Ξ 1.7

Rack mounted

ΛΑΗ

(Λα αλαθεξζνχλ)

Πει. 90 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 17.

Ηθξίσκα ηχπνπ 1 (ΗΡ1)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ξξφθεηηαη γηα επίηνηρν ηθξίσκα ηππηθνχ κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 6U ην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπλάζξνηζε ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
(ππάξρνπζαο/λέαο), ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ patch panel θαζψο θαη ηεο θπζηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελεξγνχ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο.
Σαξαθηεξηζηηθά Κεγέζνπο
ΗΡ1 1.1

Δπίηνηρν κεηαιιηθφ ηθξίσκα (standard 19” rack)

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.2

Δπηηνίρηα ζηήξημε κε νπίζζηεο ππνδνρέο ζηήξημεο (κε βίδεο θαη κεηαιιηθά upat βαξέσο
ηχπνπ, ηα νπνία θαη λα πξνζθεξζνχλ)

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.3

Υθέιηκν χςνο (Rack Units)

 6U

ΗΡ1 1.4

Βάζνο

 550 mm

ΗΡ1 1.5

Ξιάηνο

 600 mm

Βαζηθά Σαξαθηεξηζηηθά
ΗΡ1 1.6

Δκπξφζζηα πφξηα απφ δηάθαλν ή δηάηξεην πιηθφ, γηα λα κελ εκπνδίδεη ηελ εχθνιε
επίβιεςε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.7

Νπίζζηα αθαηξνχκελε κεηαιιηθή πφξηα

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.8

Ξιατλά απνζπψκελα θαιχκκαηα

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.9

Απνηειεζκαηηθφο εμαεξηζκφο-ςχμε ηνπ εμνπιηζκνχ
(Λα πεξηγξαθεί ν πξνζθεξφκελνο ηξφπνο εμαεξηζκνχ –ςχμεο)

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.10

Θεληξηθφ ζεκείν γείσζεο (κε ζπλνδεπηηθφ θαιψδην γείσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηθξηψκαηνο)

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.11

Δίζνδνη (άλσζελ θαη θάησζελ ηνπ ηθξηψκαηνο) γηα είζνδν / ηαμηλφκεζε ησλ θαισδίσλ

4

Ππγθεληξσηέο θαισδίσλ

Πει. 91 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

ΗΡ1 1.12

Ξιατλέο εγθνπέο ζηήξημεο θαισδίσλ

ΛΑΗ

ΗΡ1 1.13

Νξηδφληηνο εκπξφζζηνο νξγαλσηήο θαισδίσλ

1

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο
ΗΡ1 1.14

Πηηο πεξηπηψζεηο κνλάδσλ κε ππάξρνπζα θαισδίσζε/εμνπιηζκφο απαηηείηαη
κεηαθίλεζε/κεηεγθαηάζηαζε ηνπο εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο (φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ)

ε

ΛΑΗ

Πει. 92 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 18.

Ηθξίσκα ηχπνπ 2 (ΗΡ2)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ξξφθεηηαη γηα επίηνηρν ηθξίσκα ηππηθνχ κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15U ην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπλάζξνηζε ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
(ππάξρνπζαο/λέαο), ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ patch panel θαζψο θαη ηεο θπζηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελεξγνχ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο
Σαξαθηεξηζηηθά Κεγέζνπο
ΗΡ2 1.1

Δπίηνηρν κεηαιιηθφ ηθξίσκα (standard 19” rack)

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.2

Δπηηνίρηα ζηήξημε κε νπίζζηεο ππνδνρέο ζηήξημεο (κε βίδεο θαη κεηαιιηθά upat βαξέσο
ηχπνπ, ηα νπνία θαη λα πξνζθεξζνχλ)

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.3

Υθέιηκν χςνο (Rack Units)

ΗΡ2 1.4

Βάζνο

 550 mm

ΗΡ2 1.5

Ξιάηνο

 600 mm

 15U

Βαζηθά Σαξαθηεξηζηηθά
ΗΡ2 1.6

Δκπξφζζηα πφξηα απφ δηάθαλν ή δηάηξεην πιηθφ, γηα λα κελ εκπνδίδεη ηελ εχθνιε
επίβιεςε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.7

Νπίζζηα αθαηξνχκελε κεηαιιηθή πφξηα

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.8

Ξιατλά απνζπψκελα θαιχκκαηα

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.9

Απνηειεζκαηηθφο εμαεξηζκφο-ςχμε ηνπ εμνπιηζκνχ
(Λα πεξηγξαθεί ν πξνζθεξφκελνο ηξφπνο εμαεξηζκνχ –ςχμεο)

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.10

Θεληξηθφ ζεκείν γείσζεο (κε ζπλνδεπηηθφ θαιψδην γείσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηθξηψκαηνο)

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.11

Δίζνδνη (άλσζελ θαη θάησζελ ηνπ ηθξηψκαηνο) γηα δηέιεπζε / ηαμηλφκεζε ησλ θαισδίσλ

4

Ππγθεληξσηέο θαισδίσλ

Πει. 93 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΗΡ2 1.12

Ξιατλέο εγθνπέο ζηήξημεο θαισδίσλ

ΛΑΗ

ΗΡ2 1.13

Νξηδφληηνο εκπξφζζηνο νξγαλσηήο θαισδίσλ

2

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο
ΗΡ2 1.14

Πηηο πεξηπηψζεηο κνλάδσλ κε ππάξρνπζα θαισδίσζε/εμνπιηζκφο απαηηείηαη
κεηαθίλεζε/κεηεγθαηάζηαζε ηνπο εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο (φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ)

ε

ΛΑΗ

Πει. 94 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 19.

Ηθξίσκα ηχπνπ 3 (ΗΡ3)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ξξφθεηηαη γηα επηδαπέδην ηθξίσκα ηππηθνχ κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 32U ην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπλάζξνηζε ηεο δνκεκέλεο
θαισδίσζεο (ππάξρνπζαο/λέαο), ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ patch panel θαζψο θαη ηεο θπζηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελεξγνχ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο
Σαξαθηεξηζηηθά Κεγέζνπο
ΗΡ3 1.1

Δπηδαπέδην κεηαιιηθφ ηθξίσκα (standard 19” rack)

ΗΡ3 1.2

Υθέιηκν χςνο (Rack Units)

ΗΡ3 1.3

Βάζνο

 800 mm

ΗΡ3 1.4

Ξιάηνο

 800 mm

ΛΑΗ
 32U

Βαζηθά Σαξαθηεξηζηηθά
ΗΡ3 1.5

Δκπξφζζηα δηάηξεηε πφξηα κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά

ΛΑΗ

ΗΡ3 1.6

Νπίζζηα αθαηξνχκελε πφξηα

ΛΑΗ

ΗΡ3 1.7

Ξιατλά απνζπψκελα θαιχκκαηα

ΛΑΗ

ΗΡ3 1.8

Απνηειεζκαηηθφο εμαεξηζκφο-ςχμε ηνπ εμνπιηζκνχ
(Λα πεξηγξαθεί ν πξνζθεξφκελνο ηξφπνο εμαεξηζκνχ –ςχμεο)

ΛΑΗ

ΗΡ3 1.9

Γπλαηφηεηα νξηδφληηαο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα γηα ηελ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο πνπ
παξάγεηαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ελεξγφ εμνπιηζκφ

ΛΑΗ

ΗΡ3 1.10

Θεληξηθφ ζεκείν γείσζεο (κε ζπλνδεπηηθφ θαιψδην γείσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηθξηψκαηνο)

ΛΑΗ

ΗΡ3 1.11

Δίζνδνη (άλσζελ θαη θάησζελ ηνπ ηθξηψκαηνο) γηα δηέιεπζε / ηαμηλφκεζε ησλ θαισδίσλ

4

Ππγθεληξσηέο θαισδίσλ
ΗΡ3 1.12

Ξιεπξηθνί νπίζζηνη θαηαθφξπθνη ζπγθεληξσηέο θαισδίσλ

2

Πει. 95 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΗΡ3 1.13

Ξιεπξηθνί εκπξφζζηνη θαηαθφξπθνη ζπγθεληξσηέο θαισδίσλ

2

ΗΡ3 1.14

Νξηδφληηνο νπίζζηνο νξγαλσηήο θαισδίσλ

3

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο
ΗΡ3 1.15

Πηηο πεξηπηψζεηο κνλάδσλ κε ππάξρνπζα θαισδίσζε/εμνπιηζκφο απαηηείηαη
κεηαθίλεζε/κεηεγθαηάζηαζε ηνπο εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο (φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ)

ε

ΛΑΗ

Πει. 96 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 20.

Θάξηα 10GE Ethernet switching γηα Cisco 7604 (M10G)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο &
Πρφιηα

Ξξνκήζεηα θάξηαο 10GE Ethernet switching, γηα εγθαηάζηαζε ζηνπο Cisco 7604, πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θφκβνπο ηνπ ΞΠΓ
M10G 1.1

Θαηάιιειε γηα δξνκνινγεηή Cisco 7604

NAI

M10G 1.2

Ρχπνο θάξηαο: WS-X6704-10GE

ΛΑΗ

M10G 1.3

XENPAK γηα θάξηα 10GE Ethernet Switching γηα Cisco 7604

≥4

M10G 1.4

Ρχπνο XENPAK: XENPAK-10GB-SR

NAI

ΞΡΣ 21.

Ρξνθνδνηηθφ γηα Cisco 7604 (PS)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο &
Πρφιηα

Ξξνκήζεηα ηξνθνδνηηθψλ γηα Cisco 7604
PS 1.1

Θαηάιιειε γηα δξνκνινγεηή Cisco 7604

NAI

PS 1.2

Ρχπνο ηξνθνδνηηθνχ: PWR-2700-AC/4

ΛΑΗ

Πει. 97 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 22.

Gigabit Ethernet Switch κε uplink ζχξεο 10GE (S10G)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα Gigabit Ethernet κεηαγσγέα. Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 24 Gigabit Ethernet ζχξεο ραιθνχ (1000Base-T), θαη ηνπιάρηζηνλ δπν νπηηθέο ζχξεο 10GbE SFP+ - based.
Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
S10G 1.1

Θαηάιιειν πιαίζην γηα πξνζαξκνγή ζε standard 19” EIA rack (λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα
αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε)

ΛΑΗ
(Ύςνο = 1 RU)

Θχξεο
S10G 1.2

Θχξεο ηερλνινγίαο 100Base-TX (IEEE 802.3u) / 1000Base-Ρ (IEEE 802.3ab)

≥ 24

S10G 1.3

Θχξεο ηερλνινγίαο 10 GbE SFP+-based

≥2

S10G 1.4

Νπηηθνί πξνζαξκνγείο (SFP+), ηερλνινγίαο 10GBase-SR

≥2

S10G 1.5

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο speed auto sensing ζε φιεο ηηο Ethernet ζχξεο ραιθνχ

ΛΑΗ

S10G 1.6

πνζηήξημε IEEE 802.3x full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

S10G 1.7

πνζηήξημε auto MDI/MDIX ζε φιεο ηηο ζχξεο ραιθνχ

ΛΑΗ

S10G 1.8

πνζηήξημε MTU > 1500 bytes (jumbo frames) ζηηο Gigabit Ethernet Θχξεο

ΛΑΗ

S10G 1.9

Θχξα ηνπηθήο δηαρείξηζεο κε ρξήζε ηεξκαηηθνχ (console)

ΛΑΗ
(Λα πξνζθεξζεί θαη ην
αληίζηνηρν θαιψδην)

Σαξαθηεξηζηηθά Layer 2
S10G 1.10

πνζηήξημε IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

S10G 1.11

πνζηεξηδφκελν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 802.1Q VLANs

S10G 1.12

πνζηήξημε IEEE 802.1d (STP)

ΛΑΗ

S10G 1.13

πνζηήξημε IEEE 802.1p CoS prioritization

ΛΑΗ

ΛΑΗ
≥ 1000

Πει. 98 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

S10G 1.14

πνζηήξημε IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)

ΛΑΗ

S10G 1.15

πνζηήξημε IEEE 802.1s (Multiple STP)

ΛΑΗ

S10G 1.16

πνζηήξημε IEEE 802.1w (Rapid STP)

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά Layer 3
S10G 1.17

πνζηήξημε DHCP server (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2131)

S10G 1.18

πνζηήξημε DHCP relay (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3046)

S10G 1.19

πνζηήξημε θίιηξσλ ηεο θίλεζεο κε βάζε ηελ IP δηεχζπλζε θαη ην port πξνέιεπζεο θαη
πξννξηζκνχ (Access Control Lists)

ΛΑΗ

S10G 1.20

πνζηήξημε απξφζθνπηεο πξνψζεζεο ηεο θίλεζεο IPv6 (IPv6 traffic forwarding)

ΛΑΗ

S10G 1.21

πνζηήξημε advanced Layer 3 ραξαθηεξηζηηθψλ (OSPF, OSPFv3, , PIM), κεηά απφ πξνκήζεηα
ΔΗΡΔ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ρξήζεο (License) ΔΗΡΔ ινγηζκηθνχ αλαβάζκηζεο

ΛΑΗ
(Λα πξνζθεξζνχλ νη
αληίζηνηρεο άδεηεο
ρξήζεο / ινγηζκηθφ
αλαβάζκηζεο)

Σαξαθηεξηζηηθά απφδνζεο
S10G 1.22

Σσξεηηθφηεηα κεηαγσγήο (switching capacity) εζσηεξηθνχ δηαχινπ

≥ 100 Gbps

S10G 1.23

Οπζκφο πξνψζεζεο (forwarding rate) γηα παθέηα κεγέζνπο 64 bytes

≥ 60 Mpps

S10G 1.24

Ξιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ MAC addresses (Λα αλαθεξζεί)

S10G 1.25

Γηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο (Mean Time Between Failures – MTBF)

S10G 1.26

Γπλαηφηεηα stacking

ΛΑΗ
≥ 180.000 ψξεο
NAI

Σαξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο
S10G 1.27

πνζηήξημε authentication θαη authorization κέζσ RADIUS γηα πξνζηαζία απνκαθξπζκέλεο ή
ηνπηθήο πξφζβαζεο

ΛΑΗ

S10G 1.28

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ησλ παθέησλ κε βάζε ηελ MAC address (MAC filtering)

ΛΑΗ

S10G 1.29

πνζηήξημε πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο ARP / IP Spoofing

NAI

Πει. 99 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
S10G 1.30

Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο/ξχζκηζεο κέζσ Telnet ή SSH

S10G 1.31

Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο/ξχζκηζεο κέζσ SSHv2

S10G 1.32

πνζηήξημε SNMPv2c θαη πινπνίεζε SNMP MIB II

ΛΑΗ

S10G 1.33

πνζηήξημε NTP client v3 (ζπκκφξθσζε κε RFC 1305)

ΛΑΗ

S10G 1.34
S10G 1.35

S10G 1.36

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ρξήζε
ελφο ηνπιάρηζηνλ απν ηα πξσηφθνιια FTP , TFTP
Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα ηνπ αξρείνπ ξπζκίζεσλ κε ρξήζε ελφο
ηνπιάρηζηνλ απν ηα πξσηφθνιια FTP , TFTP
LEDs ελδείμεσλ γηα νπηηθή (visual) παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαγσγέα. Ξξέπεη λα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ: α) System LEDs: status, power, bandwidth use, β) Per-port LEDs: status, activity,
duplex mode, speed

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά

S10G 1.37

Κλήκε RAM

S10G 1.38

Κλήκε απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείσλ ξπζκίζεσλ (configuration) flash

ΛΑΗ
(Λα αλαθεξζεί ε
πξνζθεξφκελε θαη ε
κέγηζηε
ππνζηεξηδφκελε)
ΛΑΗ
(Λα αλαθεξζεί ε
πξνζθεξφκελε θαη ε
κέγηζηε
ππνζηεξηδφκελε)

Άιια ραξαθηεξηζηηθά

S10G 1.39

Ιεηηνπξγία κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία:

ηάζε 200-240 VAC

ζπρλφηεηα 50-60 Hz γηα AC

δπλαηφηεηα DC ηξνθνδνζίαο κεηά απφ πηζαλή ρξήζε εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο
ηξνθνδνζίαο

S10G 1.40

Γηπιφ ηξνθνδνηηθφ (redundant power supply)

ΛΑΗ
(Λα αλαθεξζεί ε
θαηαλάισζε ξεχκαηνο
γηα AC θαη DC)
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

S10G 1.41

Γπλαηφηεηα γηα παξνρή εληαίαο ηξνθνδνζίαο ζε πεξηπηψζεηο stacking

S10G 1.42

Γηαζηάζεηο θαη βάξνο

ΞΡΣ 23.

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

(Λα αλαθεξζνχλ)

Γηθηπαθέο Ππζθεπέο Δπηπέδνπ πεξεζίαο Load Balancing (LB)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
LB 1.1

Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ

ΛΑΗ

LB 1.2

Λα αλαθεξζεί ε εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

LB 1.3

Ρν πξνζθεξφκελν κνληέιν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε παξαγσγή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηε ρξνληθή ζηηγκή
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Γελ πξέπεη λα έρεη αλαθνηλσζεί παχζε ηεο ε παξαγσγήο ηνπ ή θαηάζηαζε End Of Life. Λα
πξνζθνκηζηνχλ ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Ρν πξνζθεξφκελν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηππνπνηεκέλν ηθξίσκα 19”
(EIA rack 19”)

LB 1.4

ΛΑI

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ην χςνο ζε RU.
Λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα φπνηα αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζην ηθξίσκα.

LB 1.5

Ιεηηνπξγία ζην δίθηπν Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο 230 V AC /50 Hz.

NAI

Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα
LB 1.6

Ξξφθεηηαη γηα κεηαγσγείο κε δπλαηφηεηεο επηπέδνπ εθαξκνγήο (content ή layer 4-7 switch) γηα ηελ
πινπνίεζε load balancing θαη application acceleration

NAI

LB 1.7

Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη (πξνκήζεηα

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

επηπξφζζεησλ αδεηψλ ή/θαη πιηθνχ ρσξίο ηελ απαμίσζε ηεο αξρηθήο πξνκήζεηαο)
LB 1.8

Ζ ππεξεζία λα πινπνηείηαη ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, ηφζν ζην επίπεδν πιηθνχ φζν θαη ζην
επίπεδν ππεξεζίαο.

LB 1.9

Αξζξσηή αξρηηεθηνληθή πνπ λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε/αιιαγή (κε ηε κνξθή
θαξηψλ/αξζξσκάησλ) ησλ δηαζέζηκσλ ζπξψλ ηνπ κεηαγσγέα φηαλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν.

LB 1.10

Πε πεξίπησζε αξζξσηήο αξρηηεθηνληθήο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζζήθε/αθαίξεζε ησλ
αξζξσκάησλ (modules) ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξεο ηεο ζπζθεπήο
(Online Insertion & Removal ή Hot Swap)

NAI

LB 1.11

Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα αλαθέξεη θαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε άδεηα, φπνπ απηή θξίλεηαη
απαξαίηεηε, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά.

ΛΑΗ

ΛΑΗ

πνζηεξηδφκελεο Θχξεο
LB 1.12

LB 1.13
LB 1.14

πνζηήξημε Γηεπαθψλ Gigabit Ethernet.
Λα αλαθεξζεί πνηα ππνζηεξίδνληαη (π.ρ. 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH)
πνζηήξημε δηεπαθψλ 10GBASE Ethernet
Λα αλαθεξζεί πνηα ππνζηεξίδνληαη (π.ρ. 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LR)

NAI

ΛΑΗ

πνζηήξημε δηεπαθψλ 40 Gigabit Ethernet (40GbE) (

Ξξνζθεξφκελεο ζχξεο
Θχξεο 10GBASE Ethernet
>= 2

LB 1.15

Ν αξηζκφο ησλ ζπξψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζε θάζε κεηαγσγέα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ

LB 1.16

Θα πξνζθεξζεί αξηζκφο GbΔ ραιθνχ ζε θάζε κεηαγσγέα

>=8

LB 1.17

Θάζε κεηαγσγέαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ νπηηθνχο πξνζαξκνγείο SFP+ ηχπνπ SR ζε αξηζκφ θαη ηα
αληίζηνηρα νπηηθά θαιψδηα ( ηνπιάρηζηνλ 5m) γηα δηαζχλδεζε κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ ΞΠΓ

>=2

LB 1.18

Αλ ππάξρεη αδεηνδφηεζε (licensing) ζε επίπεδν ζχξαο ζα πξνζθεξζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο άδεηεο

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

LB 1.19

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ζπξψλ πνπ δελ είλαη ελεξγέο, αλ ππάξρνπλ

NAI

LB 1.20

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ελεξγψλ ζπξψλ

ΛΑΗ

LB 1.21

Αζχγρξνλε ζεηξηαθή ζχξα γηα out of band δηαρείξηζε (Configuration & Management) κέζσ ηεξκαηηθνχ
ηνπηθνχ ή/θαη απνκαθξπζκέλνπ. Ζ πξφζβαζε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ρξήζε θσδηθνχ
(password).

ΛΑΗ

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

(Λα πξνζθεξζεί θαη ην αληίζηνηρν θαιψδην).
Σαξαθηεξηζηηθά Απφδνζεο
LB 1.22

Ρν throughput ηνπ θάζε κεηαγσγέα ζα πξέπεη λα είλαη

LB 1.23

Λα αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ην κέγηζην ππνζηεξηδφκελν throughput ηνπ
θάζε κεηαγσγέα φπσο απηφ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε πξνδηαγξαθή η

LB 1.24

Κέγηζην throughput γηα HTTP compression

≥ 2Gbps

LB 1.25

Ππλδέζεηο SSL αλά δεπηεξφιεπην γηα θιεηδί 1024 bits (SSL CPS)

≥ 5000

LB 1.26

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ Layer 4

NAI

LB 1.27

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ Layer 7

NAI

LB 1.28

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εηθνληθψλ εμππεξεηεηψλ απφ ηελ πξνζθεξφκελε
ιχζε

NAI

≥ 8Gbps
ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά επηπέδνπ 2 (Layer 2)
LB 1.29

πνζηήξημε IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

ΛΑΗ

LB 1.30

πνζηήξημε IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)

ΛΑΗ

LB 1.31

πνζηήξημε IEEE 802.3ad (LACP)

LB 1.32

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ MAC δηεπζχλζεσλ

ΛΑΗ
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Α/Α
LB 1.33

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Λα αλαθεξζεί ν κέγηζην αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLAN Ids

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά επηπέδνπ 4-7 (Layer 4-7)
πνζηήξημε εηδηθήο δηαρείξηζεο κε Layer-7 packet header inspection (content inspection) ηνπιάρηζηνλ
γηα ηα πξσηφθνιια:

LB 1.34



HTTP



HTTPS



FTP



DNS



RADIUS



LDAP

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ επηπιένλ ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια
LB 1.35

πνζηήξημε IP Server Load Balancing (SLB) ζε TCP/UDP port επηινγήο ηνπ δηαρεηξηζηή κε ρξήζε κηαο
Virtual IP δηεχζπλζεο

ΛΑΗ

πνζηεξηδφκελνη αιγφξηζκνη load balancing:

NAI

LB 1.36



Response time



Weighted



Least connections



Round robin

Γηα ην SLB: πνζηήξημε ειέγρσλ δηαζεζηκφηεηαο ησλ real servers (health checks):
LB 1.37



Έιεγρνη ζε Layer 3, 4 θαη 7



Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο δηαζηήκαηνο κεηαμχ ειέγρσλ



Απηφκαηε εμαίξεζε κε δηαζέζηκνπ real server απφ ην SLB

NAI
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

LB 1.38

Γηα ην SLB: πνζηήξημε NAT: directed mode θαη dispatch mode

NAI

LB 1.39

πνζηήξημε θίιηξσλ κε βάζε ηελ IP δηεχζπλζε θαη ην port πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ (Acccess
Control Lists) γηα θάζε virtual server IP

ΛΑΗ

LB 1.40

πνζηήξημε session persistence γηα HTTP, HTTPS θίλεζε κε βάζε URL, cookies θαη SSL session ID

ΛΑΗ

πνζηήξημε γηα HTTP load balancing ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ:

ΛΑΗ

LB 1.41

LB 1.42



connection remapping γηα HTTP 1.1 requests



HTTP redirect

πνζηήξημε Global SLB γηα ηελ ππνζηήξημε datacenter ή server farms πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε
δηαθνξεηηθά sites

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο
LB 1.43

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ησλ παθέησλ κε βάζε ηελ MAC address (MAC filtering ή layer2 ACLs)

ΛΑΗ

LB 1.44

πνζηήξημε βαζηθψλ ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο (ACLs) κε θξηηήξην ειέγρνπ ηηο IPs δηεπζχλζεηο
πξνέιεπζεο (Source IP ACLs).

ΛΑΗ

LB 1.45

πνζηήξημε εμειηγκέλσλ ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο κε θξηηήξηα ειέγρνπ, ζηνηρεία ησλ επηπέδσλ 3
(π.ρ. Source/Destination IPs) θαη 4 (π.ρ. ζχξα ππεξεζίαο, πξνηεξαηφηεηα παθέηνπ θ.ιπ)

ΛΑΗ

LB 1.46

Δθαξκνγή ησλ ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε θπζηθέο θαη ινγηθέο ζχξεο

ΛΑΗ

LB 1.47

Ξξφζβαζε κε ρξήζε ζπλζεκαηηθψλ (passwords)

ΛΑΗ

LB 1.48

πνζηήξημε NAT (Network Address Translation)

ΛΑΗ

LB 1.49
LB 1.50

πνζηήξημε πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο βαζηζκέλεο ζην πξσηφθνιιν ARP.
(Λα αλαθεξζνχλ νη ππνζηεξηδφκελνη κεραληζκνί)
πνζηήξημε αιγνξίζκνπ AES.

ΛΑΗ
ΛΑΗ

Πει. 105 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα IP
LB 1.51

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 791, 1191)

ΛΑΗ

LB 1.52

πνζηήξημε ARP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 826, 1027)

ΛΑΗ

LB 1.53

πνζηήξημε ICMP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 792)

ΛΑΗ

LB 1.54

πνζηήξημε TCP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 793, 896)

ΛΑΗ

LB 1.55

πνζηήξημε UDP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 768)

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά δξνκνιφγεζεο
LB 1.56

πνζηήξημε OSPFv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2328).

ΛΑΗ

LB 1.57

πνζηήξημε OSPFv3 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 5340).

ΛΑΗ

LB 1.58

πνζηήξημε BGPv4 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1771 ή ην RFC 4271)

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6
LB 1.59

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2460)

ΛΑΗ

LB 1.60

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IPv6 (IPv6 Static Routes)

ΛΑΗ

LB 1.61

πνζηήξημε δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο IPv6

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
LB 1.62

Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ δηεπαθήο γξακκήο εληνιψλ (CLI).

ΛΑΗ

LB 1.63

Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ web δηεπαθήο.

ΛΑΗ

LB 1.64

Ξξφζβαζε δηαρείξηζεο κέζσ Telnet ή SSH.

ΛΑΗ

LB 1.65

Γηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ ζεηξηαθήο ή άιινπ ηχπνπ ζχξαο (Out-of-band Management).

NAI

Πει. 106 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

LB 1.66

πνζηήξημε SNMPv2.

ΛΑΗ

LB 1.67

πνζηήξημε SNMPv3.

ΛΑΗ

LB 1.68

πνζηήξημε MIB γηα SNMPv2.

ΛΑΗ

LB 1.69

ινπνίεζε Entity MIB.

ΛΑΗ

LB 1.70

πνζηήξημε SNMP traps.

ΛΑΗ

LB 1.71

Αξρείν ξπζκίζεσλ (configuration file) ζε κνξθή πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσζηεί θαη λα
επεμεξγαζηεί απφ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζε plain text)

ΛΑΗ

LB 1.72

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα κέζσ FTP ή TFTP ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηξφπνπ.

ΛΑΗ

LB 1.73

πνζηήξημε Network Time Protocol (ΛΡPv3) γηα αθξηβή θαη ζπλεπή ρξνληζκφ.

ΛΑΗ

LB 1.74

LEDs ελδείμεσλ γηα νπηηθή (visual) παξαθνινχζεζε ηεο ζπζθεπήο

ΛΑΗ

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
LB 1.75

Κλήκε RAM. Λα αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε.

ΛΑΗ

LB 1.76

Κλήκε απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείσλ ξπζκίζεσλ (configuration) flash. Λα
αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
LB 1.77

Ξξνδηαγξαθέο Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο:

LB 1.78



Πήκαλζε CE (CE marking)

LB 1.79



Λα αλαθεξζνχλ άιιεο

LB 1.80

Ξξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο λα αλαθεξζνχλ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Δγγχεζε θαη ππνζηήξημε

Πει. 107 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή Απαίηεζε

LB 1.81

Ρν δεηνχκελν δηάζηεκα εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο είλαη:

LB 1.82

H παξερφκελε εγγχεζε θαη ππνζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ΞΠ 1

ΛΑΗ

LB 1.83

Νη ππεξεζίεο εγγχεζεο ζα παξέρνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο ή επίζεκεο ππεξεζίαο
ππνζηήξημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο

ΛΑΗ

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

>=36 κελψλ

Πει. 108 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 24.

Γηθηπαθέο Ππζθεπέο Δπηπέδνπ πεξεζίαο Web Application Firewall (WAF)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
WAF 1.1

Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ

ΛΑΗ

WAF 1.2

Λα αλαθεξζεί ε εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

WAF 1.3

Ρν πξνζθεξφκελν κνληέιν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε παξαγσγή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηε ρξνληθή
ζηηγκή ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Γελ πξέπεη λα έρεη αλαθνηλσζεί παχζε ηεο ε παξαγσγήο ηνπ ή θαηάζηαζε End Of Life. Λα
πξνζθνκηζηνχλ ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.

ΛΑI

Ρν πξνζθεξφκελν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηππνπνηεκέλν ηθξίσκα 19”
(EIA rack 19”)
WAF 1.4

Λα αλαθεξζεί ην χςνο ζε RU.

ΛΑΗ

Λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα φπνηα αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζην ηθξίσκα.
WAF 1.5

Ιεηηνπξγία ζην δίθηπν Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο 230 V AC /50 Hz.

NAI

Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα
WAF 1.6

Ξξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηεο Web Application Firewall

NAI

WAF 1.7

Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη (πξνκήζεηα
επηπξφζζεησλ αδεηψλ ή/θαη πιηθνχ ρσξίο ηελ απαμίσζε ηεο αξρηθήο πξνκήζεηαο).

ΛΑΗ

WAF 1.8

Ζ ππεξεζία λα πινπνηείηαη ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, ηφζν ζην επίπεδν πιηθνχ φζν θαη ζην
επίπεδν ππεξεζίαο.

ΛΑΗ

WAF 1.9

Αξζξσηή αξρηηεθηνληθή πνπ λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε/αιιαγή (κε ηε κνξθή
θαξηψλ/αξζξσκάησλ) ησλ δηαζέζηκσλ ζπξψλ ηνπ κεηαγσγέα φηαλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν.

WAF 1.10

Πε πεξίπησζε αξζξσηήο αξρηηεθηνληθήο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζζήθε/αθαίξεζε ησλ
αξζξσκάησλ (modules) ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξεο ηεο ζπζθεπήο

NAI

Πει. 109 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

(Online Insertion & Removal ή Hot Swap)
WAF 1.11

Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα αλαθέξεη θαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε άδεηα, φπνπ απηή θξίλεηαη
απαξαίηεηε, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά.

ΛΑΗ

πνζηεξηδφκελεο Θχξεο
WAF 1.12

WAF 1.13
WAF 1.14

πνζηήξημε Γηεπαθψλ Gigabit Ethernet.
Λα αλαθεξζεί πνηα ππνζηεξίδνληαη (π.ρ. 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH)
πνζηήξημε δηεπαθψλ 10GBASE Ethernet
Λα αλαθεξζεί πνηα ππνζηεξίδνληαη (π.ρ. 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LR)

NAI

ΛΑΗ

πνζηήξημε δηεπαθψλ 40 Gigabit Ethernet (40GbE)

Ξξνζθεξφκελεο ζχξεο
Θχξεο 10GBASE
Ethernet >= 2

WAF 1.15

Ν αξηζκφο ησλ ζπξψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζε θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ

WAF 1.16

Θα πξνζθεξζεί αξηζκφο GbΔ ραιθνχ ζε θάζε ζπζθεπή.

>=4

WAF 1.17

Θάζε ζπζθεπή ζα ζπλνδεχεηαη απφ νπηηθνχο πξνζαξκνγείο SFP+ ηχπνπ SR ζε αξηζκφ θαη ηα
αληίζηνηρα νπηηθά θαιψδηα ( ηνπιάρηζηνλ 5m) γηα δηαζχλδεζε κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ ΞΠΓ

>=2

WAF 1.18

Αλ ππάξρεη αδεηνδφηεζε (licensing) ζε επίπεδν ζχξαο ζα πξνζθεξζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο άδεηεο

ΛΑΗ

WAF 1.19

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ζπξψλ πνπ δελ είλαη ελεξγέο, αλ ππάξρνπλ

NAI

WAF 1.20

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ελεξγψλ ζπξψλ

ΛΑΗ

WAF 1.21

Αζχγρξνλε ζεηξηαθή ζχξα γηα out of band δηαρείξηζε (Configuration & Management) κέζσ
ηεξκαηηθνχ ηνπηθνχ ή/θαη απνκαθξπζκέλνπ. Ζ πξφζβαζε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ρξήζε
θσδηθνχ (password).

ΛΑΗ

(Λα πξνζθεξζεί θαη ην αληίζηνηρν θαιψδην).

Πει. 110 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά WAF
WAF 1.22

Ρν throughput ηεο θάζε ζπζθεπήο γηα κε θξππηνγξαθεκέλε θίλεζε ζα πξέπεη λα είλαη

WAF 1.23

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ

NAI

WAF 1.24

Λα αλαθεξζεί ν ξπζκφο δεκηνπξγίαο θαη θαηάξγεζεο ζπλδέζεσλ αλά δεπηεξφιεπην

NAI

WAF 1.25

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο IP NAT/PAT κεηαθξάζεσλ

NAI

WAF 1.26

πνζηήξημε Packet Filtering

ΛΑΗ

WAF 1.27

πνζηήξημε Stateful Inspection

ΛΑΗ

WAF 1.28

πνζηήξημε DoS Prevention

NAI

WAF 1.29

Ξξνζηαζία έλαληη βαζηθψλ επηζέζεσλ φπσο OWASP Top 10, SQL Injection, HTTP DDoS, Cross Site
Scripting (XSS), Known Worms

ΛΑΗ

WAF 1.30

Λα αλαθεξζνχλ άιινη ηχπνη επηζέζεσλ πνπ δχλαηαη λα παξαθνινπζήζεη ε πξνζθεξφκελε ιχζε

WAF 1.31

Λα αλαθεξζνχλ άιια πξσηφθνιια πνπ δχλαηαη λα παξαθνινπζήζεη ε πξνζθεξφκελε ιχζε

WAF 1.32

Ρν πιηθφ λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε ππεξεζία ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ, ηεο νπνίαο ε ρξνληθή
δηάξθεηα λα ζπκπίπηεη κε ηε δηάξθεηα ηεο δεηνχκελεο εγγχεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.

WAF 1.33

Λα αλαθεξζνχλ ηπρφλ πηζηνπνηήζεηο πνπ έρεη ιάβεη ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα απφ αλεμάξηεηεο
αξρέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζή ηνπ.

≥ 8Gbps

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά επηπέδνπ δηθηχνπ
WAF 1.34

πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ζε Layer 2 (Bridge Mode) θαη Layer 3 (Route Mode)

ΛΑΗ

WAF 1.35

πνζηήξημε IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

ΛΑΗ

WAF 1.36

πνζηήξημε IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)

ΛΑΗ

Πει. 111 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

WAF 1.37

πνζηήξημε IEEE 802.3ad (LACP)

WAF 1.38

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ MAC δηεπζχλζεσλ

ΛΑΗ

WAF 1.39

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζην αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLAN Ids

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα IP
WAF 1.40

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 791, 1191)

ΛΑΗ

WAF 1.41

πνζηήξημε ARP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 826, 1027)

ΛΑΗ

WAF 1.42

πνζηήξημε ICMP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 792)

ΛΑΗ

WAF 1.43

πνζηήξημε TCP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 793, 896)

ΛΑΗ

WAF 1.44

πνζηήξημε UDP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 768)

ΛΑΗ

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6
WAF 1.45

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2460)

ΛΑΗ

WAF 1.46

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IPv6 (IPv6 Static Routes)

ΛΑΗ

WAF 1.47

πνζηήξημε δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο IPv6

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
WAF 1.48

Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ δηεπαθήο γξακκήο εληνιψλ (CLI).

ΛΑΗ

WAF 1.49

Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ web δηεπαθήο.

ΛΑΗ

WAF 1.50

Ξξφζβαζε δηαρείξηζεο κέζσ Telnet θαη SSH.

ΛΑΗ

WAF 1.51

Γηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ ζεηξηαθήο ή άιινπ ηχπνπ ζχξαο (Out-of-band Management).

NAI

πνζηήξημε Ξξσηνθφιινπ SNMP

Πει. 112 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

WAF 1.52

πνζηήξημε SNMPv2.

ΛΑΗ

WAF 1.53

πνζηήξημε SNMPv3.

ΛΑΗ

WAF 1.54

πνζηήξημε MIB γηα SNMPv2.

ΛΑΗ

WAF 1.55

ινπνίεζε Entity MIB.

ΛΑΗ

WAF 1.56

πνζηήξημε SNMP traps.

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
WAF 1.57

Αξρείν ξπζκίζεσλ (configuration file) ζε κνξθή πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσζηεί θαη λα
επεμεξγαζηεί απφ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζε plain text)

ΛΑΗ

WAF 1.58

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα κέζσ FTP ή TFTP ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηξφπνπ

ΛΑΗ

WAF 1.59

πνζηήξημε Network Time Protocol (ΛΡPv3) γηα αθξηβή θαη ζπλεπή ρξνληζκφ.

ΛΑΗ

WAF 1.60

LEDs ελδείμεσλ γηα νπηηθή (visual) παξαθνινχζεζε ηεο ζπζθεπήο

ΛΑΗ

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
WAF 1.61

Κλήκε RAM. Λα αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε.

ΛΑΗ

WAF 1.62

Κλήκε απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείσλ ξπζκίζεσλ (configuration) flash. Λα
αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
WAF 1.63

Ξξνδηαγξαθέο Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο:

WAF 1.64



Πήκαλζε CE (CE marking)

WAF 1.65



Λα αλαθεξζνχλ άιιεο

WAF 1.66

Ξξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο λα αλαθεξζνχλ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Πει. 113 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Δγγχεζε θαη ππνζηήξημε
WAF 1.67

Ρν δεηνχκελν δηάζηεκα εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο είλαη:

WAF 1.68

H παξερφκελε εγγχεζε θαη ππνζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ΞΠ 1

ΛΑΗ

WAF 1.69

Νη ππεξεζίεο εγγχεζεο ζα παξέρνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο ή επίζεκεο ππεξεζίαο
ππνζηήξημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο

ΛΑΗ

>=36 κελψλ

Πει. 114 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 25.

Θχξηνο Γξνκνινγεηήο ηνπ ΞΠΓ (BR)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
BR 1.1

BR 1.2

Λα αλαθεξζεί ε εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη ην κνληέιν
Ρν πξνζθεξφκελν κνληέιν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε παξαγσγή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηε ρξνληθή
ζηηγκή ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Γελ πξέπεη λα έρεη αλαθνηλσζεί παχζε ηεο ε παξαγσγήο ηνπ ή θαηάζηαζε End Of Life. Λα
πξνζθνκηζηνχλ ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Ρν πξνζθεξφκελν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηππνπνηεκέλν ηθξίσκα
19” (EIA rack 19”)

BR 1.3

ΛΑΗ

ΛΑI

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ην χςνο ζε RU.
Λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα φπνηα αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζην ηθξίσκα.

BR 1.4

Ρν πξνζθεξφκελν κνληέιν λα δηαζέηεη αξζξσηή αξρηηεθηνληθή πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα
επέθηαζε/αιιαγή (κε ηε κνξθή θαξηψλ/αξζξσκάησλ) ησλ δηαζέζηκσλ ζπξψλ ηνπ δξνκνινγεηή
φηαλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ νη θάξηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην πξνζθεξφκελν κνληέιν.
BR 1.5

Ρν πξνζθεξφκελν κνληέιν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξνζζήθε/αθαίξεζε ησλ αξζξσκάησλ
(modules) ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξεο ηεο ζπζθεπήο (Online
Insertion & Removal ή Hot Swap)

ΛΑΗ

BR 1.6

Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα αλαθέξεη θαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε άδεηα, φπνπ απηή θξίλεηαη
απαξαίηεηε, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά.

ΛΑΗ

BR 1.7

πνζηήξημε δεχηεξεο εθεδξηθήο θάξηαο επεμεξγαζηή (Processor Engine) ψζηε κελ δηαθφπηεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ δξνκνινγεηή ζε πεξίπησζε βιάβεο νπνηαζδήπνηε εθ ησλ δχν

ΛΑΗ

BR 1.8

Ξιήζνο ειεχζεξσλ ζπξψλ θαξηψλ επέθηαζεο (modules) πέξαλ ησλ δεηνχκελσλ θαξηψλ
επεμεξγαζηή (processor engines)

≥4

Πει. 115 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.9

Ιεηηνπξγία ζην δίθηπν Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο 230 V AC /50 Hz.

NAI

BR 1.10

Ξαξνρή redundant θαη load sharing ηξνθνδνηηθψλ AC

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηεξηδφκελεο Θχξεο
πνζηήξημε Γηεπαθψλ Gigabit Ethernet κε Layer 2/3 ραξαθηεξηζηηθά
BR 1.11

Λα αλαθεξζεί πνηα ππνζηεξίδνληαη (π.ρ. 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH,
1000BASE-ZX)

NAI

πνζηήξημε δηεπαθψλ 10GBASE Ethernet κε Layer 2/3 ραξαθηεξηζηηθά
BR 1.12

Λα αλαθεξζεί πνηα ππνζηεξίδνληαη (π.ρ. 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASECX4, 10GBASE-LX4)

BR 1.13

πνζηήξημε δηεπαθψλ 40 Gigabit Ethernet (40GbE). Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ.

ΛΑΗ

Ξξνζθεξφκελεο ζχξεο
BR 1.14

Ζ θάξηα επεμεξγαζηή (processor engine) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία ζχξα 10GBASE
Ethernet

NAI
≥4
(Ππλνιηθά ν
δξνκνινγεηήο ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ
8 ζχξεο 10GBASE
Ethernet ζε δπν
ηνπιάρηζηνλ
δηαθνξεηηθέο
θάξηεο/αξζξψκαηα)

BR 1.15

Ν αξηζκφο ησλ 10GBASE Ethernet ζπξψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, επηπιένλ ησλ ζπξψλ πνπ
δηαζέηεη ε θάξηα επεμεξγαζηή (processor engine), παξέρνληαο redundancy ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ

BR 1.16

Θχξεο 1000Base-T κε Layer 2/3 ραξαθηεξηζηηθά

≥2

BR 1.17

Ν δξνκνινγεηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ νπηηθνχο πξνζαξκνγείο ηχπνπ 10GB-SR ζε αξηζκφ θαη ηα
αληίζηνηρα νπηηθά θαιψδηα ( ηνπιάρηζηνλ 5m) γηα δηαζχλδεζε κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ

≥10

Πει. 116 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.18

Ν δξνκνινγεηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξνζαξκνγείο ραιθνχ ηχπνπ 1000BASE-T ζε αξηζκφ θαη ηα
αληίζηνηρα θαιψδηα ( ηνπιάρηζηνλ 5m) γηα δηαζχλδεζε κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ ΞΠΓ

≥2

BR 1.19

Αλ ππάξρεη αδεηνδφηεζε (licensing) ζε επίπεδν ζχξαο ζα πξνζθεξζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο άδεηεο

ΛΑΗ

BR 1.20

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ζπξψλ πνπ δελ είλαη ελεξγέο, αλ ππάξρνπλ

NAI

BR 1.21

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ελεξγψλ ζπξψλ

ΛΑΗ

BR 1.22

Αζχγρξνλε ζεηξηαθή ζχξα γηα out of band δηαρείξηζε (Configuration & Management) κέζσ
ηεξκαηηθνχ ηνπηθνχ ή/θαη απνκαθξπζκέλνπ. Ζ πξφζβαζε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ρξήζε
θσδηθνχ (password).

ΛΑΗ

Α/Α

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΞΠΓ

(Λα πξνζθεξζεί θαη ην αληίζηνηρν θαιψδην).
Σαξαθηεξηζηηθά ζπξψλ Layer 2/3
BR 1.23

πνζηήξημε IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

ΛΑΗ

BR 1.24

πνζηήξημε IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)

ΛΑΗ

BR 1.25

πνζηήξημε IEEE 802.3ad (LACP)

ΛΑΗ

BR 1.26

πνζηήξημε IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

ΛΑΗ

BR 1.27

πνζηήξημε IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Instances)

ΛΑΗ

BR 1.28

πνζηήξημε ελζπιάθσζεο 802.1Q VLAN κέζα ζε άιιν 802.1Q VLAN (VLAN stacking/802.1Q
tunneling αλά ζχξα)

ΛΑΗ

BR 1.29

πνζηήξημε ελζπιάθσζεο θίλεζεο επηπέδνπ 2 πάλσ απφ 802.1Q tunnels (Layer 2 Protocol
Tunneling), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θίλεζεο Spanning Tree Protocol (STP)

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά απφδνζεο
BR 1.30

Σσξεηηθφηεηα κεηαγσγήο (switching capacity) εζσηεξηθνχ δηαχινπ

>=500Gbps
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.31

Οπζκφο πξνψζεζεο (forwarding rate) γηα IPv4 παθέηα κεγέζνπο 64 bytes

>=300Mpps

BR 1.32

Οπζκφο πξνψζεζεο (forwarding rate) γηα IPv6 παθέηα κεγέζνπο 64 bytes

>=150Mpps

BR 1.33

Ξιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ MAC Addresses (ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ζχξεο) (Λα αλαθεξζεί)

BR 1.34

Ξιήζνο δηαθνξεηηθψλ 802.1Q VLANs (ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ζχξεο) (Λα αλαθεξζεί)

BR 1.35

Ξιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ routes IPv4 ηθαλφ γηα Full Internet Routing Table – FIRT

>=200.000

BR 1.36

Ξιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ routes IPv6

>=100.000

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα IP
BR 1.37

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 791, 815, 919, 922, 1191)

ΛΑΗ

BR 1.38

πνζηήξημε IP Router requirements (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1812)

ΛΑΗ

BR 1.39

πνζηήξημε ARP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) θαη RARP (ζπκκφξθσζε
κε ην RFC 903)

ΛΑΗ

BR 1.40

πνζηήξημε VLSM (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 950) θαη CIDR (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1519)

ΛΑΗ

BR 1.41

πνζηήξημε ICMP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 792, 1256)

ΛΑΗ

BR 1.42

πνζηήξημε TCP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 793, 813, 879, 896, 1323, 2018)

ΛΑΗ

BR 1.43

πνζηήξημε UDP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 768)

ΛΑΗ

BR 1.44

πνζηήξημε IP over IP Tunnels (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2003)

ΛΑΗ

BR 1.45

πνζηήξημε DHCP server (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2131)

ΛΑΗ

BR 1.46

πνζηήξημε Quality of Service - QoS (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2474, 2475, 2597, 2598, 2697,
2698)

ΛΑΗ

BR 1.47

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα Traffic Classification ζε Layer 4 - Layer 7

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.48

πνζηήξημε ηνπ RFC 5575 (flowspec)

BR 1.49

πνζηήξημε IP Flow Information Export - IPFIX (ζχκθσλα κε ην RFC 3917)

ΛΑΗ

BR 1.50

πνζηήξημε Network Address Translator (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1631, 3022)

ΛΑΗ

BR 1.51

πνζηήξημε Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT
(νη φξνη αλαθέξνληαη ζην RFC 2663)

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε ΛΑΡ

BR 1.52

ινπνίεζε Application Level Gateway – ALG γηα ηα πξσηφθνιια:
ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP

ΛΑΗ

BR 1.53

πνζηήξημε 31-Bit Prefixes γηα Point-to-Point Links (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3021)

ΛΑΗ

BR 1.54

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IP (static routes)

ΛΑΗ

BR 1.55

πνζηήξημε δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο δξνκνιφγεζεο (policy routing) κε
βάζε Source IP θαη Layer 4 θξηηήξηα (protocol θαη port)

ΛΑΗ

πνζηήξημε OSPF
BR 1.56

πνζηήξημε OSPFv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2328)

ΛΑΗ

BR 1.57

πνζηήξημε OSPFv3 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 5340)

ΛΑΗ

BR 1.58

πνζηήξημε Not-So-Stubby Area (NSSA) (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3101)

NAI

BR 1.59

πνζηήξημε Stub Router Advertisement (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3137)

NAI

BR 1.60

πνζηήξημε OSPF database overflow (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1765)

NAI

BR 1.61

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα inbound routes filtering

NAI

BR 1.62

πνζηήξημε OSPF graceful restart (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3623)

ΛΑΗ
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Α/Α
BR 1.63

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

πνζηήξημε Opaque LSAs (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2370)

NAI

BR 1.64

πνζηήξημε BGPv4 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1771)

ΛΑΗ

BR 1.65

πνζηήξημε Route Refresh Capability (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2918)

NAI

BR 1.66

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα inbound/outbound route θαη prefix filtering

NAI

BR 1.67

πνζηήξημε community attribute (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1997)

NAI

BR 1.68

πνζηήξημε load balancing γηα eBGP peers

NAI

BR 1.69

πνζηήξημε BGP confederations θαη Route Reflection (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 3065, 2796)

NAI

BR 1.70

πνζηήξημε Route Flap Damping (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2439)

ΛΑΗ

BR 1.71

πνζηήξημε Capabilities Advertisement (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2842)

ΛΑΗ

BR 1.72

πνζηήξημε BGP graceful restart (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 4724)

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε BGP

πνζηήξημε Multicast
BR 1.73

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IGMP γηα IP Multicast (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2236)

ΛΑΗ

BR 1.74

πνζηήξημε IP Multicast κε ρξήζε Protocol Independent Multicast (PIM) Sparse Mode
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2362)

NAI

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6
BR 1.75

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2460)

ΛΑΗ

BR 1.76

πνζηήξημε IPv6 πάλσ απφ Ethernet (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2464)

ΛΑΗ

BR 1.77

πνζηήξημε ICMPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2463)

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.78

πνζηήξημε IPv6 Stateless Auto configuration (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2462)

ΛΑΗ

BR 1.79

πνζηήξημε IPv6 Addressing architecture (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3513)

ΛΑΗ

BR 1.80

πνζηήξημε Global Unicast Address Format (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3587)

ΛΑΗ

BR 1.81

πνζηήξημε Neighbor Discovery (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2461)

ΛΑΗ

BR 1.82

πνζηήξημε Path MTU Discovery (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1981)

ΛΑΗ

BR 1.83

πνζηήξημε Stateless DHCP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3736)

ΛΑΗ

BR 1.84

πνζηήξημε DHCPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3315)

ΛΑΗ

BR 1.85

πνζηήξημε DHCPv6 options (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 3633, 3646)

ΛΑΗ

BR 1.86

πνζηήξημε DNS extensions (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3596)

ΛΑΗ

BR 1.87

πνζηήξημε RADIUS (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3162)

ΛΑΗ

BR 1.88

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IPv6 (IPv6 Static Routes)

ΛΑΗ

BR 1.89

πνζηήξημε IPv6 over IPv4 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2473, 2893, 3056)

ΛΑΗ

BR 1.90

πνζηήξημε BGP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2858, 2545)

ΛΑΗ

BR 1.91

πνζηήξημε QoS κε ρξήζε ηνπ Flow Label (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3697)

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ MPLS
BR 1.92

πνζηήξημε αξρηηεθηνληθήο ηνπ MPLS (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3031)

ΛΑΗ

BR 1.93

πνζηήξημε ηνπ Label Distribution Protocol (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 3036, 3037)

ΛΑΗ

BR 1.94

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα Traffic Engineering - TE (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2702, 3209)

ΛΑΗ

BR 1.95

πνζηήξημε πξφζζεησλ απαηηήζεσλ γηα label stack encoding (ζπκκφξθσζε κε ηo RFC 3032)

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.96

πνζηήξημε QoS κέζσ Differentiated Services (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3270)

ΛΑΗ

BR 1.97

πνζηήξημε Layer 3 VPN κέζσ MPLS (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2547, 2685)

ΛΑΗ

BR 1.98

πνζηήξημε extensions ζην BGPv4 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2283, 3107)

ΛΑΗ

BR 1.99

πνζηήξημε IP Multicast πάλσ απφ MPLS (ζχκθσλα κε ην RFC 3353)

ΛΑΗ

BR 1.100

πνζηήξημε SNMP MIBs (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 3812, 3813)

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα QoS
BR 1.101

Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ νπξψλ αλά ζχξα

ΛΑΗ

BR 1.102

πνζηήξημε LLQ (Low-Latency Queuing)

ΛΑΗ

BR 1.103

πνζηήξημε Weighted Fair Queuing ή ηζνδχλακνπ

NAI

BR 1.104

πνζηήξημε Shaping θαη Bandwidth Policing

ΛΑΗ

BR 1.105

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ Virtual Router Redundancy Protocol – VRRP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC
2338)

ΛΑΗ

BR 1.106

πνζηήξημε IP Precedence (IETF Differentiated Service Code Point – DSCP) - Γπλαηφηεηα
νξηζκνχ IP type of service (ToS) of IP precedence ή differentiated service values ζηελ θίλεζε
θάζε ζχξαο

ΛΑΗ

BR 1.107

πνζηήξημε Traffic scheduling – δπλαηφηεηα ηνπ δξνκνινγεηή λα δηαλέκεη ηελ θίλεζε ζηηο
outgoing transmit queues ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ToS ή CoS ησλ παθέησλ

ΛΑΗ

BR 1.108

πνζηήξημε ειέγρνπ ζπκθφξεζεο - Congestion Avoidance (κε νξηζκφ thresholds ζηηο αληίζηνηρεο
νπξέο (queues) εηζφδνπ θαη εμφδνπ αλά ζχξα, έηζη ψζηε λα πξνηηκάηαη ε πξνψζεζε θίλεζεο
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, ζε πεξηπηψζεηο θνξεζκνχ ηνπ δηθηχνπ)

ΛΑΗ

BR 1.109

πνζηήξημε νξηζκνχ bandwidth policing rules γηα θίλεζε αλά ζχξα κε βάζε ηελ IP δηεχζπλζε
πεγήο ή πξννξηζκνχ

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.110

πνζηήξημε νπξψλ ζηελ είζνδν ησλ ζπξψλ Gigabit & 10-Gigabit Ethernet (Ingress Queues)

ΛΑΗ

BR 1.111

πνζηήξημε νπξψλ ζηελ έμνδν ησλ ζπξψλ Gigabit & 10-Gigabit Ethernet (Egress Queues)

ΛΑΗ

BR 1.112

Θαηεγνξηνπνίεζε θίλεζεο κε βάζε ην IP TOS (QoS Classification on IP TOS)

ΛΑΗ

BR 1.113

Θαηεγνξηνπνίεζε θίλεζεο κε βάζε ην DSCP value (QoS Classification on DSCP)

ΛΑΗ

BR 1.114

Σαξαθηεξηζκφο / Σξσκαηηζκφο θίλεζεο κε βάζε ην IP TOS (QoS Marking on IP TOS)

ΛΑΗ

BR 1.115

Σαξαθηεξηζκφο / Σξσκαηηζκφο θίλεζεο κε βάζε ην DSCP value (QoS Marking on DSCP)

ΛΑΗ

BR 1.116

Θαηεγνξηνπνίεζε θίλεζεο κε βάζε ηα bits 802.1p (QoS Classification on 802.1p)

ΛΑΗ

BR 1.117

Σαξαθηεξηζκφο / Σξσκαηηζκφο θίλεζεο κε βάζε ηα bits 802.1p (QoS Marking on 802.1p)

ΛΑΗ

BR 1.118

πνζηήξημε Weighted Round Robin (WRR)

ΛΑΗ

BR 1.119

πνζηήξημε επηιεθηηθήο απφξξηςεο θίλεζεο γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπκθφξεζεο (Weighted
Random Early Detect – WRED)

ΛΑΗ

BR 1.120

πνζηήξημε νπξάο απζηεξήο πξνηεξαηφηεηαο (Strict Priority Queueing)

ΛΑΗ

BR 1.121

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ θίλεζεο αλά θπζηθή θαη ινγηθή ζχξα (Per port & per VLAN rate limiting)

ΛΑΗ

BR 1.122

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ θίλεζεο ζε ζχξα ή πξνηεξαηφηεηα (Port and Priority Rate Limiting)

ΛΑΗ

BR 1.123

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ξπζκνχ θίλεζεο αλά ξνή ή αλά ζχλνιν ξνψλ κε βάζε ζηνηρεία Accesslist (ACL-based Per-flow & aggregate-flow rate limiting)

ΛΑΗ

BR 1.124

Ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηηκήο DSCP ή CoS ηνπ πειάηε (maintain customer DSCP or CoS value)

ΛΑΗ

BR 1.125

πνζηήξημε κεηαιιαγήο ηνπ CoS – ε δπλαηφηεηα ζε κηα ζχξα 802.1Q tunnelling, λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 802.1p bits ηνπ εζσηεξηθνχ 802.1Q tag γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ 802.1p bits
ζην εμσηεξηθφ 802.1Q tag (CoS Mutation)

ΛΑΗ

BR 1.126

πνζηήξημε πεξηνξηζηψλ θίλεζεο κε ιεηηνπξγία 2-ξπζκψλ, 3-ρξσκάησλ (2-rate, 3-color policers),

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή
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Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

κε ηθαλφηεηα Mark, Mark Down ή Traffic Drop
Σαξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο
BR 1.127

πνζηήξημε authentication θαη authorization κέζσ RADIUS γηα πξνζηαζία απνκαθξπζκέλεο ή
ηνπηθήο πξφζβαζεο (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2138 θαη 2139 φπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ ζήκεξα)

ΛΑΗ

BR 1.128

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ησλ παθέησλ κε βάζε ηελ MAC address (MAC filtering)

ΛΑΗ

BR 1.129

πνζηήξημε θίιηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο IP θίλεζεο κε βάζε ηελ δηεχζπλζε θαη ην TCP/UDP/ICMP
port πξννξηζκνχ θαη πξνέιεπζεο (access control lists)

ΛΑΗ

BR 1.130

πνζηήξημε Standard & Extended Router ACLs (RACLs) γηα ηηο δπν θαηεπζχλζεηο (inbound &
outbound)

ΛΑΗ

BR 1.131

πνζηήξημε απφ ην πιηθφ ησλ ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο (Hardware enabled ACLs)

ΛΑΗ

BR 1.132

πνζηήξημε απφ ην πιηθφ πεξηνξηζκνχ θίλεζεο broadcast & multicast

ΛΑΗ

BR 1.133

πνζηήξημε απφ ην πιηθφ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θίλεζεο πξνο ην Control Plane, γηα ηελ πξνζηαζία
απφ επηζέζεηο Denial of Service (DoS). Απφδνζε πξνηεξαηφηεηαο ζηελ θίλεζε ηνπ Control Plane.

ΛΑΗ

BR 1.134

πνζηήξημε ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο γηα ηηο ινγηθέο ζχξεο (VLAN ACLs – VACLs)

ΛΑΗ

BR 1.135

πνζηήξημε ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο γηα ηηο θπζηθέο ζχξεο (Port ACLs – PACLs)

ΛΑΗ

BR 1.136

πνζηήξημε ηδησηηθψλ ινγηθψλ ζπξψλ (Private VLAN)

ΛΑΗ

BR 1.137

πνζηήξημε κεραληζκνχ θσδηθνχ
πιεξνθνξίαο γηα ηα VLANs

BR 1.138

πνζηήξημε κεγέζνπο Κέγηζηνπ MTU αλά VLAN

ΛΑΗ

BR 1.139

Αμηνπνίεζε πιεξνθνξίαο ηεηάξηνπ επηπέδνπ (UDP, TCP, port) ζηελ θπθινθνξία δεδνκέλσλ
κεηαμχ ησλ VLANs

ΛΑΗ

(password)

ζην

πξσηφθνιιν

δπλακηθήο

αληαιιαγήο

ΛΑΗ
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Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.140

πνζηήξημε ρξήζεο θίιηξσλ πεξηνξηζκνχ πξνζπέιαζεο θαη δξνκνιφγεζεο [ιεηηνπξγία σο packet
filter κε βάζε ηηο IP δηεπζχλζεηο παξαιήπηε θαη απνζηνιέα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια
(UDP, TCP, ICMP θ.ιπ.) θαη ηηο εθαξκνγέο (protocol numbers)] γηα θίλεζε IPv4

ΛΑΗ

BR 1.141

Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θίιηξσλ πεξηνξηζκνχ θίλεζεο IPv6, κε βάζε πιεξνθνξία IPv6 option
headers ή/θαη πξσηνθφιισλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ

ΛΑΗ

BR 1.142

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ δηεπζχλζεσλ MAC πνπ καζαίλνληαη ζε κηα θπζηθή ζχξα
(γηα ζχξα ζε ιεηηνπξγία πξφζβαζεο – access port, 802.1Q trunk port, ή ελζπιάθσζεο – 802.1Q
tunneling port)

ΛΑΗ

BR 1.143

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ δηεπζχλζεσλ MAC πνπ καζαίλνληαη ζε κηα ινγηθή ζχξα
VLAN (Per-VLAN MAC limiting)

ΛΑΗ

BR 1.144

πνζηήξημε αιγνξίζκνπ AES

ΛΑΗ

BR 1.145

πνζηήξημε Generic Routing Encapsulation (GRE) θαη Internet Key Exchange (IKE)

ΛΑΗ

Α/Α

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
BR 1.146

Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ δηεπαθήο γξακκήο εληνιψλ (CLI).

BR 1.147

Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ web δηεπαθήο.

BR 1.148

Ξξφζβαζε δηαρείξηζεο κέζσ Telnet ή SSH.

BR 1.149

Δθηέιεζε remote commands κέζσ RSH ή SSH

BR 1.150

Γηαρείξηζε/ξχζκηζε κέζσ ζεηξηαθήο ή άιινπ ηχπνπ ζχξαο (Out-of-band Management).

ΛΑΗ

ΛΑΗ

NAI

Σαξαθηεξηζηηθά SNMP
BR 1.151

πνζηήξημε SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1904, 1905, 1906)

ΛΑΗ

BR 1.152

πνζηήξημε SNMPv3

ΛΑΗ

BR 1.153

πνζηήξημε MIB γηα SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1907)

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.154

ινπνίεζε MIB-II (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1213, 2011, 2012, 2013)

BR 1.155

ινπνίεζε Entity MIB version 2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2737)

ΛΑΗ

BR 1.156

πνζηήξημε SNMP traps (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1215)

ΛΑΗ

BR 1.157

ινπνίεζε Interfaces MIB-II (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2233)

ΛΑΗ

BR 1.158

πνζηήξημε ζηελ Interfaces MIB-II θαη ησλ 802.1Q VLAN Sub-interfaces

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά Γηαρείξηζεο ηνπ αξρείνπ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
BR 1.159

Αξρείν ξπζκίζεσλ (configuration file) ζε κνξθή πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσζηεί θαη λα
επεμεξγαζηεί απφ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζε plain text)

ΛΑΗ

BR 1.160

Απνζήθεπζε θαη εμαγσγή / εηζαγσγή απνκαθξπζκέλα κέζσ FTP ή TFTP ή άιινπ ηζνδχλακνπ
ηξφπνπ.

ΛΑΗ

BR 1.161

πνζηήξημε Network Time Protocol (ΛΡPv3) γηα αθξηβή θαη ζπλεπή ρξνληζκφ (ζπκκφξθσζε κε
RFC 1305)

ΛΑΗ

BR 1.162

LEDs ελδείμεσλ γηα νπηηθή (visual) παξαθνινχζεζε ηεο ζπζθεπήο

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά Αμηνπηζηίαο – ςειήο Γηαζεζηκφηεηαο
BR 1.163

Δθεδξηθφ ηξνθνδνηηθφ (reduntant) , ηθαλφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δξνκνινγεηή αθφκε ζηελ
πεξίπησζε απψιεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο ηξνθνδνηηθνχ

ΛΑΗ

BR 1.164

Γεχηεξε εθεδξηθή θάξηα επεμεξγαζηή (Processor Engine) ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγίαο
ηεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο νπνηαζδήπνηε εθ ησλ δχν

ΛΑΗ

BR 1.165

πνζηήξημε redundancy κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη εθεδξηθήο θάξηαο επεμεξγαζηή

ΛΑΗ

BR 1.166

πνζηήξημε VRRP

ΛΑΗ
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Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

BR 1.167

πνζηήξημε αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο γηα ηα πξσηφθνιια επηπέδνπ 3 (Non-Stop Forwarding/NSF for
Layer 3 Protocols)

ΛΑΗ

BR 1.168

πνζηήξημε κεηαγσγήο κε δηαηήξεζε θαηάζηαζεο γηα ηα πξσηφθνιια επηπέδνπ 2 (Stateful Switch
Over/SSO for Layer 2 Protocols)

ΛΑΗ

BR 1.169

πνζηήξημε απηφκαηνπ εληνπηζκνχ κνλφδξνκσλ ζπλδέζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ βιάβε ζηε
θπζηθή ζχλδεζε (Unidirectional Link Detection)

ΛΑΗ

Α/Α

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
BR 1.170

Κλήκε RAM. Λα αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε.

ΛΑΗ

BR 1.171

Κλήκε απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείσλ ξπζκίζεσλ (configuration) flash. Λα
αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
BR 1.172

Ξξνδηαγξαθέο Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο:

BR 1.173



Πήκαλζε CE (CE marking)

BR 1.174



Λα αλαθεξζνχλ άιιεο

BR 1.175

Ξξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο λα αλαθεξζνχλ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Δγγχεζε θαη ππνζηήξημε
BR 1.176

Ρν δεηνχκελν δηάζηεκα εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο είλαη:

BR 1.177

H παξερφκελε εγγχεζε θαη ππνζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ΞΠ 1

ΛΑΗ

BR 1.178

Νη ππεξεζίεο εγγχεζεο ζα παξέρνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο ή επίζεκεο ππεξεζίαο
ππνζηήξημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο

ΛΑΗ

>=36 κελψλ
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Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 26.

Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ (NMS)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ρν Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Γηθηχνπ.
Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά

NMS 1.1

Λα αλαθεξζνχλ ην φλνκα, έθδνζε, θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, ρξνλνινγία δηάζεζεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ή/θαη λα γίλεη αλαθνξά ζε ηπρφλ επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ ή/θαη εθαξκνγέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ιχζε αλαθνξηθά κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Ξίλαθα Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ.

ΛΑΗ

NMS 1.2

Νη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθηπαθψλ
ζπζθεπψλ ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ηνπ ΞΠΓ, ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Θέληξνπ Γεδνκέλσλ
ηνπ ΞΠΓ, ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Λένπ Θέληξνπ Γεδνκέλσλ ηνπ ΞΠΓ θαη νξηζκέλεο απφ
ηηο εηθνληθέο κεραλέο ζε απηφ. Όια ηα παξαπάλσ (καδί κε ην ζρεηηθφ πεξηζψξην γηα
επέθηαζε) εθηηκψληαη ζε έλα πιήζνο 2.000 νληνηήησλ πξνο παξαθνινχζεζε.

ΛΑΗ

NMS 1.3

Νη άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί δηαξθψο (perpetual license ).

ΛΑΗ

NMS 1.4

To Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε εμππεξεηεηή πνπ ζα θαιχπηεη ηηο
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ινγηζκηθνχ γηα ην πιήζνο ησλ ζπζθεπψλ πξνο δηαρείξηζε

NAI

Ρν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο:
NMS 1.5

NMS 1.6



Performance Management



Fault Management



Network Traffic Analysis

Λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ινγηζκηθά εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
βαζίδεηαη ζε πέξαλ ηνπ ελφο

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Λα γίλεη αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ απφ
NMS 1.7



Ρηο δηθηπαθέο ζπζθεπέο



Ρνπο εμππεξεηεηέο θαη δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Windows,

NAI

Πει. 128 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Linux θαη Solaris


Ρν ινγηζκηθφ εηθνλνπνίεζεο



Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ πξνηείλεηαη λα
αμηνπνηεζεί ν εμππεξεηεηήο δηαρείξηζεο δηθηχνπ (NMS) (βι. ΞΡΣ 27)



Αλ απαηηείηαη εηδηθφο
πξνζθεξζεί

NMS Server (ιηθφ)

NMS 1.8

εμνπιηζκφο ή επηπιένλ εμππεξεηεηήο απηφο λα

NAI

NMS 1.9

Λα αλαθεξζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ απαηηνχκελνπ εμππεξεηεηή NMS ζε πιηθφ θαη
ινγηζκηθφ.

NAI

NMS 1.10

Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμππεξεηεηή NMS αλ απηφο
πξνζθεξζεί.

ΛΑΗ

Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα εμππεξεηεηή NMS (αλ απηφο πξνζθεξζεί)
NMS 1.11

Λα αλαθεξζεί ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εμππεξεηεηή NMS

NAI

NMS 1.12

Ρν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί.

NAI

Σαξαθηεξηζηηθά Performance Management
NMS 1.13

πνζηήξημε παξαθνινχζεζεο δηαζεζηκφηεηαο (availability monitoring)

ΛΑΗ

NMS 1.14

πνζηήξημε Conditional Alerts

ΛΑΗ

NMS 1.15

Ξαξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο πιηθνχ (hardware monitoring)

ΛΑΗ

NMS 1.16

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Average Response Time

ΛΑΗ

NMS 1.17

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Bandwidth Utilization

ΛΑΗ

NMS 1.18

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Buffer Usage

ΛΑΗ

Πει. 129 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

NMS 1.19

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ CPU Load

ΛΑΗ

NMS 1.20

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Device Disk Space

ΛΑΗ

NMS 1.21

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Device Temperature

ΛΑΗ

NMS 1.22

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Memory Utilization

ΛΑΗ

NMS 1.23

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Power Supply

ΛΑΗ

NMS 1.24

πνζηήξημε Network θαη Device Discovery

ΛΑΗ

NMS 1.25

πνζηήξημε εκθάληζεο ηνπνινγίαο Γηθηχνπ

ΛΑΗ

NMS 1.26

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Network Interface Traffic

ΛΑΗ

NMS 1.27

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Network Interface Errors

ΛΑΗ

NMS 1.28

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Network Discards

ΛΑΗ

NMS 1.29

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Network Latency

ΛΑΗ

NMS 1.30

Θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Packet Loss

ΛΑΗ

NMS 1.31

πνζηήξημε αλάιπζεο δεδνκέλσλ performance

ΛΑΗ

NMS 1.32

πνζηήξημε δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ performance

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηεξηδφκελεο Γηθηπαθέο Ππζθεπέο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Ι.Π) γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ Performance
NMS 1.33

πνζηήξημε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ Cisco

ΛΑΗ

NMS 1.34

πνζηήξημε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ Foundry

ΛΑΗ

NMS 1.35

πνζηήξημε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ Brocade

ΛΑΗ

NMS 1.36

Άιιεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο (λα αλαθεξζνχλ)

Πει. 130 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Ιεηηνπξγηθά ηχπνπ Linux:

NMS 1.37





πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
CentOS

NMS 1.38

Λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε άιισλ δηαλνκψλ Linux

NMS 1.39

Ιεηηνπξγηθά Microsoft Windows (Windows Server 2008 x64 SP1/SP2 & R2 θαη λεψηεξα)

ΛΑΗ

NMS 1.40

Oracle (SUN) Solaris 10

ΛΑΗ

NMS 1.41

Άιια Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα, λα αλαθεξζνχλ

Σαξαθηεξηζηηθά Fault Management
NMS 1.42

Γπλαηφηεηα Active Fault Detection

ΛΑΗ

NMS 1.43

Γπλαηφηεηα Alarm Filtering

ΛΑΗ

NMS 1.44

Γπλαηφηεηα Alarm Generation

ΛΑΗ

NMS 1.45

Γπλαηφηεηα Alarm Handling

ΛΑΗ

NMS 1.46

Γπλαηφηεηα Clear Correlation

ΛΑΗ

NMS 1.47

Γπλαηφηεηα παξαγσγήο Email Alerts

ΛΑΗ

NMS 1.48

Γπλαηφηεηα Error Classification

ΛΑΗ

NMS 1.49

Γπλαηφηεηα Error Handling

ΛΑΗ

NMS 1.50

Γπλαηφηεηα Error Logging

ΛΑΗ

NMS 1.51

Γπλαηφηεηα παξαγσγήο Error Statistics

ΛΑΗ

NMS 1.52

Γπλαηφηεηα Fast Polling

ΛΑΗ

Πει. 131 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

NMS 1.53

Γπλαηφηεηα Fault Correction

ΛΑΗ

NMS 1.54

Γπλαηφηεηα Fault Detection

ΛΑΗ

NMS 1.55

Γπλαηφηεηα Fault Isolation

ΛΑΗ

NMS 1.56

ICMP Polling

ΛΑΗ

NMS 1.57

Γπλαηφηεηα γηα απνκαθξπζκέλε επαλεθθίλεζε Ππζθεπήο ή πεξεζίαο

ΛΑΗ

NMS 1.58

On-Screen Notification

ΛΑΗ

NMS 1.59

SMS Alerts

ΛΑΗ

NMS 1.60

SNMP Trapping

ΛΑΗ

NMS 1.61

SNMP Polling

ΛΑΗ

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά Network Traffic Analysis
NMS 1.62

πνζηήξημε ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ NetFlow version 5, 7 θαη
9

ΛΑΗ

NMS 1.63

πνζηήξημε ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ sFlow

ΛΑΗ

NMS 1.64

πνζηήξημε ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ IPFIX

ΛΑΗ

Αλάιπζε flows γηα εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο γηα:
NMS 1.65

NMS 1.66







Top Talkers αλά flows, packets, bytes, flows/sec, packets/sec, bytes/sec
Θίλεζεο TCP, UDP, ICMP, άιιεο
Θίλεζεο IPv4 θαη IPv6
Θίλεζεο αλά QoS Class of Service (CBQoS)
Bandwidth usage by IP Address Group

πνζηήξημε δεκηνπξγίαο θίιηξσλ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Πει. 132 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

NMS 1.67

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνζηήξημε δεκηνπξγίαο alarms απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

Πει. 133 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 27.

Δμππεξεηεηήο Γηαρείξηζεο (SRV)

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

srv 1.1

Θα πξνζθεξζνχλ ηνπιάρηζηνλ δπν (2) φκνηνη εμππεξεηεηέο δηαρείξηζεο. Νη πξνδηαγξαθέο πνπ
αθνινπζνχλ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο εμππεξεηεηέο.

ΛΑΗ

srv 1.2

Ν θάζε εμππεξεηεηήο ζα έρεη εθεδξεία κε:

Α/Α

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γεληθά

Γηπιά ηξνθνδνηηθά, εθεδξηθνχο αλεκηζηήξεο, δίζθνπο ζε δηάηαμε RAID θαη δηπιέο δηθηπαθέο
δηαζπλδέζεηο.
srv 1.3

NAI

Θα έρεη επαξθή ρψξν απνζήθεπζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο
δηθηχνπ

NAI

srv 1.4

Ν εμππεξεηεηήο ή νη εμππεξεηεηέο ζα πξέπεη λα εθπιεξψλεη/νπλ ηηο ζπληζηψκελεο απαηηήζεηο
πνπ ζέηεη ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δηθηχνπ

NAI

srv 1.5

Δπηπιένλ ν θάζε εμππεξεηεηήο ζα εθπιεξψλεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη πην
θάησ

NAI

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
srv 1.6

Θαηάιιεινο γηα πξνζαξκνγή ζε standard 19” EIA rack. Λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα αληίζηνηρα
παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην Rack.

srv 1.7

Ύςνο ζε RU

ΛΑΗ
≤ 2 RU

Ιεηηνπξγία κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία:
srv 1.8



ηάζε 200-240 VAC



ζπρλφηεηα 50-60 Hz γηα AC

NAI

srv 1.9

Λα αλαγξαθεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

srv 1.10

Ν εμππεξεηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο

ΛΑΗ

Πει. 134 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Λα αλαγξαθεί ν ρξφλνο αλαθνίλσζεο ηνπ κνληέινπ
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή φηη :
srv 1.11



Ρν κνληέιν βξίζθεηαη ζε παξαγσγή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.



Γελ έρεη αλαθνηλσζεί παχζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ή θαηάζηαζε End Of Life.

ΛΑΗ

Δμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
Γπλαηφηεηα εμειηγκέλνπ απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ (ηειερεηξηζκνχ) θαη δηαρείξηζεο γηα:

srv 1.12



πνζηήξημε IPMI



Ξιήξεο απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο αθφκα θαη πξηλ ην ζχζηεκα λα θνξηψζεη ην
ιεηηνπξγηθφ



Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ηεο ηξνθνδνζίαο κε δπλαηφηεηα power off/on



Γπλαηφηεηα ςπρξήο επαλεθθίλεζεο αλ ην ζχζηεκα δελ απνθξίλεηαη



Ξαξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο



Remote boot κέζσ δηθηχνπ θαη δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κέζσ
δηθηχνπ



πνζηήξημε απνκαθξπζκέλσλ κέζσλ (remote
ιεηηνπξγηθνχ ή ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.



Ξξφζβαζε ζηελ console ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ

media)

γηα

ηελ

ΛΑΗ

εγθαηάζηαζε

srv 1.13

Ξαξαθνινχζεζε παξακέηξσλ ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ (ηξνθνδνηηθφ,
επεμεξγαζηήο, κλήκε)

ΛΑΗ

srv 1.14

Γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε θαη ηνλ ελζσκαησκέλν ζρεηηθφ ειεγθηή ζα παξέρνληαη φιεο
ηηο άδεηεο (licenses) πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πην πάλσ απαηηήζεσλ.

ΛΑΗ

Θεληξηθή Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU)
srv 1.15

Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο CPU (Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο CPU)

ΛΑΗ

Πει. 135 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

srv 1.16

H θάζε CPU λα είλαη ηερλνινγίαο x64

ΛΑΗ

srv 1.17

πνζηήξημε πνιιαπιψλ CPUs

ΛΑΗ

srv 1.18

Ξξνζθεξφκελεο CPU

srv 1.19

Ξξνζθεξφκελνη επεμεξγαζηηθνί ππξήλεο (cores) γηα θάζε CPU

>=8

srv 1.20

Clock Rate (GHz) (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

srv 1.21

πνζηήξημε Instruction set 64-Bit

ΛΑΗ

srv 1.22

Δπηδφζεηο:
Νη πξνζθεξφκελνη servers ζα πξέπεη λα έρνπλ δείθηε επηδφζεσλ

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

2

ΛΑΗ

srv 1.23



SPEC CPU2006 SPECint RATE

≥340

srv 1.24



SPEC CPU2006 SPECfp RATE

≥320

srv 1.25

On-chip Cache (Level-1 Cache) Size (ΘΒ) (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

srv 1.26

On-board Cache (Level-2 Cache) Size (MB) (Λα αλαθεξζεί)

ΛΑΗ

srv 1.27

Άιια ραξαθηεξηζηηθά (Λα αλαθεξζνχλ)

Θχξηα Κλήκε (Main Memory)
srv 1.28

Διάρηζηε κλήκε αλά εμππεξεηεηή

srv 1.29

Nα αλαθεξζεί ην κέγεζνο πξνζθεξφκελεο κλήκεο (GB) ζε θάζε server

srv 1.30

Ξξνζθεξφκελα αξζξψκαηα κλήκεο κεγέζνπο

srv 1.31

Ρερληθή δηφξζσζεο ιαζψλ (π.ρ. ECC ή EDAC λα αλαθεξζεί)

NAI

srv 1.32

Γπλαηφηεηα δηπιαζηαζκνχ ηεο κλήκεο ρσξίο ηελ αθαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ αξζξσκάησλ.

ΛΑΗ

≥64GB
ΛΑΗ
≥8 GB

Πει. 136 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζχζηεκα Γίζθσλ
srv 1.33

Ν θάζε εμππεξεηεηήο ζα πξνζθέξεηαη κε δχν ηχπνπο δίζθσλ: SAS θαη SATA

ΛΑΗ

srv 1.34

Νη δίζθνη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη hot swap.

NAI

srv 1.35

πνζηεξηδφκελε ρσξεηηθφηεηα θάζε δίζθνπ SAS (GB)

srv 1.36

Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο θάζε δίζθνπ SAS

srv 1.37

πνζηεξηδφκελε ρσξεηηθφηεηα θάζε δίζθνπ SATA (GB)

srv 1.38

Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο θάζε δίζθνπ SATA

srv 1.39

Διεγθηήο δίζθσλ κε ππνζηήξημε RAID 0, 1, 1+0 ή ηζνδχλακα 10 θαη 5

NAI

srv 1.40

Αξηζκφο Ξξνζθεξφκελσλ δίζθσλ SAS

≥2

srv 1.41

Αξηζκφο Ξξνζθεξφκελσλ δίζθσλ SATA

≥2

srv 1.42

Αξηζκφο επηπιένλ ππνζηεξηδφκελσλ δίζθσλ

≥2

≥300 GB
≥10000 RPM
≥2 TB
≥7200 RPM

Γηθηπαθή δηαζχλδεζε
srv 1.43
srv 1.44
srv 1.45

Ξξνζαξκνγείο δηαζχλδεζεο δηθηχνπ (nic) ηχπνπ 1Gbps Ethernet


Αξηζκφο ζπξψλ

Ρν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη δηαζπλδέζεηο SAN ηχπνπ FC ΖΒΑ

srv 1.46



Ραρχηεηα FC ζπξψλ

srv 1.47



Αξηζκφο FC ζπξψλ

NAI
≥4
ΛΑΗ
>= 4Gbps
>=2

Κνλάδεο εηζφδνπ/εμφδνπ
srv 1.48

Δπεμεξγαζηήο γξαθηθψλ κε ππνζηήξημε αλάιπζεο 1280 x 1024 (16 bpp) ή θαιχηεξα

ΛΑΗ

Πει. 137 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ραξαθηεξηζηηθά
Θχξεο ζχλδεζεο KVM (Keyboard Video Mouse)
Θα πξνζθέξνληαη ζχξεο ζχλδεζεο πιεθηξνινγίνπ, νζφλεο πνληηθηνχ
srv 1.49

 Νη ζχξεο κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηεο ζχξεο VGA θαη πιεθηξνινγίνπ –πνληηθηνχ (USB ή
άιινπ ηχπνπ)

ΛΑΗ

 Ηζνδχλακα ε KVM πξφζβαζε κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ άιισλ ιχζεσλ πρ. USB ζχλδεζεο
πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα KVM πνπ
δεηείηαη. (βι ΞΡΣ 14 Πχζηεκα πιεθηξνινγίνπ/νζφλεο δηαρείξηζεο)
srv 1.50

Θχξεο πνληηθηνχ πιεθηξνινγίνπ θαη νζφλεο

ΛΑΗ

srv 1.51

Θχξεο USB

ΛΑΗ

Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
srv 1.52

Ρν ζχζηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ καδί κε ηηο άδεηεο ρξήζηεο.

NAI

srv 1.53

H επηινγή ηνπ ΙΠ είλαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα
εμππεξεηεί.

ΛΑΗ

srv 1.54

Νη άδεηεο ηνπ ΙΠ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγεί δηαξθψο (perpetual license ). Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ε πξνζθνξά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ.

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
Ξξνδηαγξαθέο Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο:
srv 1.55

srv 1.56




Πήκαλζε CE (CE marking)
Λα αλαθεξζνχλ άιιεο

Ξξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο λα αλαθεξζνχλ

NAI

ΛΑΗ

Δγγχεζε θαη πνζηήξημε

Πει. 138 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

srv 1.57

Ρν δεηνχκελν δηάζηεκα εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο είλαη

srv 1.58

H παξερφκελε εγγχεζε θαη ππνζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ΞΠ 1

ΛΑΗ

srv 1.59

Νη ππεξεζίεο εγγχεζεο ζα παξέρνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο ή επίζεκεο ππεξεζίαο
ππνζηήξημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο

ΛΑΗ

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπή

>=36 κελψλ

Πει. 139 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΡΣ 28.

Θεληξηθνπνηεκέλνο NAT Server (NS)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα λένπ Θεληξηθνπνηεκέλνπ NAT Server
Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά
LNS 1.1

Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ

ΛΑΗ

LNS 1.2

Λα αλαθεξζεί ε εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

LNS 1.5

Ρν πξνζθεξφκελν κνληέιν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε παξαγσγή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηε
ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Γελ πξέπεη λα έρεη αλαθνηλσζεί παχζε ηεο ε παξαγσγήο ηνπ ή θαηάζηαζε End Of Life. Λα
πξνζθνκηζηνχλ ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Θαηάιιειν πιαίζην γηα πξνζαξκνγή ζε standard 19” EIA rack (λα πξνζθεξζνχλ θαη ηα
αληίζηνηρα παξειθφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε). Λα αλαθεξζεί ην χςνο ζε RU.
Αξζξσηή αξρηηεθηνληθή πνπ λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε/αιιαγή (κε ηε κνξθή
θαξηψλ/αξζξσκάησλ) ησλ δηαζέζηκσλ ζπξψλ ηνπ δξνκνινγεηή φηαλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν.

LNS 1.6

Ιεηηνπξγία ζην δίθηπν Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο 230 V AC /50 Hz.

LNS 1.3
LNS 1.4

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα
LNS 1.7
LNS 1.8
LNS 1.9
LNS 1.10
LNS 1.11

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη PPP πξσηφθνιιν ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο RFC 1661, RFC 1994,
RFC 1877
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηεξκαηηζκφ L2TP Tunnels ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 2661 θαη
λα δηαζέηεη δηεπαθέο ηχπνπ Ethernet πνπ λα ππνζηεξίδνπλ MTU κε κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ
1542.
Πε πεξίπησζε αξζξσηήο αξρηηεθηνληθήο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζζήθε/αθαίξεζε ησλ
αξζξσκάησλ (modules) ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξεο ηεο
ζπζθεπήο (Online Insertion & Removal ή Hot Swap)
Λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε (concurrent) ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ 16000 PPP ζπλδέζεσλ
(broadband license). Λα αλαθεξζεί ν αθξηβήο αξηζκφο παξάιιεισλ ζπλδέζεσλ.
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 3162 ηα παξαθάησ Radius Attributes
(Nas-IPv6-Address,
Framed-Interface-Id,
Framed-IPv6-Prefix,
Framed-IPv6-Route,
Framed-IPv6-Pool)

ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
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Α/Α
LNS 1.12
LNS 1.13
LNS 1.14
LNS 1.15
LNS 1.16
LNS 1.17
LNS 1.18

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη Delegated-IPv6-Prefix ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 4818
Λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial
In User Service (RADIUS) ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 5176.)
Λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε RADIUS Attributes for Virtual LAN and Priority Support ζχκθσλα
κε ηελ ζχζηαζε RFC 4675)
Λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε Default Router Preferences and More-Specific Routes ζχκθσλα κε
ηελ ζχζηαζε RFC 4191
Ζ πξνζθεξφκελε ιχζε λα εμαζθαιίδεη πςειή δηαζεζηκφηεηα (full redundant) ζε φια ηα
επίπεδα εθηφο ησλ παζεηηθψλ κεξψλ (chassis) ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.
Λα αλαθεξζεί ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε θαξηψλ επέθηαζεο πνπ θέξνπλ
ζχξεο ζπλδέζεσλ LAN/WAN.
Λα αλαθεξζεί ν ειάρηζηνο αξηζκφο επεμεξγαζηψλ δξνκνιφγεζεο ή/θαη δηακεηαγσγήο, κε
ππνζηήξημε αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ ελ ιεηηνπξγία.

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

LNS 1.19

πνζηήξημε θαη παξνρή εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο

ΛΑΗ

LNS 1.20

Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα αλαθέξεη θαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε άδεηα, φπνπ απηή
θξίλεηαη απαξαίηεηε, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά.

ΛΑΗ

Θχξεο

LNS 1.23

Διάρηζηνο αξηζκφο 10 Gigabit Ethernet ζπξψλ αλά πξνζθεξφκελε ζπζθεπή, πνπ λα
ππνζηεξίδνπλ ηα πξσηφθνιια 10 Gigabit BASE-SR, LR, ZR, ER, κε απιή αιιαγή κεηαηξνπέα.
Διάρηζηνο αξηζκφο Gigabit Ethernet ζπξψλ αλά πξνζθεξφκελε ζπζθεπή, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ
ηα πξσηφθνιια 1000BaseΡ, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH θαη 1000BaseZX κε απιή αιιαγή
κεηαηξνπέα. Λα πξνζθεξζνχλ κε ππνζηήξημε 1000ΒaseSX θαηά ηελ παξάδνζε.
Θάζε ζπζθεπή ζα ζπλνδεχεηαη απφ νπηηθνχο πξνζαξκνγείο SFP+ ηχπνπ SR ζε αξηζκφ

LNS 1.24

πνζηήξημε IEEE 802.3x full duplex ζε φιεο ηηο ζχξεο

ΛΑΗ

LNS 1.25

Αλ ππάξρεη αδεηνδφηεζε (licensing) ζε επίπεδν ζχξαο ζα πξνζθεξζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο
άδεηεο

ΛΑΗ

LNS 1.26

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ζπξψλ πνπ δελ είλαη ελεξγέο, αλ ππάξρνπλ

ΛΑΗ

LNS 1.27

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ελεξγψλ ζπξψλ

ΛΑΗ

LNS 1.28

Θχξα ηνπηθήο δηαρείξηζεο κε ρξήζε ηεξκαηηθνχ (console).
Λα πξνζθεξζεί θαη ην αληίζηνηρν θαιψδην

ΛΑΗ

LNS 1.21
LNS 1.22

≥2
≥2
≥2
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά ζπξψλ Layer 2
LNS 1.29

πνζηήξημε IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

ΛΑΗ

LNS 1.30

Λα αλαθεξζεί ην ππνζηεξηδφκελν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 802.1Q VLANs

ΛΑΗ

LNS 1.31

πνζηήξημε IEEE 802.1d (STP)

ΛΑΗ

LNS 1.32

πνζηήξημε IEEE 802.1p CoS prioritization

ΛΑΗ

LNS 1.33

πνζηήξημε IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)

ΛΑΗ

LNS 1.34

πνζηήξημε IEEE 802.1s (Multiple STP)

ΛΑΗ

LNS 1.35

πνζηήξημε IEEE 802.1w (Rapid STP)

ΛΑΗ

LNS 1.36

πνζηήξημε ελζπιάθσζεο θίλεζεο επηπέδνπ 2 πάλσ απφ 802.1Q tunnels (Layer 2 Protocol
Tunneling), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θίλεζεο Spanning Tree Protocol (STP)

Σαξαθηεξηζηηθά ζπξψλ Layer 3
LNS 1.37
LNS 1.38
LNS 1.39
LNS 1.40
LNS 1.41

πνζηήξημε πξσηφθνιινπ δξνκνιφγεζεο IPv4 OSPF θαη OSPF v2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC
1793)
πνζηήξημε πξσηφθνιινπ δξνκνιφγεζεο OSPF γηα IPv6 (OSPFv3)
πνζηήξημε πξσηφθνιινπ δξνκνιφγεζεο BGP v4 θαζψο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ
επεθηάζεσλ γηα ππνζηήξημε IPv6.
Ρα ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη ππνζηεξίδνπλ IPv4, IPv6 θαη
IPv4/IPv6 Dual Stack
πνζηήξημε αλαδξνκνιφγεζεο βαζηζκέλε ζηελ θαηάζηαζε ησλ interfaces θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
θπθιψκαηνο.

ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

LNS 1.42

πνζηήξημε DHCP server (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2131)

ΛΑΗ

LNS 1.43

πνζηήξημε DHCP relay (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3046)

ΛΑΗ

LNS 1.44

πνζηήξημε DHCP Client/Proxy Client

ΛΑΗ

LNS 1.45

πνζηήξημε NHRP

LNS 1.46

πνζηήξημε θίιηξσλ ηεο θίλεζεο κε βάζε ηελ IP δηεχζπλζε θαη ην port πξνέιεπζεο θαη
πξννξηζκνχ (Access Control Lists)

ΛΑΗ
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Α/Α
LNS 1.47

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
πνζηήξημε απξφζθνπηεο πξνψζεζεο ηεο θίλεζεο IPv6 (IPv6 traffic forwarding)

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ

πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ γηα IP
LNS 1.48

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 791, 815, 919, 922, 1191)

ΛΑΗ

LNS 1.49

πνζηήξημε IP Router requirements (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1812)

ΛΑΗ

LNS 1.50

πνζηήξημε ARP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) θαη RARP
(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 903)

ΛΑΗ

LNS 1.51

πνζηήξημε VLSM (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 950) θαη CIDR (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1519)

ΛΑΗ

LNS 1.52

πνζηήξημε ICMP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 792, 1256)

ΛΑΗ

LNS 1.53

πνζηήξημε TCP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 793, 813, 879, 896, 1323, 2018)

ΛΑΗ

LNS 1.54

πνζηήξημε UDP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 768)

ΛΑΗ

LNS 1.55

πνζηήξημε IP over IP Tunnels (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2003)

ΛΑΗ

LNS 1.56

πνζηήξημε Quality of Service - QoS (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2474, 2475, 2597, 2598, 2697,
2698)

ΛΑΗ

LNS 1.57

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα Traffic Classification ζε Layer 4 - Layer 7

ΛΑΗ

LNS 1.58

πνζηήξημε IP Flow Information Export - IPFIX (ζχκθσλα κε ην RFC 3917)

πνζηήξημε NAT:
LNS 1.59
LNS 1.60
LNS 1.61

πνζηήξημε Network Address Translator (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1631, 3022)
πνζηήξημε Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional
NAT
ινπνίεζε Application Level Gateway – ALG γηα ηα πξσηφθνιια:
ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP

ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

LNS 1.62

πνζηήξημε 31-Bit Prefixes γηα Point-to-Point Links

ΛΑΗ

LNS 1.63

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IP (static routes)

ΛΑΗ

LNS 1.64

πνζηήξημε δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο δξνκνιφγεζεο (policy routing) κε
βάζε Source IP θαη Layer 4 θξηηήξηα (protocol θαη port)

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

πνζηήξημε OSPF:
LNS 1.65

πνζηήξημε OSPFv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2328)

ΛΑΗ

LNS 1.66

πνζηήξημε Not-So-Stubby Area (NSSA) (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3101)

ΛΑΗ

LNS 1.67

πνζηήξημε Stub Router Advertisement (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3137)

ΛΑΗ

LNS 1.68

πνζηήξημε OSPF database overflow (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1765)

ΛΑΗ

LNS 1.69

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα inbound routes filtering

ΛΑΗ

LNS 1.70

πνζηήξημε Opaque LSAs (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2370)

ΛΑΗ

πνζηήξημε BGP:
LNS 1.71

πνζηήξημε BGPv4 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1771)

ΛΑΗ

LNS 1.72

πνζηήξημε Route Refresh Capability (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2918)

ΛΑΗ

LNS 1.73

πνζηήξημε κεραληζκψλ γηα inbound/outbound route θαη prefix filtering

ΛΑΗ

LNS 1.74

πνζηήξημε community attribute (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1997)

ΛΑΗ

LNS 1.75

πνζηήξημε load balancing γηα eBGP peers

LNS 1.76

πνζηήξημε BGP confederations θαη Route Reflection (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 3065, 2796)

LNS 1.77

πνζηήξημε Route Flap Damping (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2439)

ΛΑΗ

LNS 1.78

πνζηήξημε Capabilities Advertisement (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2842)

ΛΑΗ

πνζηήξημε Multicast:
LNS 1.79

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IGMP γηα IP Multicast (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2236)

ΛΑΗ

LNS 1.80

πνζηήξημε IP Multicast κε ρξήζε Protocol Independent Multicast (PIM) Sparse Mode
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2362)

ΛΑΗ

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6
LNS 1.81

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ IPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2460)

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

LNS 1.82

πνζηήξημε IPv6 πάλσ απφ Ethernet (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2464)

ΛΑΗ

LNS 1.83

πνζηήξημε ICMPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2463)

ΛΑΗ

LNS 1.84

πνζηήξημε IPv6 Stateless Auto configuration (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2462)

ΛΑΗ

LNS 1.85

πνζηήξημε IPv6 Addressing architecture (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3513)

ΛΑΗ

LNS 1.86

πνζηήξημε Global Unicast Address Format (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3587)

ΛΑΗ

LNS 1.87

πνζηήξημε Neighbor Discovery (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2461)

ΛΑΗ

LNS 1.88

πνζηήξημε Path MTU Discovery (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1981)

ΛΑΗ

LNS 1.89

πνζηήξημε Stateless DHCP (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3736)

ΛΑΗ

LNS 1.90

πνζηήξημε DHCPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3315)

ΛΑΗ

LNS 1.91

πνζηήξημε DHCPv6 options (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 3633, 3646)

ΛΑΗ

LNS 1.92

πνζηήξημε DNS extensions (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3596)

ΛΑΗ

LNS 1.93

πνζηήξημε RADIUS (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3162)

ΛΑΗ

LNS 1.94

πνζηήξημε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο IPv6 (IPv6 Static Routes)

ΛΑΗ

LNS 1.95

πνζηήξημε OSPFv3 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2740)

ΛΑΗ

LNS 1.96

πνζηήξημε IPv6 over IPv4 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2473, 2893, 3056)

ΛΑΗ

LNS 1.97

πνζηήξημε BGP (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2858, 2545)

ΛΑΗ

LNS 1.98

πνζηήξημε QoS κε ρξήζε ηνπ Flow Label (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3697)

ΛΑΗ

LNS 1.99

πνζηήξημε Delegated-IPv6-Prefix ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 4818

ΛΑΗ

LNS 1.100

πνζηήξημε IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration ζχκθσλα κε ηελ
ζχζηαζε RFC 6106

ΛΑΗ

LNS 1.101

πνζηήξημε ηνπ RFC 5006

LNS 1.102

πνζηήξημε IPv6 Prefix Options

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 3633
LNS 1.103

πνζηήξημε Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6 ζχκθσλα
κε ηελ ζχζηαζε RFC 3736

LNS 1.104

πνζηήξημε IPv6 Router Advertisement Guard ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 6105

LNS 1.105
LNS 1.106

πνζηήξημε Management Information Base for the Internet Protocol (IP), ζχκθσλα κε ηελ
ζχζηαζε RFC 4293
πνζηήξημε SNMP MIB (επηηξέπεηαη θαη Vendor Specific) πνπ λα θαλεξψλεη ηνπο
ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο θαη φια ηα πξνζέκαηα IPv6 πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί

LNS 1.107

πνζηήξημε IPv6 RADIUS Authentication Client MIB ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 4668

LNS 1.108

πνζηήξημε IPv6 RADIUS Authentication Server MIB ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 4669

LNS 1.109

πνζηήξημε IPv6 RADIUS Accounting Client MIB ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 4670

LNS 1.110

πνζηήξημε IPv6 RADIUS Accounting Server MIB ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε RFC 4671

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά απφδνζεο (performance)
LNS 1.111

Ππλνιηθφ Throughput ηεο θάζε ζπζθεπήο (Mpps)

LNS 1.112

Σσξεηηθφηεηα κεηαγσγήο (switching capacity) εζσηεξηθνχ δηαχινπ ηεο θάζε ζπζθεπήο

LNS 1.113
LNS 1.114
LNS 1.115
LNS 1.116
LNS 1.117

Λα αλαθεξζεί ν ξπζκφο πξνψζεζεο (forwarding rate) γηα IPv4 παθέηα κεγέζνπο 64 bytes ηεο
θάζε ζπζθεπήο
Λα αλαθεξζεί ν ξπζκφο πξνψζεζεο (forwarding rate) γηα IPv6 παθέηα κεγέζνπο 64 bytes ηεο
θάζε ζπζθεπήο
Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ MAC Addresses (ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ζχξεο)
Λα αλαθεξζεί ην ππνζηεξηδφκελν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 802.1Q VLANs (ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο
ζχξεο)
Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ routes IPv4 ηθαλφ γηα Full Internet Routing Table –
FIRT

≥7
≥7Gbps
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

LNS 1.118

Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ routes IPv4

ΛΑΗ

LNS 1.119

Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ routes IPv6

ΛΑΗ

LNS 1.120

πνζηήξημε ηεξαξρηθνχ QoS ηξηψλ επηπέδσλ

ΛΑΗ
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Α/Α
LNS 1.121
LNS 1.122
LNS 1.123
LNS 1.124
LNS 1.125
LNS 1.126

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Λα αλαθεξζεί ν ειάρηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ Queues
πνζηήξημε ηερληθψλ Queuing (φπσο Weighted Fair Queuing, Priority Queuing θαη Custom
Queuing ή άιιεο ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακεο)
πνζηήξημε κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο απαηηνχκελνπ Bandwidth απφ άθξν ζε άθξν ζε δίθηπν
επξείαο πεξηνρήο (WAN) γηα θάζε αλεμάξηεηε εθαξκνγή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άιισλ
ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακσλ)
Resource Reservation Protocol (RSVP)
πνζηήξημε θαζνξηζκνχ αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο δξνκνιφγεζεο, γηα δεδνκέλα δηαθνξεηηθψλ
εθαξκνγψλ (policy routing)
πνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ SLA: Delay (both round-trip and one-way), Jitter (directional)
,Packet loss (directional), Packet sequencing (packet ordering), Path (per hop), Connectivity
(directional)

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο
LNS 1.127

πνζηήξημε authentication θαη authorization κέζσ RADIUS γηα πξνζηαζία απνκαθξπζκέλεο ή
ηνπηθήο πξφζβαζεο (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 2138 θαη 2139 φπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ ζήκεξα)

ΛΑΗ

LNS 1.128

πνζηήξημε πεξηνξηζκνχ ησλ παθέησλ κε βάζε ηελ MAC address (MAC filtering)

ΛΑΗ

LNS 1.130

πνζηήξημε θίιηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο IP θίλεζεο κε βάζε ηελ δηεχζπλζε θαη ην TCP/UDP/ICMP
port πξννξηζκνχ θαη πξνέιεπζεο (access control lists)
Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν SSH Client θαη ππνζηήξημε γηα SSH Server

LNS 1.131

Yπνζηήξημεο IPSec AES θαη 3DES θξππηνγξάθεζεο, γηα unicast & multicast θίλεζε.

LNS 1.129

LNS 1.132
LNS 1.133
LNS 1.134
LNS 1.135

ΛΑΗ

πνζηήξημεοζνπίηαο πξσηνθφισλ IETF IPSec, Authentication Header (AH), Encapsulating
Security Payload (ESP), Internet Key Exchange Security Protocol. Nα αλαθεξζνχλ άιια.
πνζηήξημε hardware-accelerated IPSec VPNs encryption (Tuneled: site-site, hub & spoke
Tuneless:any-any)
πνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ IPSec tunnels. Λα αλαθεξζεί ην πιήζνο.
πνζηήξημεο ελζσκαησκέλσλ ιεηηνπξγηψλ stateful Firewall θαη ΛΑΡ.

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο
LNS 1.136

Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο/ξχζκηζεο κέζσ Telnet ή SSH

ΛΑΗ
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Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

LNS 1.137

Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο απνζεθεχζεο ξχζκηζεςλ κέζσ TFTP ή FTP ήαιινπ ηζνδχλακνπ
ηξφπνπ.

ΛΑΗ

LNS 1.138

Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο/ξχζκηζεο κέζσ SSHv2

ΛΑΗ

LNS 1.139

πνζηήξημε remote commands κέζσ RSH ή SSH

ΛΑΗ

LNS 1.140

πνζηήξημε δηαρείξηζεο ηνπηθά κέζσ command line interface

ΛΑΗ

Α/Α

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Σαξαθηεξηζηηθά πξσηνθφιινπ SNMP
LNS 1.141

πνζηήξημε SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1904, 1905, 1906)

ΛΑΗ

LNS 1.142

πνζηήξημε MIB γηα SNMPv2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1907)

ΛΑΗ

LNS 1.143

ινπνίεζε MIB-II (ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 1213, 2011, 2012, 2013)

LNS 1.144

ινπνίεζε Entity MIB version 2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2737)

LNS 1.145

ινπνίεζε Interfaces MIB-II (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2233)

LNS 1.146

πνζηήξημε ζηελ Interfaces MIB-II θαη ησλ 802.1Q VLAN Sub-interfaces

ΛΑΗ

LNS 1.147

πνζηήξημε traps (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 1215)

ΛΑΗ

LNS 1.148

πνζηήξημε NTP version 3 Server θαη Client (ζπκκφξθσζε κε RFC 1305)

ΛΑΗ

LNS 1.149

πνζηήξημε SNMPv3

ΛΑΗ

LNS 1.150

πνζηήξημε RMON (alarms & events)

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
LNS 1.151

Κλήκε RAM. Λα αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε.

ΛΑΗ

LNS 1.152

Κλήκε απνζήθεπζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρείσλ ξπζκίζεσλ (configuration) flash.
Λα αλαθεξζεί ε πξνζθεξφκελε θαη ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε

ΛΑΗ

Άιια ραξαθηεξηζηηθά
LNS 1.153

Ιεηηνπξγία κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία:

ηάζε 200-240 VAC

ζπρλφηεηα 50-60 Hz γηα AC

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο


πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

δπλαηφηεηα DC ηξνθνδνζίαο

LNS 1.154

Ππκβαηφηεηα κε πξνδηαγξαθέο:

Ξεξηβάιινληνο θαη εθπνκπψλ αθηηλνβνιίαο

Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
(Λα αλαθεξζνχλ)

LNS 1.155

Γηαζηάζεηο θαη βάξνο, Λα αλαθεξζνχλ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

Δγγχεζε θαη ππνζηήξημε
LNS 1.156

Ρν δεηνχκελν δηάζηεκα εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο είλαη:

LNS 1.157

H παξερφκελε εγγχεζε θαη ππνζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ΞΠ 1

ΛΑΗ

LNS 1.158

Νη ππεξεζίεο εγγχεζεο ζα παξέρνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο ή επίζεκεο ππεξεζίαο
ππνζηήξημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο

ΛΑΗ

>=36 κελψλ
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ΞΡΣ 29.

Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηεπζχλζεσλ IP (IPAM)

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ρν Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηεπζχλζεσλ IP (IPAM) ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ IPv4 (public θαη private) θαζψο θαη ηνπ IPv6 Address Space ηνπ ΞΠΓ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
ζχζηεκα νλνκάησλ (DNS).
Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά

IPAM 1.1

Λα αλαθεξζνχλ ην φλνκα, έθδνζε, θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, ρξνλνινγία
δηάζεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ή/θαη λα γίλεη αλαθνξά ζε ηπρφλ
επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ ή/θαη εθαξκνγέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
πξνζθεξφκελε ιχζε αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Ξίλαθα
Ρερληθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ.

ΛΑΗ

IPAM 1.2

Tν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ δηθηπαθψλ
ζπζθεπψλ ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ηνπ ΞΠΓ, ηνπο εμππεξεηεηέο ησλ Θέληξσλ
Γεδνκέλσλ ηνπ ΞΠΓ θαζψο θαη 17.000 ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ

ΛΑΗ

IPAM 1.3

Ξιήξε ππνζηήξημε IPv4 θαη Ipv6 address management

NAI

IPAM 1.4

To Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε εμππεξεηεηή ηνπ ΞΠΓ
ηερλνινγίαο x86 πνπ ζα θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ινγηζκηθνχ

ΛΑΗ

Δίλαη δπλαηφ λα πξνζθεξζεί ιχζε
IPAM 1.5




hardware appliance
vm appliance. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
πξνζθεξζεί θαη ν hypervisor κε ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ απαηηνχληαη,
ψζηε λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ ή ησλ virtual machines πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο

Ξξνζθεξφκελεο Ιεηηνπξγίεο
IPAM 1.6

Γηαρείξηζε πεξηνρψλ δηεπζχλζεσλ IP - IP Address Management (IPAM)

ΛΑΗ

IPAM 1.7

Γηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο Νλνκάησλ πεξηνρψλ (DNS) - DNS Management

ΛΑΗ
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Α/Α
IPAM 1.8

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Γηαρείξηζε ζπζηεκάησλ δπλακηθήο
απφδνζεο δηθηπαθήο
δηακφξθσζεο
(DHCP- Dynamic Host Configuration Protocol)) DHCP Management

Άδεηεο Σξήζεο
IPAM 1.9

Θα πξνθεξζνχλ φιεο νη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθνχλ πνπ νξίδνληα πην θάησ.

ΛΑΗ

IPAM 1.10

Αλ ην ινγηζκηθφ απαηηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ RDBMS ή θαη άιιν ζπλνδεπηηθφ
ινγηζκηθφ ζα πξνζθεξζέλ θαη απηφ καδί κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηο (licenses).

NAI

IPAM 1.11

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα απαηηεί ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα windows
enterprise Linuxή ή hypervisor ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ θαη απηά.

ΛΑΗ

IPAM 1.12

Όιεο νη άδεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ
θα ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί δηαξθψο (perpetual license ).

ΛΑΗ

IPAM 1.13

Νκνίσο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη νη άδεηεο Ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη άιινπ ππνζηεξηθηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πρ
RDBMS, hypervisor θιπ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ.

ΛΑΗ

ή

Ρν ζχζηεκα ζα θαιχπηεη ηελ δηαρείξηζε IP address space ipv4 & ipv6,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ κεγέζε:
IPAM 1.14





IP Management γηα 320 Class C public ipv4 address space
IP Management γηα 10.000 Class C private ipv4 address space
IP Management γηα έλα /40 θαη έλα /48 ipv6 address space

ΛΑΗ

Ππλνιηθά απφ ην παξαπάλσ ip address space, αλακέλεηαη λα απαηηεζεί
δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 300.000 objects.
Ξεξηβάιινλ εξγαζίαο
IPAM 1.15

Ρν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη εμειηγκέλε γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο
πξνζθέξνληαο ηνπιάρηζηνλ γξαθηθφ (GUI console) ή πξφζβαζε κέζσ web
browser.

IPAM 1.16

Ζ δηάζεζε ζπζηήκαηνο κε πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο web ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.

NAI
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Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

IPAM 1.17

Γηεπαθή εληνιψλ (CLI)

ΛΑΗ

IPAM 1.18

Νινθιεξσκέλν θαη εχρξεζηνο κεραληζκφο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ
ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΛΑΗ

IPAM 1.19

Απηφκαηε αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ιήςε θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ
εθδφζεσλ ή εθδφζεσλ ζπληήξεζεο θαη ησλ δηνξζψζεσλ ηνπ (patches/hotfixes θιπ)

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Πχζηεκα Γεδνκέλσλ
IPAM 1.20

Βάζε δεδνκέλσλ ηχπνπ SQL RDBMS

ΛΑΗ

IPAM 1.21

Λα αλαθεξζνχλ ηα ππνζηεξηδφκελα RDBMS

ΛΑΗ

IPAM 1.22

Καδί κε ην ζχζηεκα ζα πξνζθεξζεί ην απαηηνχκελν RDBMS κε ηελ
απαηηνχκελε δαλεηνδφηεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΛΑΗ

IPAM 1.23

Λα αλαθεξζεί ην RDBMS ζην νπνίν βαζίδεηαη ε πξνζθεξφκελε ιχζε θαη ην
νπνίν πξνζθέξεηαη.

ΛΑΗ

Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ
IPAM 1.24

Ιεηηνπξγίεο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ θαη αλάθηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ζπζηήκαηνο DNS ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη απψιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
δεδνκέλσλ.

ΛΑΗ

IPAM 1.25

Γπλαηφηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηεο ιήςεο ησλ εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ.

ΛΑΗ

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο πεξηνρψλ δηεπζχλζεσλ IP – (IPAM)
IPAM 1.26

πνζηήξημε IPv4 θαη ΗPv6 δηαρείξηζε δηεπζχλζεσλ

ΛΑΗ

IPAM 1.27

Γηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο δηεπζχλζεσλ
ππνδηθηψλ θαη IP Γηεχζπλζεο.

ΛΑΗ

IPAM 1.28

Γηαρσξηζκφο ηεο πεξηνρήο δηεπζχλζεσλ ζε ππνδηθία

κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ,

αλεμάξηεηα απφ ηελ

ΛΑΗ
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Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

θιάζε (IP Classless Addressing) - CIDR
Γπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο πεξηνρψλ δηεπζχλζεσλ κε:
IPAM 1.29





Γηαρσξηζκφ ησλ πεξηνρψλ δηεπζχλζεσλ θαη νξηζκφ ππνδηθηχσλ
Split address range
Ππλέλσζε ππνδηθηχσλ (join)

ΛΑΗ

IPAM 1.30

Ξξφζβαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε ησλ δηεπζχλζεσλ

ΛΑΗ

IPAM 1.31

Νξζή ηαμηλφκεζε ησλ IP δηεπζχλζεσλ, δηθηχσλ θαη ππνδηθηχσλ.

ΛΑΗ

IPAM 1.32

Ηεξαξρηθή απεηθφληζεο ζε κνξθή δέλδξνπ κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο
ζχκπηπμεο ζε επίπεδν πεξηνρήο, ππνδηθηχνπ, IP δηεχζπλζεο.

ΛΑΗ

IPAM 1.33

Γξήγνξε πξφζβαζε κε κεραληζκνχο αλαδήηεζεο ή θαη θίιηξσλ

ΛΑΗ

IPAM 1.34

Γξήγνξνο εληνπηζκφο ηεο επφκελεο δηαζέζηκεο δηεχζπλζεο

ΛΑΗ

Ρεθκεξίσζε ηεο ρξήζεο ησλ αληηθεηκέλσλ
πεξηγξαθηθψλ ηδηνηήησλ (metadata)
IPAM 1.35






κε

ρξήζε

θαηάιιεισλ

IP πεξηνρέο
Γίθηπα/ππνδίθηπα
Γηεπζχλζεηο IP
Δμππεξεηεηέο

ΛΑΗ

IPAM 1.36

Γπλαηφηεηα νξηζκνχ εηδηθψλ ηδηνηήησλ (custom attributes) γηα θάζε θαηεγνξία
απφ ηα πην πάλσ αληηθεηκέλσλ.

IPAM 1.37

Άιια ραξαθηεξηζηηθά εηδηθψλ ηδηνηήησλ (custom attributes) λα αλαθεξζνχλ

IPAM 1.38

Ιεηηνπξγίεο απηφκαηεο αλίρλεπζεο (discovery)
δηεπζχλζεσλ ζηηο νξηδφκελεο πεξηνρέο κε ρξήζε:

IPAM 1.39

Λα αλαθεξζνχλ νη ππνζηεξηδφκελνη κεραληζκνί network discovery
νινθιήξσζεο ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα

SNMP

CDP ή LLDP

ηεο

ρξήζεο

ησλ

IP

ΛΑΗ

ΛΑΗ

θαη
ΛΑΗ

Πει. 153 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

IPAM 1.40

Ξιήξεο νινθιήξσζεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο IPAM κε

Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ δέζκεπζε θαη απφδνζε νλφκαηνο ζε
κηα IP λα αληαλαθιάηαη ζε αληίζηνηρε δήισζε/παξαγσγή DNS RRs

Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα δεδνκέλα ηαπ DNS λα νδεγεί απηφκαηα
ζε ελεκέξσζε ζηα IP δεδνκέλα θαη αληηζηξφθσο.

ΛΑΗ

IPAM 1.41

Νινθιήξσζε κε ην ζχζηεκα DHCP κε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ αλάκεζα
ζηηο κεηαβνιέο απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν κε ελεκέξσζε ησλ
ζρεηηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ.

ΛΑΗ

IPAM 1.42

πνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα DNS servers

ΛΑΗ

IPAM 1.43

Ρν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο DNS ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηνπο αθφινπζνπο δεκνθηιήο DNS
servers.

ISC BIND

Microsoft Windows DNS

NAI

IPAM 1.44

Άιινη ππνζηεξηδφκελνη DNS servers, λα αλαθεξζνχλ

IPAM 1.45

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξφκελε ιχζε βαζίδεηαη ζε Microsoft Windows
DNS ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ 3 άδεηεο Windows server Γηα ηελ ιεηηνπξγία
ελφο θχξηνπ (master) θαη 2 slave εμππεξεηεηψλ.

ΛΑΗ

IPAM 1.46

Ξιήξεο δηαρείξηζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη επηινγψλ ησλ DNS εμππεξεηεηψλ απφ
ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΛΑΗ

Α/Α


Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Άιιν

Σαξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο DNS

Νινθιεξσκέλε επηζθφπεζε φιεο ηεο ππνδνκήο DNS:
IPAM 1.47

IPAM 1.48






DNS εμππεξεηεηψλ
DNS Zones
Νλνκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο IPs
DNS Resource records

Γηαρείξηζε DNS Zones:


Γεκηνπξγία DNS zones θαη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο κεηαβνιήο,

ΛΑΗ

ΛΑΗ
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Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο





πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

δηαγξαθήο θιπ.
Θα παξέρεηαη ππνζηήξημε ηνπ IPv6 ηφζν ζηηο forward zones φζν θαη
ζηηο reverse κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη γηα ην
IPv4
Γεκηνπξγία reverse DNS zones κε ππνζηήξημε ηφζν IPv4 φζν θαη
IPv6 πεξηνρψλ δηεπζχλζεσλ.
Καδηθή εηζαγσγή DNS δσλψλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα DNS ISC
BIND

πνζηεξηδφκελνη ηχπνη DNS εγγξαθψλ πφξσλ (DNS RRs):
IPAM 1.49








Α, ΑΑΑΑ, PTR
CNAME
TXT
MX
SRV
Άιινη ππνζηεξηδφκελνη ηχπνη λα αλαθεξζνχλ

ΛΑΗ

Δμειηγκέλν πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο:
IPAM 1.50

IPAM 1.51




κε έιεγρν ζχληαμεο θαη ιαζψλ
κε νδεγνχο ή θφξκεο ζχληαμεο ησλ DNS RRs γηα απνθπγή
πεξηνξηζκφ ησλ ιαζψλ

Καδηθή επεμεξγαζία εγγξαθψλ κε δπλαηφηεηεο:



Αλαδήηεζεο/εληνπηζκνχ (search/find)
Δληνπηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο (find and replace)

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Reverse DNS:
IPAM 1.52




IPAM 1.53

Απηφκαηε δεκηνπξγία ή δηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ PTR εγγξαθψλ ε
ηε δεκηνπξγία ή ηε δηαγξαθή ησλ A ή ΑΑΑΑ records
Θαζαξηζκφο (εληνπηζκφο θαη δηαγξαθή) ησλ PTR records γηα ηα
νπνία δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα A record (Orphan PTRs)

Ρν ζχζηεκα ζα πξνζθέξεη Dynamic DNS updates γηα ηνλ πξνηεηλφκελν/
πξνζθεξφκελν εμππεξεηεηή DNS

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Πχζηεκα δηαρείξηζεο DHCP (DHCP management)
IPAM 1.54

Νινθιεξσκέλνο έιεγρνο DHCP

IPAM 1.55

πνζηήξημε δεκνθηιψλ DHCP Servers φπσο:

Πει. 155 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο





πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

ISC DHCP
Microsoft Windows DHCP
Cisco DHCP
Άιινη (λα αλαθεξζνχλ)

IPAM 1.56

πνζηήξημε DHCP server (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 2131)

IPAM 1.57

πνζηήξημε DHCPv6 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 3315)

IPAM 1.58

Ξαξαθνινχζεζε πεξηνρήο (scope monitoring)

IPAM 1.59

Eεμειηγκέλε εκθάληζε DHCP πεξηνρψλ

IPAM 1.60

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ/ηνπ DHCP server κε άκεζε πξφζβαζε ζηηο DHCP
πεξηνρέο (scopes) κε κεραληζκνχο αλαδήηεζεο θαη ηαμηλφκεζεο.

IPAM 1.61

Καδηθέο κεηαβνιέο (search and replace)

IPAM 1.62

Νινθιήξσζε κε ηε δηαρείξηζε IPAM, κε ηελ δεκηνπξγία ησλ DHC scopes λα
ελεκεξψλεη ηα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα ζην IPAM

IPAM 1.63

Νινθιήξσζε κε ηε δηαρείξηζε DNS κε ηηο αιιαγέο ζην έλα ζχζηεκα λα
αληαλαθιψληαη θαη ζπγρξνλίδνληαη ζην άιιν ζχζηεκα

IPAM 1.64

Ηζηνξηθφ δηάζεζεο IPs (DHCP Lease history) κε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο
δηάζεζεο θάζε IP θάζε ρξνληθή ζηηγκή

IPAM 1.65

Δμειηγκέλν ζχζηεκα αλαθνξψλ γηα
scopes θαη δηεπζχλζεσλ.

απνηχπσζε ηεο ρξήζεο ησλ DHCP

Νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ρξεζηψλ δηθαησκάησλ
IPAM 1.66

Ρν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ρξεζηψλ δηθαησκάησλ
πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ επηκεξηζκφ
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ
ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο (δηαρεηξηζηέο, ρεηξηζηέο θιπ).

ΛΑΗ

IPAM 1.67

Θα πξνβιέπνληαη δηθαηψκαηα ηνπιάρηζηνλ απφ επηζθφπεζεο/αλάγλσζεο
(view/Read Only) έσο θαη πιήξε πξφζβαζε ζε θάζε πεξηνρή αληηθεηκέλσλ.

ΛΑΗ

IPAM 1.68

πνζηήξημε ρξεζηψλ θαη πηζηνπνίεζεο κέζσ ππεξεζίαο θαηαιφγνπ (LDAP) ή
Radius ζα εθηηκεζεί ζεηηθά

Πει. 156 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

Ξαξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο (tracking and audit)
IPAM 1.69

Ρν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
αιιαγψλ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά

ΛΑΗ

IPAM 1.70

Θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ ζε επίπεδν αληηθεηκέλνπ ή ρξήζηε

ΛΑΗ

IPAM 1.71

Γηαηήξεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο κεηαβνιέο αληηθείκελα
names θιπ)

(IPs/ DNS

ΛΑΗ

IPAM 1.72

Θάζε θαηαγξακκέλε κεηαβνιή ζα πεξηιακβάλεη ην ρξνληθφ ζεκείν, ηνλ ρξήζηε
πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε

ΛΑΗ

Ιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα
Νινθιήξσζε κε άιια ζπζηήκαηα εθαξκνγέο θαη εηζαγσγή, εμαγσγή
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε:



IPAM 1.73



Σξήζε δηεπαθήο εληνιψλ (CLI)
Web Services, λα αλαθεξζεί ε ππνζηεξηδφκελε ηερλνινγία (πρ
SOAP ή άιιε)
Πελάξηα εληνιψλ (scripts)

ΛΑΗ

Ρεθκεξίσζε

IPAM 1.74

Ρν ζχζηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηεθκεξίσζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε
ηνπιάρηζηνλ :

IPAM 1.75

Άιιε πξνζθεξφκελε ηεθκεξίσζε , λα αλαθεξζεί.




Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο
Δγρεηξίδην ρξήζηε δηαρεηξηζηή

ΛΑΗ

Δγγχεζε - πνζηήξημε
IPAM 1.76

Ζ Γηάξθεηα εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο είλαη:

≥36 κελψλ

IPAM 1.77

Ζ εγγχεζε θαη ππνζηήξημε ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
πξντφληνο

ΛΑΗ

IPAM 1.78

Πηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππνζηήξημεο ζα παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη

ΛΑΗ

Πει. 157 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε Νηθνλνκηθνχ
Φνξέα

Ξαξαπνκπή

αθφινπζεο ππεξεζίεο:





Λέεο εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε
Γηνξζψζεηο (patches) θαη αλαβαζκίζεηο θαη ελεκεξψζεηο (upgrades
θαη updates) ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε.
Ξξφζβαζε ζηε βάζε γλψζεο (knowledge base) ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Λα αλαθεξζνχλ)

Πει. 158 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΠΣΥ 30.

Αναβάθμιζη μνήμηρ για Cisco 7604

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Ξξνκεζεπηή

Ξαξαπνκπέο &
Πρφιηα

Αλαβάζκηζε κλήκεο ηεο Sup730 θαη ηεο MSFC3 ζηνπο δξνκνινγεηέο Cisco 7604 πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θφκβνπο ηνπ ΞΠΓ
MU 1.1

Θαηάιιειεο γηα δξνκνινγεηή Cisco 7604

NAI

Κλήκε γηα Sup720
MU 1.2

Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο

ΛΑΗ

MU 1.3

Ρχπνο αξζξψκαηνο: MEM-SUP720-SP-1GB

ΛΑΗ

MU 1.4

Ξιήζνο αξζξσκάησλ κλήκεο

MU 1.5

Κέγεζνο κλήκεο

1
1GB

Κλήκε γηα MSFC3
MU 1.6

Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο

ΛΑΗ

MU 1.7

Ρχπνο αξζξψκαηνο : MEM-MSFC3-1GB

ΛΑΗ

MU 1.8

Ξιήζνο αξζξσκάησλ κλήκεο

MU 1.9

Κέγεζνο κλήκεο

1
1GB

Πει. 159 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Β. Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο (ΞΠ)
ΞΠ 1.

Απαηηήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο Δγγχεζεο - πνζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ
Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Π 1.1

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά

Π 1.1.1

Zεηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ππεξεζηψλ Δγγχεζεο-πνζηήξημεο απφ ηελ Νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο Φάζεο Α‟ (αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ Γηθηχνπ ΞΠΓ (είδε κε α/α 20 – 30))

>=36 κελψλ

Π 1.1.2

Zεηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ππεξεζηψλ Δγγχεζεο-πνζηήξημεο απφ ηελ Νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο Φάζεο Β‟ (αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ : είδε κε α/α 1 – 19)

>=36 κελψλ

Π 1.1.3

Ζ παξνρή εγγχεζεο δελ ζα θνζηνινγεζεί ρσξηζηά απφ ηνλ εμνπιηζκφ. Ρν θφζηνο
απηήο ζα πεξηέρεηαη ζην θφζηνο θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνχ.

ΛΑΗ

Π 1.1.4

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο παξέρεη γηα ζπγθεθξηκέλν ελεξγφ εμνπιηζκφ
εγγχεζε κηθξφηεξε ηνπ δεηνχκελνπ, θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επέθηαζεο ηεο
εγγχεζεο γηα ην δεηνχκελν δηάζηεκα κε πξνκήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ
πξντφλησλ / ζπκβνιαίσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα πξέπεη
λα πξνζθέξεη θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο πξντφλησλ / ζπκβφιαηα ππεξεζηψλ
θαη λα ζπκπεξηιάβεη ην αληίζηνηρν θφζηνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν. Κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα
παξαδψζεη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο κε ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ (ζα πξνζδηνξίδεηαη γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα serial numbers ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξαδφζεθε)

ΛΑΗ

Π 1.2

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά

Α/Α

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπέο &
Πρφιηα

Πει. 160 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπέο &
Πρφιηα

Νη ππεξεζίεο εγγχεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (πιηθνχ) θαη ινγηζκηθνχ (είδε κε α/α 20 έσο
θαη 30, ηνπ Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ) ζα παξέρνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ
ππνζηήξημεο ή επίζεκεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ησλ
ζπζηεκάησλ ή ηνπ ινγηζκηθνχ.

Π 1.2.1

Ρνλίδεηαη φηη, νη ππεξεζίεο εγγχεζεο/ππνζηήξημεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα
πξνέξρνληαη θαη‟ επζείαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
αλαδφρνπ. πεξεζίεο εγγχεζεο/ππνζηήξημεο, γηα ηα είδε κε α/α 20 έσο θαη 30 πνπ
πεξηιακβάλνπλ εκπινθή ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη απνδεθηέο.

ΛΑΗ

(Απαηηείηαη ε παξάδνζε ζρεηηθνχ/ψλ ζπκβνιαίσλ (service agreements/contracts)
κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Αλαζέηνληα θαη κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 36 κήλεο απφ ηελ Νξηζηηθή παξαιαβή)
Γηα ηελ θαισδίσζε ησλ κνλάδσλ, ηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ, ηηο
νπηηθέο δεχμεηο θαη ηα ινηπά παξειθφκελα (δει. ηα είδε κε α/α 1 έσο θαη 19, ηνπ
Ξίλαθα Ξξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ) νη ππεξεζίεο εγγχεζεο/ππνζηήξημεο δχλαηαη
λα παξέρνληαη απεπζείαο απφ ηνλ Αλάδνρν.

Πει. 161 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Π 1.3

πεξεζίεο Δγγχεζεο Θαιήο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα είλαη:
Γηα ηελ δηάγλσζε ηεο βιάβεο:


Π 1.3.1



Δληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο
εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ Γεπηέξα κέρξη Ξαξαζθεπή θαη ζην
δηάζηεκα απφ 08:00 κέρξη 13:00
Ρν πξσί (08:00 ε ψξα), ηεο επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε
εηδνπνίεζε έγηλε εθηφο ησλ πην πάλσ εκεξψλ θαη σξψλ

ΛΑΗ

Γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο :


Κεηά ηελ πάξνδν 48 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο θαη κέρξη ην
κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθφζνλ δελ έρεη
απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα
πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη κε φκνην (ή ηζνδχλακα ηερληθά) εμνπιηζκφ
πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη λα εγθαηαζηήζεη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ.

Ν ππνςήθηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη αλαιπηηθά:


Π 1.3.2



ην ζρήκα ππνζηήξημεο πνπ δηαζέηεη θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ
ζηα πιαίζηα ηεο δεηνχκελεο ππνζηήξημεο.
ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα ηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, φπνπ απηή απαηηείηαη (βι. Π 1.2.1) ή εθφζνλ
πξνζθέξεη κεγαιχηεξν δηάζηεκα εγγχεζεο/ππνζηήξημεο απφ ην
δεηνχκελν (βι. Π 1.1.1) (λα αλαθεξζεί ην ζρήκα ππνζηήξημεο πνπ
πξνηείλεη θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ).

ΛΑΗ

Γηα φιν ην νξηδφκελν δηάζηεκα γηα ην πιηθφ ζα παξέρνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο.

Π 1.3.3





Δπηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε κε ηζνδχλακν ή θαιχηεξν,
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο.
Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο πνπ νθείιεηαη ζε
ζθάικαηα ινγηζκηθνχ.
Γηνξζψζεηο (patches) θαη ελεκεξψζεηο (updates) ινγηζκηθνχ ρσξίο
επηπιένλ επηβάξπλζε.

ΛΑΗ

Πει. 162 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Π 1.3.4

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνχ αλ
ρξεηαζηεί θάηη ηέηνην.

ΛΑΗ

Π 1.3.5

Λα αλαθεξζεί γηα πφζν δηάζηεκα ν θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ χπαξμε
αληαιιαθηηθψλ γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ.

ΛΑΗ

Π 1.4

Ρερληθή ππνζηήξημε

ΛΑΗ

Ξξφζβαζε ζην ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ηνπ πξντφληνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή φπσο:





Π 1.4.1

Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ηνπ πξντφληνο
Νδεγνί αλαθνξάο
Νδεγνί θαιψλ πξαθηηθψλ
Άιιν πιηθφ

ΛΑΗ

Π 1.4.2

Ξξφζβαζε ζηε βάζε γλψζεο (knowledge base) ηνπ θαηαζθεπαζηή

Π 1.4.3

Ζ παξερφκελε ππνζηήξημε ζα γίλεηαη ζε ρξνληθφ παξάζπξν ηνπιάρηζηνλ 8 σξψλ
(09:00 – 17:00) θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο Γεπηέξα- Ξαξαζθεπή.

ΛΑΗ

Π 1.4.4

Γπλαηφηεηα (δηθαίσκα ζε θσδηθνχο πξφζβαζεο) ππνβνιήο αλαθνξψλ πξνβιεκάησλ
γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπο.

ΛΑΗ

πνβνιή εξσηεκάησλ κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο.
Π 1.4.5

Π 1.4.6

o
o

Κέζσ web
E-mail

Λα αλαθεξζνχλ νη πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ e-mail πνπ
παξέρεη ε ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Γπλαηφηεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο
Π 1.4.7

Λα αλαθεξζεί αλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, ηπρφλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαζψο θαη ν
αξηζκφο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ.

Πει. 163 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΠ 2.
Α/Α

Κεζνδνινγία ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Π 2.1

Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο

Π 2.1.1

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα θαηαζέζεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, κε
θχξην άμνλα ηελ έλαξμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ/παξαδφζεσλ εμνπιηζκνχ ην αξγφηεξν
ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ην δηάζηεκα απηφ ν
Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαζέηνληα ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή
πνξεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

ΛΑΗ

Π 2.1.2

Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα απνηππψλεη ηελ ρξνληθή εμέιημε ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ

ΛΑΗ

Π 2.1.3

Ζ παξάδνζε/εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Φάζεο Α‟, ζα νινθιεξσζεί
(πνζνηηθή/πξνζσξηλή ηκεκαηηθή παξαιαβή) ζε δηάζηεκα, ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο

ΛΑΗ

Π 2.1.4

Ζ παξάδνζε/εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Φάζεο Β‟, ζα νινθιεξσζεί
(πνζνηηθή/πξνζσξηλή ηκεκαηηθή παξαιαβή) ζε δηάζηεκα, έμη (6) κελψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο

ΛΑΗ

Π 2.2

Πρέδην Νξγάλσζεο/ινπνίεζεο

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα θαηαζέζεη Πρέδην Νξγάλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ.
Π 2.2.1

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Φάζε Β‟)
θαζψο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.

ΛΑΗ

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα παξαζέζεη ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζε θάζε πεξηνρή.
Π 2.2.2

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηθνιιήζεη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ηα
ζρεηηθά ζήκαηα : α) δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΞΑ θαη β) θηεκαηνιφγεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Αλαζέηνληα.

ΛΑΗ

Πει. 164 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαηάιιειν
Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο (ΞΠΞ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κε ζθνπφ
ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ πξσηνγελψλ θαη παξάγσγσλ
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο έρεη σο ζηφρν:




Π 2.2.3

ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ φισλ ησλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (αλαθνξέο, εθζέζεηο θιπ)
ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο/εμέιημεο ησλ θάζεσλ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ
ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο απφ ηηο
αξκφδηεο επηηξνπέο.

Πην θέληξν ηνπ ΞΠΞ βξίζθεηαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο – φιεο νη πιεξνθνξίεο.
Δηδηθφηεξα ην ΞΠΞ:






ΛΑΗ

Θα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ δηαδηθηχνπ (κε ρξήζε web
browser ή θαηάιιεινπ client) ζε εγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο (ηνπιάρηζηνλ 10)
κε ηελ ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο.
Θα ρξεζηκνπνηεί ζρεζηαθή βάζε Γεδνκέλσλ (RDBMS) θαιχπηνληαο ηηο
απαηηήζεηο δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη αλαδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ
κέζα απφ ζρεζηαθέο δνκέο νξγάλσζεο.
Θα πεξηιακβάλεη πιήξε ζνπίηα εξγαιείσλ γηα δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε
εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ην Έξγν θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο
ρξνλνδηαγξακκάησλ.
Θα πεξηιακβάλεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο αλαιπηηθψλ πηλάθσλ θαη
δηαγξακκάησλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ.
Θα είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεί ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ.

Αλαιπηηθόηεξα:


Θα απνηππψλεη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο:

Πει. 165 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
o
o
o
o
o

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

ηα ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ,
ηελ
θαηαλνκή
εμνπιηζκνχ
θαη
ηα
κήθε
νπηηθψλ
θαισδίσλ/ραλδάθσλ βάζε ζχκβαζεο,
ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ,
ηα
νξηδφκελα
κέιε
Δπηηξνπψλ
Ξνζνηηθήο/Ξξνζσξηλήο
(ηκεκαηηθήο) παξαιαβήο αλά κνλάδα θαη ΚΑΛ (Φάζε Β‟)
(ελδεηθηηθά) ηα ζηνηρεία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ (γηα ηηο
αλάγθεο πνζνηηθήο παξαιαβήο) :

πεξηγξαθή είδνπο, θαηαζθεπαζηήο, product number,
serial number (γηα φζα δηαζέηνπλ), κνλαδηθφο αξηζκφο
θηεκαηνινγίνπ ΞΠΓ (ζα δνζεί ζρεηηθφο αιγφξηζκνο)

πνζφηεηεο
εμνπιηζκνχ
θαη
κήθε
νπηηθψλ
θαισδίσλ/ραλδάθσλ,

ζηνηρεία δνκεκέλεο/νπηηθήο θαισδίσζεο (κεηξήζεηο/
πηζηνπνηήζεηο & νδεχζεηο/ζθαξηθήκαηα)

Δπηπιένλ επηζπκεηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί Ξιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο ζην παξειζφλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φζν ην
δπλαηφλ ηαρχηεξε απφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα θάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ζε φηη αθνξά :




Ρελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ρνλ αθξηβή αξηζκφ αδεηψλ ρξήζεο.
Ρηο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.

Ρνλίδεηαη πσο ην ΞΠΞ, ζα πξέπεη λα παξακείλεη ελεξγφ θαη πξνζβάζηκν
απφ ηνλ Αλαζέηνληα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ Νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο,
ην
ΞΠΞ
ζα
δίλεη
ηελ
δπλαηφηεηα
ψζηε
ηα
αλσηέξσ
απνηειέζκαηα/εθζέζεηο/αλαθνξέο/πξαθηηθά
παξαιαβήο
εμαγφκελα
λα
αξρεηνζεηνχληαη θαη λα ηξνθνδνηνχλ εθαξκνγέο φπσο ην MS-Project, MS- Excel,
MS-Word, θιπ. γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη έιεγρν.

Πει. 166 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

Α/Α

Π 2.2.4

Π 2.2.5

Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο
Δάλ θαηά ηελ πεξίνδν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ ε κνλάδα
κεηεγθαηαζηαζεί ή θαηαξγεζεί, ε κνλάδα απεληάζζεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
πξάμε, θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ/εμνπιηζκνχ αθαηξείηαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
Πεκεηψλεηαη πσο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Αλαζέηνληα δχλαηαη ν Αλάδνρνο λα
πξνρσξήζεη ζε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ/πιηθψλ ρσξίο πεξαηηέξσ αχμεζε
ησλ αξρηθά πξνβιεπφκελσλ πνζνηήησλ εμνπιηζκνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα.
Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηερληθψλ ηνπ Αλαζέηνληνο νη νπνίνη
ζα παξέρνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα
απαηηεζνχλ γηα ηελ αξρηθνπνίεζε θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο.

πνρξεσηηθή
Απαίηεζε

Απάληεζε
Νηθνλνκηθνχ Φνξέα

Ξαξαπνκπέο & Πρφιηα

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Όζν αθνξά ηηο θαισδηαθέο απνζηάζεηο (UTP, νπηηθέο ίλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζθαπηηθψλ εξγαζηψλ), ηνλίδεηαη πσο νη ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο είλαη
ελδεηθηηθέο – κε δεζκεπηηθέο γηα ηνλ Αλαζέηνληα (βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV) θαη έρνπλ
πξνθχςεη απφ ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηερληθνί ηνπ
Αλαζέηνληα θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ.
Π 2.2.6

Ρνλίδεηαη πσο ζηελ θάζε ηεο Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ηεο Φάζεο Β‟, ε αξκφδηα
Δπηηξνπή ζα ππνινγίζεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ θαη ηειηθά
παξαιεθζέληα εμνπιηζκνχ (είδε κε Α/Α 1 έσο θαη 19) θαη αλ ηεθκεξησκέλα
απνδεηρζεί, βάζε θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο/πξνζσξηλήο ηκεκαηηθήο
παξαιαβήο ηεο Φάζεο Β‟ (ζε θάζε ζρνιείν/Γηεχζπλζε), φηη ρξεζηκνπνηήζεθε:

ΛΑΗ

κηθξφηεξε απφ ηελ ελδεηθηηθή πνζφηεηα π.ρ κήθνο νπηηθνχ θαισδίνπ ή θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ (είδε κε α/α 1 έσο θαη 19), ηφηε ζα εηζεγεζεί ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΗΡΔ
ζρεηηθή κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

Πει. 167 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III. ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΑΑ

Ξξντφλ/πεξεζία

Αλάιπζε Ξξντφληνο/
πεξεζίαο
Ξεξηγξαθή

Θαηαζθεπαζηήο

Θσδηθφο
Θαηαζθεπαζηή

Ξνζφηεηα

Θφζηνο
Κνλάδαο

Ππλνιηθφ
Θφζηνο

Α. Δικτφωςθ χολικών Μονάδων
1

Δομθμζνθ καλωδίωςθ διπλισ τθλεπικοινωνιακισ πρίηασ

2

Καλωδιακι ηεφξθ ικριώματοσ μονάδασ (καλωδίωςθ UTP) με
ςθμείο τερματιςμοφ Οπτικών Ινών

3

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών Εςωτερικοφ χώρου

3.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

3.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

4

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών Εξωτερικοφ χώρου

4.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

4.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

5

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών Εναζρια

5.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

5.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

6

Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών για Διαςφνδεςθ με ΜΑΝ

6.1

Απαιτοφμενο μικοσ οπτικοφ καλωδίου

6.2

θμεία τερματιςμοφ οπτικών ινών

7

καπτικζσ εργαςίεσ

8

Δρομολογθτισ τελικοφ χριςτθ τφπου 1

8.353
διπλζσ πρίηεσ
354

5.505m
112

11.546m
188

4.861m
114

5.353m
274
6.152m
450

Πει. 168 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΑΑ

Ξξντφλ/πεξεζία

Αλάιπζε Ξξντφληνο/
πεξεζίαο
Ξεξηγξαθή

Θαηαζθεπαζηήο

Θσδηθφο
Θαηαζθεπαζηή

Ξνζφηεηα

9

Δρομολογθτισ τελικοφ χριςτθ τφπου 2

10

Μεταγωγζασ τελικοφ χριςτθ

11

Επαναλιπτθσ (repeater)

107

12

Μετατροπζασ από οπτικό ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(1Gbps)

214

13

Μετατροπζασ από οπτικό ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(100Mbps)

24

14

Μετατροπζασ από οπτικό ςε UTP για διαςφνδεςθ μονάδων

434

15

Επίτοιχο κιβώτιο ςτζγαςθσ

108

16

Πολφπριηο με προςταςία υπζρταςθσ

17

Ικρίωμα τφπου 1

132

18

Ικρίωμα τφπου 2

136

19

Ικρίωμα τφπου 3
χ Β. Εξοπλιςμόσ Δικτφου ΠΔ

Θφζηνο
Κνλάδαο

Ππλνιηθφ
Θφζηνο

296
1.912

1.007

21

20

Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604

4

21

Σροφοδοτικό για Cisco 7604

7

22

Gigabit Ethernet Switch με uplink κφρεσ 10GE

5

23

Δικτυακζσ υςκευζσ Επιπζδου Τπθρεςίασ Load Balancing

2

24

Δικτυακζσ υςκευζσ Επιπζδου Τπθρεςίασ Web Application
Firewall

2

25

Κφριοσ Δρομολογθτισ του ΠΔ

1

Πει. 169 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΑΑ

Ξξντφλ/πεξεζία

Αλάιπζε Ξξντφληνο/
πεξεζίαο
Ξεξηγξαθή

Θαηαζθεπαζηήο

Θσδηθφο
Θαηαζθεπαζηή

Ξνζφηεηα

26

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δικτφου

1

27

Εξυπθρετθτισ Διαχείριςθσ

1

28

Κεντρικοποιθμζνοσ NAT Server

1

29

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Διευκφνςεων IP

1

30

Αναβάκμιςθ μνιμθσ για Cisco 7604

4

Θφζηνο
Κνλάδαο

Ππλνιηθφ
Θφζηνο

φνολο:
ΦΠΑ (23%):
φνολο με ΦΠΑ:

Πει. 170 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Πλικοσ Μονάδων που γίνεται
εγατάςταςθ καλωδίωςθσ

ΠΣΧ 1.
Διπλζσ πρίηεσ

Δομθμζνθ καλωδίωςθ ανά μονάδα
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 2. Καλωδιακι ηεφξθ ικριώματοσ
μονάδασ (καλωδίωςθ UTP) με
ςθμείο τερματιςμοφ Οπτικών Ινών
(ΚΖ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 3. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εςωτερικοφ χώρου (ΟΙΕ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 4. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εξωτερικοφ χώρου (ΟΙΕΞ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 5. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εναζρια(ΟΙΕΕ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 6. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών για
Διαςφνδεςθ με ΜΑΝ (ΟΙΜ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 7. καπτικζσ εργαςίεσ (Ε)
(Ενδεικτικά μζτρα)

(Πην πιαίζην ηεο Γηαβνύιεπζεο θαη γηα ιόγνπο απινύζηεπζεο θαη δηεπθόιπλζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ - αλά ΚΑΛ - γηα ηελ πξνβιεπόκελε θαισδηαθή ππνδνκή θαη ηνπ απαξαίηεηνπ δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ)

ΑΓΡΙΝΙΟΤ

15

246

27634

0

260

1590

0

172

1440

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

14

211

14574

455

210

110

0

540

110

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ

4

26

5024

7

0

0

0

415

0

ΒΟΛΟΤ

28

546

47964

2582

90

1430

90

0

585

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4

96

8028

105

150

100

0

0

50

ΔΡΑΜΑ

9

170

14114

45

300

0

0

65

0

ΕΔΕΑ

7

178

14458

280

570

50

0

591

5

ΖΑΚΤΝΘΟΤ

5

71

7044

77

130

70

0

75

60

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

4

43

3674

40

0

0

70

0

0

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

34

698

58186

1583

0

0

670

20

0

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26

359

21620

772

0

0

210

0

0

ΜΑΝ

Πει. 171 απφ 182

Πλικοσ Μονάδων που γίνεται
εγατάςταςθ καλωδίωςθσ

ΠΣΧ 1.
Διπλζσ πρίηεσ

Δομθμζνθ καλωδίωςθ ανά μονάδα
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 2. Καλωδιακι ηεφξθ ικριώματοσ
μονάδασ (καλωδίωςθ UTP) με
ςθμείο τερματιςμοφ Οπτικών Ινών
(ΚΖ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 3. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εςωτερικοφ χώρου (ΟΙΕ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 4. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εξωτερικοφ χώρου (ΟΙΕΞ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 5. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εναζρια(ΟΙΕΕ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 6. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών για
Διαςφνδεςθ με ΜΑΝ (ΟΙΜ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 7. καπτικζσ εργαςίεσ (Ε)
(Ενδεικτικά μζτρα)

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΚΑΒΑΛΑ

16

236

17206

168

140

70

0

0

70

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

17

327

40978

28

200

60

0

230

60

ΚΑΡΔΙΣΑ

13

240

22042

741

250

317

0

32

113

ΚΑΣΟΡΙΑ

9

120

10076

150

0

0

0

0

0

ΚΕΡΚΤΡΑ

13

144

10280

305

0

0

0

387

0

ΚΟΖΑΝΗ

8

115

9096

85

0

400

0

15

90

ΚΟΜΟΣΗΝΗ

15

265

15824

789

240

50

60

48

0

ΚΟΡΙΝΘΟΤ

8

100

6610

108

0

70

191

0

65

ΛΑΜΙΑ

15

299

32308

525

160

0

75

0

0

ΛΑΡΙΑ

30

647

58727

1378

140

74

517

111

34

ΜΤΣΙΛΗΝΗ

15

192

20032

90

295

1165

50

225

805

ΞΑΝΘΗ

12

161

10134

214

710

0

345

0

0

ΠΑΣΡΑ

45

609

64844

560

655

630

0

200

600

ΡΕΘΤΜΝΟΤ

13

218

20788

270

0

360

1225

170

0

ΡΟΔΟΤ

18

318

30832

455

0

1795

315

350

855

ΕΡΡΩΝ

17

453

33479

815

410

500

50

652

190

ΜΑΝ

Πει. 172 απφ 182

Πλικοσ Μονάδων που γίνεται
εγατάςταςθ καλωδίωςθσ

ΠΣΧ 1.
Διπλζσ πρίηεσ

Δομθμζνθ καλωδίωςθ ανά μονάδα
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 2. Καλωδιακι ηεφξθ ικριώματοσ
μονάδασ (καλωδίωςθ UTP) με
ςθμείο τερματιςμοφ Οπτικών Ινών
(ΚΖ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 3. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εςωτερικοφ χώρου (ΟΙΕ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 4. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εξωτερικοφ χώρου (ΟΙΕΞ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 5. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών
Εναζρια(ΟΙΕΕ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 6. Καλωδίωςθ Οπτικών Ινών για
Διαςφνδεςθ με ΜΑΝ (ΟΙΜ)
(Ενδεικτικά μζτρα)

ΠΣΧ 7. καπτικζσ εργαςίεσ (Ε)
(Ενδεικτικά μζτρα)

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΤΡΟΤ

10

114

12084

0

100

1620

0

150

360

ΣΡΙΚΑΛΩΝ

17

368

35272

430

0

370

0

110

100

ΣΡΙΠΟΛΗ

6

96

13345

80

330

100

0

150

100

ΦΛΩΡΙΝΑ

11

127

9226

144

0

140

0

0

60

ΧΑΝΙΩΝ

23

388

26174

1502

0

0

925

488

0

ΧΙΟΤ

13

172

15918

497

165

475

68

157

400

494

8.353

737.595

15.280

5.505

11.546

4.861

5.353

6.152

ΜΑΝ

φνολο:

Ξίλαθαο 1 – Πηνηρεία Γνκεκέλεο θαισδίσζεο κνλάδσλ αλά ΚΑΛ

Πει. 173 απφ 182

"Πλικοσ Μονάδων που
λαμβάνουν εξοπλιςμό"

ΠΣΧ 8. Δρομολογθτισ τελικοφ
χριςτθ τφπου 1 (ΔΣ1)

ΠΣΧ 9. Δρομολογθτισ τελικοφ
χριςτθ τφπου 2 (ΔΣ2)

ΠΣΧ 10. Μεταγωγζασ τελικοφ
χριςτθ (ΜΧ)

ΠΣΧ 11. Επαναλιπτθσ (repeater)
(Ε)

ΠΣΧ 12. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(1Gbps) (C1G)

ΠΣΧ 13. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(100Mbps)(C100M)

ΠΣΧ 14. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για διαςφνδεςθ μονάδων
(IC1G)

ΠΣΧ 15. Επίτοιχο κιβώτιο
ςτζγαςθσ (Κ)

ΠΣΧ 16. Πολφπριηο με προςταςία
υπζρταςθσ (ΠΤ)

ΠΣΧ 17. Ικρίωμα τφπου 1 (ΙΣ1)

ΠΣΧ 18. Ικρίωμα τφπου 2 (ΙΣ2)

ΠΣΧ 19. Ικρίωμα τφπου 3 (ΙΣ3)

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΑΓΡΙΝΙΟΤ

30

15

8

50

5

0

0

24

5

20

5

2

0

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

37

14

18

45

0

0

4

4

0

35

7

6

0

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ

11

5

5

11

3

0

0

0

3

7

1

0

0

ΒΟΛΟΤ

76

28

8

106

5

6

0

28

5

76

8

11

0

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

8

3

2

26

1

0

0

4

1

8

0

3

0

ΔΡΑΜΑ

20

6

8

30

0

0

3

4

0

18

2

2

0

ΕΔΕΑ

27

11

8

42

1

5

0

10

1

23

0

3

0

ΖΑΚΤΝΘΟΤ

8

3

3

17

3

0

0

4

3

5

1

0

0

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

17

7

8

21

0

6

0

0

0

15

2

2

0

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

61

35

7

161

0

25

0

16

0

61

0

11

1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

54

19

14

90

0

3

0

16

0

53

2

9

0

ΚΑΒΑΛΑ

28

14

9

47

1

0

0

4

1

25

1

3

0

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

29

15

9

60

14

0

0

4

14

20

3

1

0

ΚΑΡΔΙΣΑ

33

16

1

47

0

5

0

12

0

33

3

15

1

ΜΑΝ

Πει. 174 απφ 182

"Πλικοσ Μονάδων που
λαμβάνουν εξοπλιςμό"

ΠΣΧ 8. Δρομολογθτισ τελικοφ
χριςτθ τφπου 1 (ΔΣ1)

ΠΣΧ 9. Δρομολογθτισ τελικοφ
χριςτθ τφπου 2 (ΔΣ2)

ΠΣΧ 10. Μεταγωγζασ τελικοφ
χριςτθ (ΜΧ)

ΠΣΧ 11. Επαναλιπτθσ (repeater)
(Ε)

ΠΣΧ 12. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(1Gbps) (C1G)

ΠΣΧ 13. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(100Mbps)(C100M)

ΠΣΧ 14. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για διαςφνδεςθ μονάδων
(IC1G)

ΠΣΧ 15. Επίτοιχο κιβώτιο
ςτζγαςθσ (Κ)

ΠΣΧ 16. Πολφπριηο με προςταςία
υπζρταςθσ (ΠΤ)

ΠΣΧ 17. Ικρίωμα τφπου 1 (ΙΣ1)

ΠΣΧ 18. Ικρίωμα τφπου 2 (ΙΣ2)

ΠΣΧ 19. Ικρίωμα τφπου 3 (ΙΣ3)

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΚΑΣΟΡΙΑ

17

8

6

22

0

0

0

0

0

17

1

1

0

ΚΕΡΚΤΡΑ

22

9

5

39

0

0

0

0

0

23

1

1

0

ΚΟΖΑΝΗ

18

7

6

44

2

1

0

6

2

18

0

0

0

ΚΟΜΟΣΗΝΗ

32

10

15

47

0

0

5

6

0

27

6

4

0

ΚΟΡΙΝΘΟΤ

20

10

8

17

2

0

4

10

2

20

4

3

0

ΛΑΜΙΑ

31

17

5

48

1

22

0

6

1

31

4

5

0

ΛΑΡΙΑ

77

37

9

123

3

10

0

22

3

77

15

5

1

ΜΤΣΙΛΗΝΗ

31

10

3

70

0

12

0

32

0

31

8

2

5

ΞΑΝΘΗ

35

11

11

55

0

0

0

16

0

33

5

4

0

ΠΑΣΡΑ

88

39

34

135

39

21

0

28

40

52

4

3

0

ΡΕΘΤΜΝΟΤ

28

12

9

65

0

8

0

32

0

28

4

5

0

ΡΟΔΟΤ

49

13

10

114

3

21

0

40

3

49

3

7

11

ΕΡΡΩΝ

59

17

16

89

2

0

8

16

2

48

1

6

1

ΤΡΟΤ

19

3

5

48

2

1

0

38

2

19

11

3

0

ΣΡΙΚΑΛΩΝ

20

14

0

46

6

9

0

4

6

20

3

6

0

ΣΡΙΠΟΛΗ

13

6

5

21

7

3

0

6

7

8

1

1

0

ΦΛΩΡΙΝΑ

21

9

8

27

0

0

0

4

0

20

0

3

0

ΜΑΝ

Πει. 175 απφ 182

ΧΙΟΤ
φνολο:

ΠΣΧ 9. Δρομολογθτισ τελικοφ
χριςτθ τφπου 2 (ΔΣ2)

ΠΣΧ 10. Μεταγωγζασ τελικοφ
χριςτθ (ΜΧ)

ΠΣΧ 11. Επαναλιπτθσ (repeater)
(Ε)

ΠΣΧ 12. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(1Gbps) (C1G)

ΠΣΧ 13. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για ςφνδεςθ ςτο ΜΑΝ
(100Mbps)(C100M)

ΠΣΧ 14. Μετατροπζασ από οπτικό
ςε UTP για διαςφνδεςθ μονάδων
(IC1G)

ΠΣΧ 15. Επίτοιχο κιβώτιο
ςτζγαςθσ (Κ)

ΠΣΧ 16. Πολφπριηο με προςταςία
υπζρταςθσ (ΠΤ)

ΠΣΧ 17. Ικρίωμα τφπου 1 (ΙΣ1)

ΠΣΧ 18. Ικρίωμα τφπου 2 (ΙΣ2)

ΠΣΧ 19. Ικρίωμα τφπου 3 (ΙΣ3)

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΣΧ 8. Δρομολογθτισ τελικοφ
χριςτθ τφπου 1 (ΔΣ1)

ΜΑΝ

"Πλικοσ Μονάδων που
λαμβάνουν εξοπλιςμό"

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ»

52

20

10

81

0

30

0

18

0

52

17

5

0

35

7

23

68

7

26

0

20

7

35

9

4

1

1.106

450

296

1.912

107

214

24

434

108

1.007

132

136

21

Ξίλαθαο 2 – Πηνηρεία Γηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ κνλάδσλ αλά ΚΑΛ

Πει. 176 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V.

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ

D.3 1. Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ

ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη
δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα
Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)»
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ:

«ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ
Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»
Αξηζκφο πξνζθνξάο: ………………………………(Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
Ζκεξνκελία πνβνιήο: ………………………….(Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)

ΘΟΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΟΓΝ: ………………………………………………………………………………………………
Ξιήξεο νλνκαζία: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Γηεχζπλζε:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΞΔΘΛΝΠ ΔΟΓΝ:
Νλνκαηεπψλπκν:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ρειέθσλν:

……………………………Fax:

………………………… Email: ………………………………………

Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
Νλνκαηεπψλπκν Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ζηνλ θχξηνπ αλάδνρνπ θνξέα (λνκηθά δεζκεπηηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ
θνξέα) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Φνξείο ηεο έλσζεο:
A/A

1

Οφινο ζηελ Έλσζε

Νλνκαζία

Ππληνκνγξαθία

Νηθνλνκηθφο Φνξέαο

2
#

…………

#

πεξγνιάβνο

#

…………

Πηνηρεία ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά:
(Λα ζπκπιεξσζεί γηα θάζε θνξέα ηεο έλσζεο - ρξεζηκνπνηήζηε φζα αληίγξαθα είλαη απαξαίηεηα)

Δπσλπκία:……………………………………………………………………………
Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
Νλνκαηεπψλπκν πεπζχλνπ ηνπ Φνξέα ζην Έξγν:

Πει. 177 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

………………………………………………………………………………………………
Ρειέθσλν: …………………………

Fax: …………………………

Email:………………………….………….....

Οφινο ηνπ Φνξέα ζηελ Έλσζε: ……………………………… (θχξηνο Νηθνλνκηθφο Φνξέαο, απιφο θνξέαο ή ππεξγνιάβνο)
Βεβαηψλσ φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε γηα ηνλ νξγαληζκφ κνπ είλαη αθξηβή θαη φηη ν
νξγαληζκφο/ εηαηξεία πνπ λνκίκσο εθπξνζσπψ έρεη ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηάζρεη.

Νλνκαηεπψλπκν Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ……………………………………………….
Ζκεξνκελία:

…………………………

πνγξαθή:

…………………………………………
(Πθξαγίδα)

Πει. 178 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

D.4 2. πφδεηγκα Δγγχεζεο Ππκκεηνρήο

ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΟΥ
Δθδφηεο:
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:
Ξξνο ην ΗΡΔ
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκφλ

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)

γηα Δπξψ

(ην πνζφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ
ππέξ ηεο
Δηαηξείαο
, νδφο
, αξηζκφο
(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ
ησλ εηαηξηψλ (1)
,(2)
, θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ), δηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο
δηα ηελ πξνκήζεηα
ζχκθσλα κε ηελ απφ
Ξξφζθιεζε πνβνιήο Ξξνζθνξψλ ζαο κε ηελ νλνκαζία
.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)

Πει. 179 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

D.5 3. πφδεηγκα Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
Δθδφηεο:
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:
Ξξνο ην ΗΡΔ
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκφλ

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)

γηα Δπξψ

(ην πνζφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη

Ξιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ
, νδφο
, αξηζκφο
, ζαλ Νηθνλνκηθφο Φνξέαο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζαλ αγνξαζηέο ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη
ηελ πξνκήζεηα
, ζπλνιηθήο αμίαο
, θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε
ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 10%
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα,
.
Κεηά ηα παξαπάλσ, ε Ρξάπεδα
παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο
(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1)
, 2)
αηνκηθά γηα θάζε
κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ
ηεο Έλσζεο Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ) θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο,
παξαηηνπκέλε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο,
αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή
κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε
φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε
εγγχεζε απηή.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)

Πει. 180 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

D.6 4. πφδεηγκα Δγγχεζεο Ξξνθαηαβνιήο

ΔΓΓΖΠΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ
Δθδφηεο:
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:
Ξξνο ην ΗΡΔ
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκφλ
θαη αξηζκεηηθψο) € (ΔΟΥ)

γηα…. (ην πνζφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο

Παο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο
(ή ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ 1)
, 2)
θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο
Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ) θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € (ΔΟΥ)
πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο
απηήο πνπ ηπρφλ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο ππέξ ηεο νπνίαο εγγπφκαζηε γηα ηελ πξνθαηαβνιή
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ
Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ ζηηο
.
Ρν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ζα θαηαβιεζεί δε ζε ζαο, νιφθιεξν ή ελ κέξεη ρσξίο θακίαο
απφ κέξνπο καο αληίξξεζεο, ακθηζβήηεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο
ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη γηα αφξηζηε δηάξθεηα.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)

Πει. 181 απφ 182

Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα
ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «ΠΡΖΟΗΕΥ – Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ
Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ»

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

Πει. 182 απφ 182

