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A ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α:
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΚΑΙ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

A.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
A.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
1. Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια των πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία
∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –
ΑΠ1, ΑΠ2», του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη συστήµατος εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης και
ενηµερωτικής πύλης – Υλοποίησης της επιµόρφωσης» που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ και µε
τελικό ∆ικαιούχο της Πράξης το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆).
Για διαχειριστικούς λόγους της Αναθέτουσας Αρχής, ο εξοπλισµός οµαδοποιείται σε δύο
κατηγορίες που συνιστούν και τα αντίστοιχα ακόλουθα δύο (2) Τµήµατα του έργου:
•

Τµήµα 1: Υποδοµή εξυπηρετητών
(Προµήθεια εξοπλισµού στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου
Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ1»)

•

Τµήµα 2: Υποδοµή αποθήκευσης δεδοµένων
(Προµήθεια εξοπλισµού στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου
Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ2»)

2. Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός και τα λογισµικά (Τµήµα 1 και Τµήµα 2) θα
χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες και των δύο πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου
Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ1» και
«Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων
Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ2»
3. Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός και τα λογισµικά περιγράφονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.

αναλυτικά

στο

4. Οι απαιτήσεις σχετικά µε τον προµηθευόµενο εξοπλισµό και τα λογισµικά και την
εκτέλεση του έργου για τον οικονοµικό φορέα περιλαµβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.
5. Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
6. ∆ΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του απαιτούµενου εξοπλισµού, δηλαδή η
προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει και τα δύο τµήµατα του έργου.

A.1.2 Προϋπολογισµός Έργου
1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την
υποβολή προσφορών ισούται µε €40.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 32.520,33, - ΦΠΑ: € 7.479,67) και αφορά το σύνολο
των προβλεποµένων δύο (2) Τµηµάτων
Το ύψος της Οικονοµικής Προσφοράς για την εκτέλεση καθενός από τα 2 Τµήµατα δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ποσά αντίστοιχα:
•

Τµήµα 1: δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 22.040,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 17.918,70 € ΦΠΑ: 4.121,30 €)
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Τµήµα 2: δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 17.960,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 14.601,63 € ΦΠΑ: 3.358,37 €)

2. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων:
(για το ΤΜΗΜΑ 1)
α) «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των
φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού – ΑΠ1», η οποία είναι ενταγµένη στο
Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
[Απόφαση
Ένταξης:
15031/15.07.2013,
Τροποποίηση
Απόφασης
Ένταξης:
4031/26.2.2014 (Α∆Α: ΒΙΕΕ9-ΒΝΤ), Κωδικός ΟΠΣ: 448089]. Οι δαπάνες της Πράξης θα
βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ2458, ενάριθµος κωδικός Πράξης
2013ΣΕ24580025
και
(για το ΤΜΗΜΑ 2)
β) «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων
Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ2», η οποία είναι ενταγµένη στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ [Απόφαση
Ένταξης: 15032/15.07.2013, Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: 4032/26.2.2014 (Α∆Α:
ΒΙΕΕ9-Τ0Ν), Κωδικός ΟΠΣ: 448091]. Οι δαπάνες της Πράξης θα βαρύνουν το
Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων,
ΣΑΕ2458,
ενάριθµος
κωδικός
Πράξης
2013ΣΕ24580026
3. Προσφορά µε τιµή µεγαλύτερη από την προϋπολογιζόµενη, ανά τµήµα ή και
συνολικά, θα απορρίπτεται

A.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Ι.

Αναθέτουσα αρχή είναι το ΙΤΥΕ.
∆ιεύθυνση έδρας του ΙΤΥΕ:
Κτίριο «∆. Μαρίτσας»,
Νίκου Καζαντζάκη,
Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, 265 04, Ρίο Πατρών
Τηλέφωνο:

(2610) 960 300, 361

Fax:

(2610) 960 490

II.

Ορισµοί:

–

ΥΠΑΙΘ: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

–

∆Σ∆Ε: ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ / καθ’ ύλην αρµόδια
Υπηρεσία.

–

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

–

Έργο: το υπό ανάθεση έργο – «Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης».

–

Τεύχη του διαγωνισµού: τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόµενους /
υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της
∆ιακήρυξης, την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες
διενεργείται ο διαγωνισµός.
–

ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο..

–

Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (εκτός αν αναφέρεται ρητά άλλη
Επιτροπή) η οποία είναι αρµόδια για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µέχρι την
κατακύρωση του διαγωνισµού.
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III.

Στοιχεία της σύµβασης:

–

Σύµβαση: το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το
προκηρυσσόµενο έργο µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης» δηλαδή µεταξύ του
ΙΤΥΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου οικονοµικού φορέα του έργου που θα
επιλεγεί.

–

Αναθέτων/Αναθέτουσα Αρχή: το ΙΤΥΕ, µε εντολή και για λογαριασµό του ΥΠΑΙΘ, που θα
υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την εκτέλεση του έργου.

–

Ανάδοχος οικονοµικός φορέας/Προµηθευτής: ο προκρινόµενος του διαγωνισµού που θα
κληθεί να υπογράψει την σύµβαση και να εκτελέσει το έργο.

–

Συµβατικά τεύχη: το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της αναθέτουσας Αρχής µε τον
Ανάδοχο Οικονοµικό φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύµβαση, β. την προκήρυξη
και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Ανάδοχου
οικονοµικού φορέα και δ. την Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου οικονοµικού φορέα.

–

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.

–

Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισµού και θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται
από την σύµβαση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου που ρυθµίζουν
τα θέµατα των προµηθειών του ∆ηµοσίου και, όπου απαιτείται, αναλογική εφαρµογή οι
διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών, καθώς και
των κοινοτικών Κανονισµών περί των πόρων των Ταµείων και της δηµοσιονοµικής
διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισµού.

–

Ως έναρξη της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της µεταξύ των δύο
συµβαλλοµένων.

–

Ο προϋπολογισµός της εκτέλεσης του έργου συµπεριλαµβάνει και το ΦΠΑ. Τα επιµέρους
στοιχεία του κόστους της σύµβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις
της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα
περιγράφονται στην ίδια την σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο οικονοµικό
φορέα.

A.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
1.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 18/7/2014 και ώρα
14:00µµ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Κτίριο «∆. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη,
Πανεπιστηµιούπολη Πατρίων, Ρίο), υπόψη κου Μ. Παρασκευά.

2.

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.

A.1.5 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού
1.

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά την Αναθέτουσα Αρχής από τον ιστότοπο
http://www.cti.gr/tenders.

2.

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονική έντυπο
(φόρµα) µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη
διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους
όρους της.
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Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης

1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού.
2. Οι γραπτές αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς το ΙΤΥΕ,
Οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο Πατρών, ΤΚ 265 04, τηλ: +30 2610 960
300, fax +30 2610 960490 υπόψη: «Γραµµατεία ΙΤΥΕ».
3. Η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
προς την διεύθυνση nts@cti.gr).
4. Το ΙΤΥΕ θα απαντήσει τις διευκρινήσεις που θα φθάσουν σ’ αυτό µέχρι έξι (6) ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών.
5. Το ΙΤΥΕ θα κοινοποιήσει τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν και απαντήσεις που θα
δοθούν στις σε όλους τους υποψηφίους.
6. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του ΙΤΥΕ.

A.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις (ενώσεις)
αυτών ή συνεταιρισµοί, που έχουν αντικείµενο την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη,
εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων και προέρχονται ή είναι
εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε χώρες
που έχουν υπογράψει µε την Ε.Ε. Ευρωπαϊκές συµφωνίες, Συµφωνίες Σύνδεσης ή ∆ιµερείς
Συµφωνίες ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες
Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.).

A.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
A.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό
έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως
ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα
Αρχή µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

3.

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή έγκαιρα.

4.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της
Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

A.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών
1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
Προσφορές κατατίθενται σε δύο αντίγραφα µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που
πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
2. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
φακέλους, δηλαδή:

Σελ. 9 από 49

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός
ΙΤΥΕ

Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης»

Α. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη.

3. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD/DVD) το οποίο:
1. θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
2. Θα περιέχει την πλήρη τεχνική προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή σε κοινά
αποδεκτή µορφή αρχείου (pdf ή ,doc )
3. Είναι επιθυµητό οι συµπληρωµένοι πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και
πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού να προσφερθούν σε επεξεργάσιµη
µορφή σε αρχεία για παράδειγµα Microsoft word,ή excel.
4. Θα περιλαµβάνει τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία δεν θα κατατεθούν σε έντυπη
µορφή αλλά µόνο σε ηλεκτρονική µορφή σε κοινά αποδεκτές µορφές
αρχείων (pdf, doc, docx,, tiff, jpeg κλπ).
Οικονοµική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD/DVD) το οποίο:
•

θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.

•

Είναι επιθυµητό οι συµπληρωµένοι πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και
πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού να προσφερθούν σε επεξεργάσιµη
µορφή σε αρχεία για παράδειγµα Microsoft word,ή excel.

4. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης»
στα πλαίσια του έργου:
««Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των
φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού – ΑΠ1»,
«Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των
φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ2»»,
Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήµατος εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης και
ενηµερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιµόρφωσης»
Αναθέτουσα Αρχή:
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: 18/7/2014
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
και θα αναφέρει και τα στοιχεία του αποστολέα.
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5. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι και τα CD/DVDs πρέπει να αναγράφουν την επωνυµία και
διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.
6. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
8. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.
9. Οι αναγραφόµενοι κωδικοί εξοπλισµού στην προσφορά δεσµεύουν τους προσφέροντες
και θα ενσωµατωθούν στην σύµβαση προµήθειας εξοπλισµού. Οπωσδήποτε πρέπει ν'
αποφευχθεί παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζοµένου.
10. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη” (NOTED), συµφωνούµε
και αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ.. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του
Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον συνοδεύουν την προσφορά και εφόσον
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
11. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο
Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
Προσφοράς. Η Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν,
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης.
12. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει
µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.
13. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την
αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
14. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.
15. Προσφορά που , κατά την κρίση της Επιτροπής, περιέχει γενικές και ασαφείς απαντήσεις
ή έχει διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, θα απορρίπτεται.
16. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και
παραρτήµατα της διακήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες της διακήρυξης
αυτής.

A.3.3 Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για τρείς (3) µήνες
από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους οικονοµικούς φορείς µπορεί να
γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
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A.3.4 Εναλλακτικές Προτάσεις
1. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης
των προτάσεων αυτών.
3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως
σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι
πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

A.3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα
1. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο
άρθρο Α.1.2, είναι 40.000,00 Ευρώ (ελεύθερο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α).
Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.
2. Οι τιµές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε µορφής εξοπλισµό ή λογισµικό, θα
εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση του εξοπλισµού και του
λογισµικού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα
διακήρυξη λαµβανοµένης υπόψη της απαιτούµενης συµβατότητας των τιµών µε το ενιαίο
ευρωπαϊκό νόµισµα "ευρώ".
3. Στο ίδιο νόµισµα, όπως στη προηγούµενη παράγραφο, θα εκφράζονται και οι τιµές που
αφορούν αµοιβές των διαγωνιζόµενων για τεχνική και διοικητική βοήθεια, µεταφορά
τεχνολογίας, δικαιώµατα κ.τ.λ.
4. Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό και
ποσοστό επί τοις εκατό, µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον
Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την
Επιτροπή.
5. Το άθροισµα των τιµών και του ποσού, που προκύπτει από την εφαρµογή του ως άνω
όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραµµή και θα αποτελεί την τελική τιµή, στην οποία οι
διαγωνιζόµενοι τιµολογούν τα υλικά τους.
6. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
7. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το ΙΤΥE αποτέλεσµα.
8. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος να το
αναφέρει στον Αναθέτοντα κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες
ανακοινώσεις µετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν
γίνονται δεκτές.
10. Το ΙΤΥΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι
οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
11. Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τον Πίνακα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Τεύχους.
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A.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
A.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή την Παρασκευή
18/07/2014 και ώρα 15.00 µµ στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία
των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε
φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:
•
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζεται ο Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των
Φακέλων κατά φύλλο.
•
Οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται,
και αφού σφραγισθούν τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται.
4. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίασή της αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές σε σχέση µε
την εκπλήρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και καταρτίζει τον πίνακα βαθµολογίας.
5. Με την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στον
Πρόεδρο του ΙΤΥΕ, ο οποίος αποφαίνεται για τους συµµετέχοντες των οποίων οι
προσφορές θα συνεχίσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και µε µέριµνά του
γνωστοποιείται στους Υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών
Προσφορών για τους Υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει
αποδεκτή.
6. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται την καθορισµένη ηµεροµηνία σε
δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής. Την ηµεροµηνία αυτή οι σφραγισµένοι φάκελοι των
Οικονοµικών Προσφορών - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - αποσφραγίζονται
από την Επιτροπή. Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών,
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά
φύλλο.
7. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίασή της αξιολογεί τις Οικονοµικές Προσφορές. Μετά το
πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα
Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόµενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.
8. Μετά της περαίωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή µε πρακτικό της εισηγείται και µε
απόφαση του Προέδρου του ΙΤΥΕ γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου και προσκαλείται ο
τελευταίος για την υπογραφή της σύµβασης.
9. Κατά τις ηµεροµηνίες αποσφράγισης οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των
συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό και των εγγράφων των φακέλων που κάθε φορά
αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς αποµάκρυνσή τους από το
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Σηµείωση:
Η Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (CD/DVDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών
και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε:
- το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα,
- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (CD/DVD) αυτό επιστρέφεται στον
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε
τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών.
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A.4.2 Απόρριψη προσφορών
1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΙΤΥΕ, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής.
2. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται στην περίπτωση παράβασης
οποιουδήποτε όρου της παρούσης ∆ιακήρυξης, οι οποίοι στο σύνολό τους
χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται.
Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις :
-

Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.

-

Χρόνος υλοποίησης
προβλεπόµενο.

-

Προσφορά που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής είναι αόριστη,
ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και από την οποία δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.

-

Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας
από την ελάχιστη ζητούµενη και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόµενης
λύσης.

-

Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους
σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε
µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής
Προσφοράς.

-

Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές (π.χ στις προσφερόµενες ποσότητες)
µεταξύ των Πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συµµόρφωσης και των
Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές.

-

Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής
Προσφοράς χωρίς τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς
µε τιµές.

-

Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του
Έργου.

3.

Το ΙΤΥΕ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο
που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

4.

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές (συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ) είναι υπερβολικά χαµηλές και ιδιαίτερα κάτω του 80% του
προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ), θα ζητείται
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς, πριν την απόρριψή της.
Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή
διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι
διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας
ή στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία της
λύσης που προτείνει.

ή/και

παράδοσης

Έργου

µεγαλύτερος

από

τον

A.4.3 Αποτελέσµατα – Ματαίωση διαγωνισµού
1. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΙΤΥE ύστερα από την
γνωµοδότηση της Επιτροπής. Η κατάταξη στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής
κατάταξης δεν συνιστά επιλογή Αναδόχου.
2. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της
διακήρυξης.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΙΤΥE σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Α.4.1 της παρούσας.
4. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για
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ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 15 % ή µικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό 50 % στα εκατό. Για κατακύρωση µέρους του φυσικού αντικειµένου κάτω του
ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του Αναδόχου.
5. Το IΤΥE διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας, ιδίως:
i. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα
της διαδικασίας,
ii. εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
iii. εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε
συνεννόηση
των
∆ιαγωνιζοµένων
προς
αποφυγή
πραγµατικού
ανταγωνισµού,
iv. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.
6. Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

A.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
A.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης
1. Η σύµβαση, για την υλοποίηση και των δύο τµηµάτων, θα συνταχθεί µε βάση τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς του οικονοµικού φορέα. Η σύµβαση δεν
µπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης και ουσιώδεις όρους της
προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί.
2. Αντικείµενο της κατάρτισης της σύµβασης θα αποτελέσει και η τροποποίηση τυχόν όρων της
προσφοράς του υποψήφιου οικονοµικού φορέα, που κατά την κρίση του ΙΤΥΕ βελτιώνουν
την προσφερόµενη από αυτόν λύση.
3. Το προς υπογραφή σχέδιο σύµβασης θα καταρτιστεί από το IΤΥΕ λαµβανοµένων υπόψη και
των όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους καθώς και τυχόν άλλων στοιχείων που
θα προκύψουν κατά τη διαδικασία κατάρτισης της σύµβασης. Η γλώσσα της σύµβασης θα
είναι η Ελληνική.
4. Οι σχετικές συζητήσεις για την κατάρτιση της σύµβασης πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί από τα δύο
µέρη.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, το αργότερο µέσα
σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που
παρέλθει το χρονικό αυτό διάστηµα, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του
Προέδρου του ΙΤΥΕ.
6. Κανένας από τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την
προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε
περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
-

Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.

A.5.2 Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις
1.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠ ΕΚ∆ιΒιΜ /ΕΚΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι
πληρωµές προς τον οικονοµικό φορέα θα ακολουθήσουν τη χρηµατοδότηση του
προγράµµατος από την ΕΥ∆ ΕΠ ΕΚ∆ιΒιΜ προς το ΙΤΥΕ για το έργο ««Ανάπτυξη και
Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας
και Εκφοβισµού – ΑΠ1», «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και
Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ2», Υποέργο 2 «Ανάπτυξη συστήµατος εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης και ενηµερωτικής πύλης –
Υλοποίηση της επιµόρφωσης»»
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2. Όλο το ποσό της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, µετά
την Παραλαβή του έργου, από αρµόδια Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και
εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών είτε από την Οριστική Παραλαβή, είτε
από την άφιξη στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηµατοδότησης.
3. Η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής καθορίζεται στο Άρθρο Α.5.5 της παρούσας
4. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τους
εκάστοτε ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, όπως ενδεικτικά η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 § 3 Ν 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε τµήµατος της πληρωµής αποτελεί η
προσκόµιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των στοιχείων φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας που επιβάλλει ο νόµος τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες πριν την εξόφληση.

A.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα
παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του.
Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο οικονοµικό
φορέα.

A.5.4 Παράδοση Συστήµατος
1. Το αντικείµενο του έργου είναι σαφώς η προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, τα οποία
θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη
Πατρών, Ρίο.
2. ∆εν ζητείται εγκατάσταση του εξοπλισµού παρά µόνο παράδοση, σύµφωνα µε το
παραπάνω σηµείο 1.
3.

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙI
(Πίνακας Συµµόρφωσης 2).

A.5.5 Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης
1.

2.

3.

4.

5.

Η Παραλαβή του έργου θα γίνει για κάθε Τµήµα χωριστά και σε δύο στάδια:
-

Ποσοτική/Προσωρινή παραλαβή (συνολικά για κάθε τµήµα)

-

Οριστική Παραλαβή (συνολικά για κάθε τµήµα).

Για τις ανάγκες της Ποσοτικής/Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εξοπλισµού και
λογισµικού θα συσταθεί τριµελής Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τεχνικούς που
θα οριστούν από τον Αναθέτοντα. Η Επιτροπή Παραλαβής για να βρίσκεται σε απαρτία θα
πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ένα από τα δύο µέλη της.
Οριστική Παραλαβή θα γίνει εφόσον ολοκληρωθεί µε επιτυχία η Ποσοτική/Προσωρινή
παραλαβή, και µετά από 30 ηµέρες δοκιµαστικής λειτουργίας όλων των προµηθευόµενων
ειδών. Σε περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας οφείλει να την αποκαταστήσει
σύµφωνα µε τους όρους και τους χρονικούς περιορισµούς που προβλέπονται από την
εγγύηση καλής λειτουργίας που θα ισχύει µετά την παραλαβή του έργου, και στην
περίπτωση αυτή ο χρόνος των 30 ηµερών θα αρχίζει εκ νέου από την ηµέρα αποκατάστασης
της βλάβης.
Ο ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προµηθευόµενου εξοπλισµού και
λογισµικού για την περίοδο τουλάχιστο που ζητείται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών
µετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου.
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και λογισµικού, µετά την Οριστική Παραλαβή του
συνόλου του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, µε
χρόνο ισχύος τριάντα έξι (36) µήνες από την Οριστική Παραλαβή του έργου.
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6.

7.
8.
9.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των
κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής λειτουργία του έργου ενεργείται µε επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής στον οικονοµικό φορέα
Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισµού και
λογισµικού.

A.5.6 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
1.

Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης του εξοπλισµού και λογισµικού
και ο εξοπλισµός ή το λογισµικό δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους,
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα
καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού και/ή του
λογισµικού που καθυστερούν και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτών.

2.

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία
παράδοσης του εξοπλισµού και του λογισµικού, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.

3.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του
αναθέτοντος.

A.5.7 Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Οικονοµικού Φορέα
1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα που
περιλαµβάνεται στη σύµβαση που έχει υπογραφεί. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα
υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΙΤΥΕ, το οποίο και θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει,
κατά περίπτωση.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων
και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε το ΙΤΥΕ.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στο ΙΤΥΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Το ΙΤΥΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Το ΙΤΥΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό
του Αναδόχου ή τρίτων.
6. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι την
παραλαβή του.
7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του ΙΤΥΕ για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ
µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν
έναντι του ΙΤΥΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
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8. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συστήµατος κατά την περίοδο της
εγγύησης. Οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα
µε τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
9. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συστήµατος µετά την περίοδο
εγγύησης καθορίζεται στους όρους τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της
σύµβασης αγοράς, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες.
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B ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, να συντάξουν :
•
•

µία Τεχνική προσφορά, που θα περιλαµβάνει και τα δύο τµήµατα (σε ένα ενιαίο φάκελο
τεχνικής προσφοράς), και
µία Οικονοµική προσφορά, που θα περιλαµβάνει και τα δύο τµήµατα (σε ένα ενιαίο
φάκελο Οικονοµικής προσφοράς), και

B.1 Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:

B.1.1 Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή
Περιγράφεται συνολικά και συνοπτικά η προσφερόµενη λύση από τον οικονοµικό φορέα.

B.1.2 Μέρος Β. Προσφερόµενος Εξοπλισµός & Λογισµικό
B.1.2.1 Πίνακας προσφεροµένου εξοπλισµού και λογισµικού
1. Καταγράφεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός και το λογισµικό (για το κάθε τµήµα) από τον
οικονοµικό φορέα σε µορφή πίνακα όπως καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
II.
2. Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει:
•
Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε αντικειµένου.
•
Με την αναφορά των κωδικών προϊόντων των κατασκευαστικών οίκων, του
εξοπλισµού και του λογισµικού ώστε να προσδιορίζεται µονοσήµαντα ο
προσφερόµενος εξοπλισµός.
•
Στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισµού δηλ όπου παρέχεται από τον
κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διαφορετικών διαρθρώσεων,
καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιµέρους τµήµα του, µε την αναγραφή όλων των
επιµέρους κωδικών προϊόντων του κατασκευαστή.
•
Με την προαιρετική αναφορά σχολίων (τυπικά έως 30 λέξεων) για την καλύτερη
περιγραφή του εξοπλισµού και λογισµικού.
•
Με την σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόµενου εξοπλισµού και
λογισµικού ανά αντικείµενο (σε τεµάχια).
3. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά)
µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
4. Παρατηρήσεις:
α)

Η ζητούµενη από τον διαγωνισµό ποσότητα του κάθε είδους εξοπλισµού και
λογισµικού είναι όπως καταγράφει ο Πίνακας Προσφερόµενου Εξοπλισµού &
Λογισµικού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

β)

Στον πίνακα που θα συνταχθεί από τον προσφέροντα θα πρέπει να καταγράφονται
όλα τα αντικείµενα που αναγράφει ο Πίνακας Προσφερόµενου Εξοπλισµού &
Λογισµικού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Είναι επιθυµητό τα αντικείµενα αυτά να
αναλυθούν πλήρως στη διάρθρωση τους (τµήµατα, εξαρτήµατα, υποσυστήµατα, κλπ)
σε περισσότερες σειρές µε αναφορά του κωδικούς κατασκευαστή κάθε τµήµατος
εφόσον είναι δυνατό.

γ)

Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται κάποιο από τα αντικείµενα που αναφέρει ο
Πίνακας Προσφερόµενου Εξοπλισµού & Λογισµικού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(π.χ. γιατί η λειτουργικότητά του καλύπτεται από άλλο αντικείµενο σύµφωνα µε τον
οικονοµικό φορέα) θα αναγραφεί στην στήλη ‘ποσότητα’ η τιµή ‘0’.
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Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλα τα επιµέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να
περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια µε τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της
Οικονοµικής Προσφοράς (υπόδειγµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας
Οικονοµικής Προσφοράς) µε τον οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος µε µόνη διαφορά
την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους.

B.1.2.2 Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συµµόρφωσης
1. Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συµπληρωθούν
από
τον
οικονοµικό
φορέα
οι

Σελ. 20 από 49

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός
Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης»

ΙΤΥΕ

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συµµόρφωσης, όπως ακριβώς καταγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III αποτελείται από δύο µέρη, τους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών
(ΠΤΧ) και τους Πίνακες Συµµόρφωσης (ΠΣ), σε αντιστοιχία µε τα κριτήρια αξιολόγησης
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Ενότ. C.2 Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές
Βάρους).
3. Στο πρώτο µέρος («Κάλυψη προδιαγραφών εξοπλισµού και λογισµικού») µε την
συµπλήρωση των αντίστοιχων Πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών καταγράφονται
από τον προσφέροντα:
-

Η συµφωνία µε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού,
οι οποίες καταγράφονται σαφώς στην διακήρυξη.

-

Επιπλέον στοιχεία, που τεκµηριώνουν την υπερκάλυψη των τεχνικών
προδιαγραφών από τον προσφερόµενο εξοπλισµό και το λογισµικό, µπορεί να
συµπληρωθούν κατά την κρίση του οικονοµικού φορέα. Ο οικονοµικός φορέας
µπορεί κατά την κρίση του να επεκτείνει τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών
(µόνο προσθέτοντας επιπλέον σειρές στον πίνακα).

4. Στο δεύτερο µέρος («Κάλυψη απαιτήσεων για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης», και
«Χρονοδιάγραµµα Έργου») διακρίνονται δύο Πίνακες Συµµόρφωσης:
- ΠΣ 1: Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης, και
- ΠΣ 2: Χρονοδιάγραµµα Έργου.
5. Στην στήλη «Απάντηση Οικονοµικού Φορέα» θα καταγραφεί ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’, ή ‘ΥΠΕΡ’
(αντιστοιχώντας σε κάλυψη, µη κάλυψη ή υπερκάλυψη, αντίστοιχα), και στην στήλη
«Παραποµπές & Σχόλια» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό
φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού και λογισµικού
ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης,
υποστήριξης κλπ., που θα παρατεθούν στο Παράρτηµα «Τεχνικά Φυλλάδια - Αναφορές» της
προσφοράς.
6. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
7. Στην στήλη «Παραποµπές & Σχόλια» ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά την κρίση του να
καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια για την κάλυψη της προδιαγραφής (τυπικά έως 30
λέξεις).

B.1.2.3 Παράρτηµα «Τεχνικά Φυλλάδια - Αναφορές»
1. Το παράρτηµα των τεχνικών φυλλαδίων θα κατατεθεί µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.
2. Στο παράρτηµα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την
υλοποίηση του έργου σε µορφή αυτόνοµων τευχών για κάθε επιµέρους αντικείµενο (ή και
παρεχόµενη υπηρεσία) του διαγωνισµού.
3. Το παράρτηµα αποτελείται από αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισµού και λογισµικού ή του τρόπου διασύνδεσης
και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης
κλπ. που κατά την κρίση του οικονοµικού φορέα τεκµηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα
συµµόρφωσης.
4. Στην αρχή του παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων
φυλλαδίων, τευχών που περιλαµβάνονται καθώς και η αρίθµηση τους.
5. Η Επιτροπή θα βασίσει την απόφαση κυρίως µε βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
στα τεχνικά φυλλάδια/αναφορές. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει
στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι
οικονοµικοί φορείς.

B.2 Σύνταξη Οικονοµικής προσφοράς
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1. Για κάθε επιµέρους προϊόν (εξοπλισµός, λογισµικό) πρέπει να δοθεί τµηµατική προσφορά µε
την αναφορά ξεχωριστής τιµής για κάθε τεµάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το
κόστος του προϊόντος είναι µηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.
2. Είναι επιθυµητό για τον αρθρωτό εξοπλισµό να υπάρχει ανάλυση στα επιµέρους τµήµατα
διαµορφώνουν τη διάρθρωση του προσφερόµενου συστήµατος. Ειδικά για τους εξυπηρετητές
είναι επιθυµητή η ανάλυση τουλάχιστον σε επίπεδο βασικό σύστηµα, µνήµη, δίσκοι, ελεγκτές,
κάρτες HBA.
3. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε
αντικείµενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά.
4.

Το κόστος όλων των υπηρεσιών (εγγύησης, µεταφοράς στο σηµείο παράδοσης κλπ) για τον
εξοπλισµό και το λογισµικό θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο κόστος προµήθειας του
εξοπλισµού και του λογισµικού. Έτσι η τιµή προσφοράς για κάθε τεµάχιο κάθε
προσφερόµενου είδους θα περιλαµβάνει το συνολικό κόστος προµήθειας µε τους
προδιαγεγραµµένους όρους εγγύησης, την µεταφορά και παράδοση στα προβλεπόµενα
σηµεία.

5. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε
ξεχωριστή γραµµή.
6. Η οικονοµική προσφορά (για κάθε τµήµα) θα πρέπει να έχει την µορφή πίνακα ίδιου
ακριβώς µε τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς όπως καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (ο οικονοµικός φορέας µπορεί µόνο να
προσθέσει
επιπλέον
σειρές
για
να
αναλύσει
καλύτερα
τον
προσφερόµενο
εξοπλισµό/λογισµικό, όπως ισχύει και στον κάθε Πίνακα Προσφερόµενου Εξοπλισµού &
Λογισµικού)
Για το κάθε τµήµα, ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας µε τον πίνακα
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πίνακας Προσφερόµενου Εξοπλισµού & Λογισµικού Τµήµα 1» και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πίνακας Προσφερόµενου Εξοπλισµού & Λογισµικού – Τµήµα 2» αντίστοιχα,
µε µόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραµµές για την αναγραφή των οικονοµικών
στοιχείων.
7. Επιπλέον οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς
προϊόντων και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, τόσο στην σύµβαση, στην
διακίνηση και στην τιµολόγηση.
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C ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
C.1 Μέθοδος Αξιολόγησης
1.

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο Κ/Β, όπου:
(a)

Κ = Συνολικό Κόστος (Προµήθειας Εξοπλισµού/Λογισµικού και Υποστήριξής του
στα πλαίσια της εγγύησης) και για τα δύο τµήµατα, της προσφοράς.

(b)

Β = Σ(βi*σi), δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας βi επί τον συντελεστή
βάρους σi) κάθε κριτηρίου. Οι συντελεστές βάρους των επιµέρους κριτηρίων (σi)
δίνονται παρακάτω. Πίνακας - Κριτήρια αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους
Συντελ.
Α/Α
Επιµέρους κριτήριο
Βάρους
(σi)
ΤΜΗΜΑ 1
1.1

Εξυπηρετητές

30

1.2

Εξυπηρετητής αποθήκευσης - σύστηµα εφεδρικών
αντιγράφων ασφαλείας

20

ΤΜΗΜΑ 2
2.1

2.

Σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων – SAN Storage

50

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι
υποχρεωτικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές (απαράβατοι όροι), ενώ αυξάνεται έως 110 όταν
καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές απαιτήσεις της
διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της
διακήρυξης.

C.2 Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών µε τους αντίστοιχους συντελεστές βάρους
(σi) δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας - Κριτήρια αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους

Α/Α

Επιµέρους κριτήριο

Συντελ.
Βάρους
(σi)

ΤΜΗΜΑ 1
1.1

Εξυπηρετητές

30

1.2

Εξυπηρετητής αποθήκευσης - σύστηµα εφεδρικών
αντιγράφων ασφαλείας

20

ΤΜΗΜΑ 2
2.1

Σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων – SAN Storage

50
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C.3 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
Προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
•
•
•

Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης.
Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς µε βάση
το µικρότερο Κ/Β.

Παρατηρήσεις:
1. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του οικονοµικού
φορέα οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει
να τα προσκοµίσει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση.
2. Επίσης, η τεχνική αξιολόγηση από την Επιτροπή, µπορεί να περιλαµβάνει δοκιµή (δοκιµές)
επίδειξης, που και αυτή (αυτές) λαµβάνεται υπ’ όψη κατά την βαθµολόγηση. Ανεπιτυχή
αποτελέσµατα κατά την δοκιµή επίδειξης αποτελούν κριτήριο για τη δυσµενή βαθµολογία
της προσφοράς από την Επιτροπή ή ακόµη και λόγο πλήρους απόρριψής της κατά την
ελεύθερη κρίση της
3. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσο Κ/Β, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας.
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D ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
D.1 Τεχνικές Απαιτήσεις
Αναλυτικά το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού παρουσιάζεται σε πίνακες στα αντίστοιχα
παραρτήµατα:
•
•

Στους Πίνακες Προσφερόµενου Εξοπλισµού & Λογισµικού καταγράφονται τα είδη (εξοπλισµός
και λογισµικό) στις ποσότητες που απαιτούνται.
Στους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συµµόρφωσης καταγράφονται οι τεχνικές
προδιαγραφές για τον εξοπλισµό και το λογισµικό και οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες
εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.

Για τον προσφερόµενοι εξοπλισµό θα πρέπει να εκπληρώνονται οι ακόλουθες γενικές απαιτήσεις:
1. Το σύνολο του ενεργού εξοπλισµού θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήµα CE.
2. Στην προσφορά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των απαραίτητων
καλωδίων για τις προβλεπόµενες συνδέσεις.
3. Στην περίπτωση που ζητούνται συγκεκριµένα προϊόντα ή ανταλλακτικά ενός
κατασκευαστή για να τοποθετηθούν ή να είναι συµβατά µε υφιστάµενο εξοπλισµό, είναι
δυνατό να προσφερθούν αντίστοιχα προϊόντα (part numbers) του ιδίου κατασκευαστή µε
ισοδύναµα ή καλύτερα χαρακτηριστικά. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί στις περιπτώσεις
κατάργησης ενός προϊόντος, αντικατάστασης του από άλλο προϊόν, ή στην περίπτωση
που επιθυµεί να προσφέρει προϊόντα καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών.
4. Σε κάθε περίπτωση το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατό µε την
υφιστάµενη υποδοµή, αν πρόκειται για επέκταση, αναβάθµιση η ανταλλακτικό και να
εξασφαλίζει πλήρη λειτουργικότητα στην συσκευή που θα τοποθετηθεί.

D.2 Αρχική ∆ιάρθρωση Εξοπλισµού - Εγκατάσταση Εξοπλισµού
Το αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, τα οποία θα παραδοθούν
στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥE, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Ρίο.
Η φυσική εγκατάσταση του εξοπλισµού και του λογισµικού θα γίνει από τον Αναθέτοντα.
Συνεπώς, δεν προβλέπονται διαδικασίες εγκατάστασης παρά µόνο προµήθεια του πιο
κάτω αναλυτικά περιγραφόµενου εξοπλισµού και λογισµικού.

Σελ. 25 από 49

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός
Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης»

ΙΤΥΕ

D.3 Τεχνική περιγραφή του έργου
D.3.1 Γενική τεχνική περιγραφή
Ο σκοπός του έργου είναι προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στα πλαίσια των πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία ∆ικτύου Πρόληψης και
Αντιµετώπισης των φαινοµένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού –ΑΠ1, ΑΠ2» .
Αναλυτικά ο εξοπλισµός και το λογισµικό περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν ενώ
οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να εκπληρώνονται βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
Συγκεκριµένα ζητούνται τα ακόλουθα προϊόντα:
1. Εξυπηρετητές
2. Εξυπηρετητής αποθήκευσης - σύστηµα εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας
3. Σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων – SAN Storage
Για τα προϊόντα δεν ζητούνται υπηρεσίες εγκατάστασης.
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ΙΤΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1)
Α/Α

Προϊόν/Υπηρεσία

Κατασκευαστής

Κωδικός
Κατασκευαστή

Περιγραφή

Ποσότητα

1

Εξυπηρετητές

2

2

Εξυπηρετητής αποθήκευσης - σύστηµα
εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ 2)
Α/Α

1

Προϊόν/Υπηρεσία
Σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων –
SAN Storage

Κατασκευαστής

Κωδικός
Κατασκευαστή

Περιγραφή

Ποσότητα
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1 & 2)
Α. Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ)
ΤΜΗΜΑ 1
ΠΤΧ 1.1 : Εξυπηρετητές
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

SRV

Πρόκειται για εξυπηρετητή rack mounted <=2U

srv 1

Γενικά Χαρακτηριστικά

srv 1.1

Κατάλληλος για προσαρµογή σε standard 19” EIA rack. Να
προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόµενα για την τοποθέτηση του
στο Rack.

srv 1.2

Ύψος σε RU

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές & Σχόλια

ΝΑΙ
≤ 2 RU

Λειτουργία µε ηλεκτρική τροφοδοσία:
srv 1.3

τάση 200-240 VAC

NAI

συχνότητα 50-60 Hz για AC
srv 1.4

Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει εφεδρεία µε διπλά τροφοδοτικά,
εφεδρικούς ανεµιστήρες, δίσκους σε διάταξη RAID και διπλές
δικτυακές διασυνδέσεις.

NAI

srv 1.5

Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο

ΝΑΙ

srv 1.6

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
Να αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του µοντέλου

ΝΑΙ
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές & Σχόλια

Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκµηρίωση από τον κατασκευαστή ότι
:
srv 1.7

srv 2

•

Το µοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή
την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς.

•

∆εν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση
End Of Life.

ΝΑΙ

Εξελιγµένα χαρακτηριστικά διαχείρισης
∆υνατότητα εξελιγµένου αποµακρυσµένου ελέγχου (τηλεχειρισµού)
και διαχείρισης για:

srv 2.1

srv 2.2

•

Υποστήριξη IPMI

•

Πλήρης αποµακρυσµένος έλεγχος ακόµα και πριν το σύστηµα
να φορτώσει το λειτουργικό

•

Αποµακρυσµένος έλεγχος της τροφοδοσίας µε δυνατότητα
power off/on

•

∆υνατότητα ψυχρής επανεκκίνησης αν το σύστηµα δεν
αποκρίνεται

•

Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εκκίνησης

•

Remote boot µέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του
λειτουργικού µέσω δικτύου

•

Υποστήριξη αποµακρυσµένων µέσων (remote media) για την
εγκατάσταση λειτουργικού ή τις εργασίες συντήρησης.

•

Πρόσβαση στην console του λειτουργικού συστήµατος µε
γραφικό περιβάλλον

Παρακολούθηση παραµέτρων της κατάστασης λειτουργίας του υλικού
του (τροφοδοτικό, επεξεργαστής, µνήµη)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Περιγραφή / Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
Απαίτηση

srv 2.3

Για την αποµακρυσµένη διαχείριση και τον ενσωµατωµένο σχετικό
ελεγκτή θα παρέχονται όλες τις άδειες (licenses) που χρειάζονται για
την εκπλήρωση των πιο πάνω απαιτήσεων.

ΝΑΙ

srv 3

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

srv 3.1

Να αναφερθεί ο τύπος CPU (Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής
της CPU)

ΝΑΙ

srv 3.2

H κάθε CPU να είναι τεχνολογίας x64

ΝΑΙ

srv 3.3

Υποστήριξη πολλαπλών CPUs

ΝΑΙ

srv 3.4

Προσφερόµενες CPU

srv 3.5

Προσφερόµενοι επεξεργαστικοί πυρήνες (cores) για κάθε CPU

>=8

srv 3.6

Clock Rate (GHz) (Να αναφερθεί)

ΝΑΙ

srv 3.7

Υποστήριξη Instruction set 64-Bit

ΝΑΙ

Α/Α

srv 3.8

Επιδόσεις:
Οι προσφερόµενοι servers θα πρέπει να έχουν δείκτη επιδόσεων

Απάντηση

Παραποµπές & Σχόλια

2

ΝΑΙ

srv 3.8.1

•

SPEC CPU2006 SPECint RATE (BASELINE)

≥500

srv 3.8.2

•

SPEC CPU2006 SPECfp RATE (BASELINE)

≥420

srv 3.9

On-chip Cache (Level-1 Cache) Size (ΚΒ) (Να αναφερθεί)

ΝΑΙ

srv 3.10

On-board Cache (Level-2 Cache) Size (MB) (Να αναφερθεί)

ΝΑΙ

srv 4

Κύρια Μνήµη (Main Memory)

srv 4.1

Ελάχιστη µνήµη ανά εξυπηρετητή

srv 4.2

Nα αναφερθεί το µέγεθος προσφερόµενης µνήµης (GB) σε κάθε

≥128GB
ΝΑΙ
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές & Σχόλια

server
srv 4.3

Προσφερόµενα αρθρώµατα µνήµης µεγέθους

srv 4.4

Τεχνική διόρθωσης λαθών (π.χ. ECC ή EDAC να αναφερθεί)

NAI

srv 4.5

∆υνατότητα διπλασιασµού της µνήµης χωρίς την αφαίρεση των
υφιστάµενων αρθρωµάτων.

ΝΑΙ

srv 5

Υποσύστηµα ∆ίσκων

srv 5.1

Ο κάθε εξυπηρετητής θα προσφέρεται µε δίσκους τύπου SAS

ΝΑΙ

srv 5.2

Οι δίσκοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι hot swap

NAI

srv 5.3

Προσφερόµενη χωρητικότητα κάθε δίσκου SAS (GB)

srv 5.4

Ταχύτητα περιστροφής κάθε δίσκου SAS

srv 5.5

Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID 0, 1, 1+0 ή ισοδύναµα 10 και 5

NAI

srv 5.6

Αριθµός Προσφερόµενων δίσκων SAS

≥2

srv 5.7

Αριθµός επιπλέον υποστηριζόµενων δίσκων

≥2

srv 6

∆ικτυακή διασύνδεση

srv 6.1

Θύρες διασύνδεσης δικτύου τύπου 1Gbps Ethernet

srv 6.1.1
srv 7
srv 7.1

•

Αριθµός θυρών

≥600 GB
≥15.000 RPM

NAI
≥4

Σύνδεση SAN
O εξυπηρετητής θα προσφερθεί µε σύνδεση SAN τύπου FC
(FC HBA)

srv 7.2

≥16 GB

Αριθµός θυρών FC κάθε εξυπηρετητή

NAI
2
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

srv 7.3

Ταχύτητα

srv 7.4

Συµβατότητα ΗΒΑ µε το προσφερόµενο σύστηµα αποθήκευσης
(storage)

srv 7.5

Συµβατότητα HBA µε λειτουργικά:
Microsoft Windows Server 2008, 2012, VMware, RedHat Linux

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές & Σχόλια

>=8 Gbps
NAI

NAI

srv 8

Μονάδες εισόδου/εξόδου

srv 8.1

Επεξεργαστής γραφικών µε υποστήριξη ανάλυσης 1280 x 1024 (16
bpp) ή καλύτερα χαρακτηριστικά

ΝΑΙ

srv 8.2

Θύρες ποντικιού πληκτρολογίου και οθόνης

ΝΑΙ

srv 8.3

Θύρες USB

ΝΑΙ

srv 9

Επεκτασιµότητα

srv 9.1

∆υνατότητα επέκτασης µε 10Gb Converged Ethernet Dual Port 10Gb
CNA.

ΝΑΙ

srv 9.2

Το σύστηµα θα διαθέτει τουλάχιστον µία ελεύθερη υποδοχή
επέκτασης x16 PCIe slot για να µπορεί να δεχτεί τον πιο πάνω
adapter.

ΝΑΙ

srv 10

Άλλα χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές Περιβάλλοντος και εκποµπών ακτινοβολίας:

srv 10.1.1

•

Σήµανση CE (CE marking)

•

Να αναφερθούν άλλες

srv 10.1.2 Προδιαγραφές Ασφάλειας και προστασίας να αναφερθούν
srv 11

NAI

ΝΑΙ

Εγγύηση και υποστήριξη
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

srv 11.1

∆ιάρκεια

srv 11.2

H εγγύηση και υποστήριξη θα παρέχονται από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

srv 11.3

Η εγγύηση θα ακολουθεί τους γενικούς όρους της εγγύησης σχετικά
µε τις υπηρεσίες, το χρόνο απόκρισης και το χρόνο αποκατάστασης
της βλάβης.

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραποµπές & Σχόλια

≥ 3 Έτη

ΠΤΧ 1.2 : Εξυπηρετητής αποθήκευσης-σύστηµα εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας

Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

STS

Πρόκειται για εξυπηρετητή µε υψηλή αποθηκευτική ικανότητα και
δυνατότητα
φιλοξενίας
12
τουλάχιστον
δίσκων
3,5”
υψηλής
χωρητικότητας που θα χρησιµοποιηθεί και ως σύστηµα εφεδρικών
αντιγράφων (Backup To Disk).

sts 1

Γενικά Χαρακτηριστικά

sts 1.1

Κατάλληλος για προσαρµογή σε standard 19” EIA rack. Να προσφερθούν
και τα αντίστοιχα παρελκόµενα για την τοποθέτηση του στο Rack.

sts 1.2

Ύψος σε RU

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ
≤ 2 RU

Λειτουργία µε ηλεκτρική τροφοδοσία:
sts 1.3

τάση 200-240 VAC

NAI

συχνότητα 50-60 Hz για AC
sts 1.4

Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει εφεδρεία µε διπλά τροφοδοτικά, εφεδρικούς
ανεµιστήρες, δίσκους σε διάταξη RAID και διπλές δικτυακές διασυνδέσεις.

NAI

sts 1.5

Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο

ΝΑΙ
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Α/Α

sts 1.6

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Απάντηση
Προµηθευτή

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ

Να αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του µοντέλου
Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκµηρίωση από τον κατασκευαστή ότι :
sts 1.7

•
•

sts 2

Το µοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την
χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς.

ΝΑΙ

∆εν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End
Of Life.

Εξελιγµένα χαρακτηριστικά διαχείρισης
∆υνατότητα εξελιγµένου αποµακρυσµένου ελέγχου (τηλεχειρισµού) και
διαχείρισης για:

sts 2.1

•

Υποστήριξη IPMI

•

Πλήρης αποµακρυσµένος έλεγχος ακόµα και πριν το σύστηµα να
φορτώσει το λειτουργικό

•

Αποµακρυσµένος έλεγχος της τροφοδοσίας µε δυνατότητα power
off/on

•

∆υνατότητα
αποκρίνεται

•

Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εκκίνησης

•

Remote boot µέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του
λειτουργικού µέσω δικτύου

•

Υποστήριξη αποµακρυσµένων µέσων (remote media) για την
εγκατάσταση λειτουργικού ή τις εργασίες συντήρησης.

•

Πρόσβαση στην console του λειτουργικού συστήµατος µε γραφικό
περιβάλλον

ψυχρής

επανεκκίνησης

αν

το

σύστηµα

δεν

ΝΑΙ
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ΙΤΥΕ

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
Απαίτηση

sts 2.2

Παρακολούθηση παραµέτρων της κατάστασης λειτουργίας του υλικού του
(τροφοδοτικό, επεξεργαστής, µνήµη)

ΝΑΙ

sts 2.3

Για την αποµακρυσµένη διαχείριση και τον ενσωµατωµένο σχετικό ελεγκτή
θα παρέχονται όλες τις άδειες ( licenses ) που χρειάζονται για την
εκπλήρωση των πιο πάνω απαιτήσεων.

ΝΑΙ

sts 3

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Α/Α

sts 3.1

Να αναφερθεί ο τύπος CPU
(Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής της CPU)
H κάθε CPU να είναι τεχνολογίας x64

ΝΑΙ

sts 3.3

Υποστήριξη πολλαπλών CPUs

ΝΑΙ

sts 3.4

Προσφερόµενες CPU

sts 3.5

Προσφερόµενοι επεξεργαστικοί πυρήνες (cores) για κάθε CPU

>=8

sts 3.6

Clock Rate (GHz) (Να αναφερθεί)

ΝΑΙ

sts 3.7

Υποστήριξη Instruction set 64-Bit

ΝΑΙ

Επιδόσεις:
Οι προσφερόµενοι servers θα πρέπει να έχουν δείκτη επιδόσεων

2

ΝΑΙ

sts 3.9

•

SPEC CPU2006 SPECint RATE (BASELINE)

≥500

sts 3.10

•

SPEC CPU2006 SPECfp RATE

≥420

sts 3.11

On-chip Cache (Level-1 Cache) Size (ΚΒ) (Να αναφερθεί)

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ

sts 3.2

sts 3.8

Απάντηση
Προµηθευτή

ΝΑΙ
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Α/Α

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Περιγραφή / Προδιαγραφές

sts 3.12

On-board Cache (Level-2 Cache) Size (MB) (Να αναφερθεί)

sts 4

Κύρια Μνήµη (Main Memory)

sts 4.1

Ελάχιστη µνήµη εξυπηρετητή

sts 4.2

Nα αναφερθεί το µέγεθος προσφερόµενης µνήµης (GB) σε κάθε server

sts 4.3

Προσφερόµενα αρθρώµατα µνήµης µεγέθους

sts 4.4

Τεχνική διόρθωσης λαθών (π.χ. ECC ή EDAC να αναφερθεί)

sts 4.5

∆υνατότητα διπλασιασµού
υφιστάµενων αρθρωµάτων.

sts 5

Υποσύστηµα ∆ίσκων

sts 5.1

Ο κάθε εξυπηρετητής θα προσφερθεί µε υποσύστηµα δίσκων µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά

NAI

sts 5.2

Ο εξυπηρετητής στη διαµόρφωση που θα προσφερθεί θα πρέπει να µπορεί
να δεχτεί αριθµό δίσκων LFF (3.5-inch)

>=12

sts 5.3

Θα προσφερθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την φιλοξενία του ως
άνω αριθµού δίσκων.

ΝΑΙ

sts 5.4

Υποστηριζόµενοι δίσκοι τύπου LFF (3.5-inch) τουλάχιστον 6Gb/s SATA, 6
Gb/s SAS και SSD 3 Gb/s SATΑ

NAI

sts 5.5

Οι δίσκοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι hot swap.

NAI

sts 5.6

Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID 0, 1, 1+0 ή ισοδύναµα 10 και 5

NAI

sts 5.7

Άλλοι υποστηριζόµενοι τύποι RAID 6, 0

Απάντηση
Προµηθευτή

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ

≥64GB

της

µνήµης

ΝΑΙ
≥16 GB

χωρίς

την

αφαίρεση

NAI
των

ΝΑΙ
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ΙΤΥΕ

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
Απαίτηση

sts 5.8

Ο εξυπηρετητής θα προσφέρεται µε δίσκους τύπου υψηλής απόδοσης SAS
και υψηλής αποθηκευτικής ικανότητας SATA

ΝΑΙ

sts 5.9

∆ίσκοι SAS

NAI

Α/Α

stv 5.9.1

•

Αριθµός

stv 5.9.2

•

Τύπος SAS, 15 ΚRPM

stv 5.9.3

•

Χωρητικότητα κάθε δίσκου SAS

sts 5.10

∆ίσκοι SATA

stv 5.10.1

•

Αριθµός

stv 5.10.2

•

Τύπος 6Gb/s SATA, 7200 RPM

stv 5.10.3

•

Χωρητικότητα δίσκου

sts 6

Παραποµπές &
Σχόλια

2
ΝΑΙ
≥600 GB
NAI
7
NAI
≥ 3ΤΒ

∆ικτυακή διασύνδεση

sts 6.1

•

Θύρες διασύνδεσης δικτύου τύπου 1Gbps Ethernet

NAI

sts 6.2

•

Αριθµός θυρών

≥4

sts 7

Μονάδες εισόδου/εξόδου

sts 7.1

Επεξεργαστής γραφικών µε υποστήριξη ανάλυσης 1280 x 1024 (16 bpp)
ή καλύτερα χαρακτηριστικά

sts 7.2

Απάντηση
Προµηθευτή

Θύρες σύνδεσης KVM (Keyboard Video Mouse)
Θα προσφέρονται θύρες σύνδεσης πληκτρολογίου, οθόνης ποντικιού

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

sts 7.3

Θύρες USB σε αριθµό

sts 8

Επεκτασιµότητα

sts 8.1

∆υνατότητα επέκτασης µε 10Gb Converged Ethernet Dual Port 10Gb CNA.

ΝΑΙ

sts 8.2

Το σύστηµα θα διαθέτει τουλάχιστον µία ελεύθερη υποδοχή επέκτασης
x16 PCIe slot για να µπορεί να δεχτεί τον πιο πάνω adapter.

ΝΑΙ

sts 9

Άλλα χαρακτηριστικά

Απάντηση
Προµηθευτή

Παραποµπές &
Σχόλια

>=2

Προδιαγραφές Περιβάλλοντος και εκποµπών ακτινοβολίας:
sts 9.1

•

Σήµανση CE (CE marking)

•

Προδιαγραφές Ασφάλειας και προστασίας nα αναφερθούν άλλες

sts 10

Εγγύηση και Υποστήριξη

sts 10.1

Το ζητούµενο διάστηµα εγγύησης και υποστήριξης είναι

NAI

>=3 ετών
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ΙΤΥΕ

ΤΜΗΜΑ 2
ΠΤΧ 2.1 : Σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων – SAN Storage
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
Απαίτηση

ST

Συγκρότηµα αποθήκευσης δεδοµένων

st 1

Στοιχεία συστήµατος

st 1.1

Να αναγραφεί ο κατασκευαστής

NAI

st 1.2

Να αναγραφεί το µοντέλο

ΝΑΙ

st 1.3

Να αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του µοντέλου

ΝΑΙ

st 1.4

Το µοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την
χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ∆εν πρέπει να έχει σταµατήσει η
παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life.

ΝΑΙ

st 2

Υποστηριζόµενες πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων

st 2.1

VMware ESXί

ΝΑΙ

st 2.2

Linux

ΝΑΙ

st 2.3

Windows Server 2003 και 2008

ΝΑΙ

st 2.4

Άλλες - Να αναφερθούν

st 3

Ελεγκτής ∆ίσκων / Controller

st 3.1

Ελεγκτές αποθήκευσης (Storage Processors ή RAID Controllers )

st 3.2

Υποστήριξη συστηµάτων ασφάλειας και ακεραιότητας δεδοµένων τύπου
RAID

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

>= 2
ΝΑΙ

Να περιγραφεί το παρεχόµενο σύστηµα RAID και ο τρόπος υλοποίησης του
καθώς και τα παρεχόµενα επίπεδα RAID. H περιγραφή θα πρέπει να γίνει
µε αναφορά στα γνωστά επίπεδα RAID 0, 1, 0+1, 5 τα οποία:
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Α/Α

st 3.3

Περιγραφή / Προδιαγραφές

o

θα πρέπει να υποστηρίζονται ή

o

να παρέχονται αντίστοιχες υλοποιήσεις ισοδύναµων ή καλύτερων
χαρακτηριστικών όσον αφορά την ασφάλεια των δεδοµένων.

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

Να αναφερθούν επιπλέον υποστηριζόµενα RAID Levels όπως:
1+0, 3, 3+0, 5+0, 10

st 3.4

Να αναφερθεί η Μέγιστη Cache Memory / controller

st 3.5

Αριθµός υποστηριζόµενων λογικών δίσκων (LUNs)

st 4

Υποστηριζόµενα ράφια δίσκων

st 4.1

Να αναφερθούν οι υποστηριζόµενοι τύποι και χαρακτηριστικά ραφιών
δίσκων.

ΝΑΙ
>=256

ΝΑΙ

Για κάθε τύπο ραφιού να αναφερθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
st 4.2

Μέγεθος σε RU

ΝΑΙ

st 4.3

Τύπος δίσκου

ΝΑΙ

st 4.4

Αριθµός δίσκων που φιλοξενεί

ΝΑΙ

st 5

∆ιασύνδεση SAN

st 5.1

Υποστήριξη Block level πρωτοκόλλων

ΝΑΙ

st 5.2

Προσφερόµενo πρωτόκολλο FC

ΝΑΙ

st 5.3

Προσφερόµενo πρωτόκολλο ISCSI

st 5.4

Να αναφερθεί η υποστήριξη File level πρωτοκόλλων NFS, CIFS, http, FTP
κλπ.

st 5.5

Προσφερόµενες θύρες διασύνδεσης FC

st 5.6

Ταχύτητα θυρών

st 5.7

Θύρες διασύνδεσης 1GbE ISCSI.
Nα αναφερθεί ο προσφερόµενος αριθµός

>=4
>= 8 GBps
>=4
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

st 5.8

Nα αναφερθεί ο αριθµός υποστηριζόµενων διασυνδεµένων συστηµάτων
(SAN hosts) σε διάταξη high availability multipathing

st 5.9

Επιλεκτική προβολή των LUNs σε συγκεκριµένους hosts

st 6

∆ιασύνδεση δίσκων

st 6.1

Τύπος διασύνδεσης τύπου SAS µε υποστήριξη εφεδρικού δρόµου
(redundant) από κάθε ελεγκτή (controller) σε κάθε ράφι δίσκου για
δίσκους διπλής θύρας.

NAI

st 6.2

Nα αναφερθεί ο τύπος διασύνδεσης (SAS)

ΝΑΙ

st 6.3

Nα αναφερθεί το συνολικό εύρος ζώνης για τη διασύνδεση των δίσκων
στους controllers στην προσφερόµενη σύνθεση.

ΝΑΙ

st 6.4

Να αναφερθεί ο αριθµός των προσφερόµενων θυρών διασύνδεσης δίσκων
ανά controller

ΝΑΙ

st 6.5

Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων θυρών διασύνδεσης
δίσκων ανά controller και ο τρόπος της αναβάθµισης αυτής (πχ µε
προσθήκη επιπλέον καρτών.)

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

st 7

∆ιαθεσιµότητα συστήµατος (Redudancy)

st 7.1

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει υψηλή διαθεσιµότητα µε
χαρακτηριστικά εφεδρείας και αντικατάσταση εξαρτηµάτων εν λειτουργία
(hot swap)

NAI

st 7.2

Redudant/Hot Swap Disks

NAI

st 7.3

Για τους δίσκους απαιτείται τουλάχιστον πολιτική αντικατάστασης από τον
πελάτη (customer replace) σε περίπτωση βλάβης.

ΝΑΙ

st 7.4

∆ιπλούς τουλάχιστον ελεγκτές (Redudant/Hot Swap)

ΝΑΙ

st 7.5

Redudant/Hot Swap τροφοδοτικά.

ΝΑΙ

st 7.6

Redudant/Hot Swap ανεµιστήρες ψύξης.

ΝΑΙ

st 7.7

Εφεδρικές διασυνδέσεις (Redudant) σε όλα τα επίπεδα, τόσο του SAN όσο
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

και στις διασυνδέσεις µεταξύ των υποµονάδων του (device connectivity)
st 7.8

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ

Αναβάθµιση του λογισµικού (firmware) των ελεγκτών εν λειτουργία
(Online controller firmware upgrade).

st 7.9

ΙΤΥΕ

ΝΑΙ

Αναβάθµιση του firmware των δίσκων εν λειτουργία
(Online drive firmware upgrade)

st 8
st 8.1

Υποστηριζόµενοι ∆ίσκοι
Να αναφερθούν οι υποστηριζόµενοι τύποι δίσκων

ΝΑΙ

(∆ιάµετρος, Μέγεθος και Ταχύτητα (RPM))
st 8.2

MTBF (ώρες) ή άλλη ισοδύναµη παράµετρος

st 8.3

MTTR (min) ή άλλη ισοδύναµη παράµετρος

st 9

Ζητούµενη αποθηκευτική ικανότητα δεδοµένων

st 9.1

Συνολική προσφερόµενη ωφέλιµη χωρητικότητα για αποθήκευση
δεδοµένων. Στην χωρητικότητα αυτή δεν υπολογίζεται χωρητικότητα που
καταλαµβάνεται για parity και hot spare

st 9.2

Αριθµός δίσκων που θα προσφερθούν

st 9.3

Ταχύτητα περιστροφής δίσκων

st 9.4

Να αναφερθεί ο συνιστώµενος αριθµός Hotspare δίσκων ανά group δίσκων
(rate).

ΝΑΙ

st 9.5

Να αναφερθεί ο µέγιστος δυνατός αριθµός Hotspare δίσκων

ΝΑΙ

st 9.6

Sustained Transfer Rate (disk head to disk buffer) (MB/sec)

st 9.7

Να αναφερθεί το Average Access Time (msec)

st 10

Χαρακτηριστικά απόδοσης

st 10.1

Να δοθούν και τεκµηριωθούν µε αντίστοιχα benchmarks χαρακτηριστικά
που τεκµηριώνουν τη συνολική απόδοση του συστήµατος (π.χ. Transfer
Rate) σε πραγµατικές συνθήκες.

>=6 TB

>=24
>=10.000 RPM

NAI

Σελ. 42 από 49

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός
ΙΤΥΕ

Προµήθεια εξοπλισµού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
τηλεκατάρτισης και ενηµερωτικής πύλης»

Α/Α
st 10.2

st 10.3

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Να αναφερθεί η µέγιστη επίδοση του throughput (MB/s)
προσφερόµενο σύστηµα και να εξηγηθεί πώς επιτυγχάνεται αυτή.

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

στο

Να αναφερθεί η µέγιστη επίδοση των IOPs (I/O Requests per Second) στο
προσφερόµενο σύστηµα και να εξηγηθεί πώς επιτυγχάνεται αυτή.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

st 11

Επεκτασιµότητα

st 11.1

Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να διπλασιάσει την αποθηκευτική του
ικανότητα σύµφωνα µε τις πιο κάτω απαιτήσεις.

ΝΑΙ

st 11.2

Με προσθήκη δίσκων και ραφιών δίσκων αν χρειάζεται.

ΝΑΙ

st 11.3

Χωρίς την αφαίρεση υφιστάµενων ραφιών και δίσκων

ΝΑΙ

st 11.4

Χωρίς την αντικατάστασης των ελεγκτών του (controllers )

ΝΑΙ

st 11.5

Χωρίς την ανάγκη επιπλέων αδειών (licenses)

ΝΑΙ

st 11.6

Με διατήρηση των υφιστάµενων LUNs και όχι µε εφαρµογή διαδικασιών
migration.

ΝΑΙ

st 11.7

Χωρίς διακοπή λειτουργίας

ΝΑΙ

st 12

Χαρακτηριστικά Λογισµικού

st 12.1

Αποδοτικότητα

st 12.1.1

Thin provisioning: Το προσφερόµενη σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα
παροχής αποθηκευτικού χώρου κατ’ απαίτηση. Η λειτουργία αυτή θα είναι
πλήρως αυτοµατοποιηµένη και διάφανη για το λειτουργικό σύστηµα το
οποίο θα βλέπει µεγαλύτερη χωρητικότητα από ό, τι διατίθεται φυσικά από
το storage array. Καθώς το λειτουργικό σύστηµα γράφει δεδοµένα στο LUN
το λογισµικό του storage θα διαθέτει αυτόµατα περισσότερο χώρο µέχρι και
το µέγεθος του LUN.

st 12.1.2

∆ιαχείριση εικονικών τόµων αποθήκευσης -LUNs (volumes, vdisks κλπ) οι
οποίοι διαχειρίζονται ανεξάρτητα από τους φυσικούς δίσκους αποθήκευσης.

st 12.2

∆ιαχείριση

ΝΑΙ
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Α/Α

st 12.2.1
st 12.2.2

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούµενο λογισµικό και
τις απαιτούµενες άδειες χρήστης για τη διαχείριση του.

ΝΑΙ

Η διαχείριση του συστήµατος να µπορεί να γίνεται µέσω γραφικού
περιβάλλοντος:

ΝΑΙ

•

είτε (GUI) από εξυπηρετητή που βρίσκεται συνδεδεµένος στο
σύστηµα (Να αναφερθεί)

•

είτε µέσω Web Browser (web application)

st 12.2.3

Όλες οι λειτουργίες διαχείρισης του Storage θα πρέπει να γίνονται από το
προσφερόµενο περιβάλλον διαχείρισης.

st 12.2.4

Συµπληρωµατικά µπορεί να υπάρχει και διεπαφή εντολών (CLI)

st 12.3

Παρακολούθηση (monitoring)

st 12.4

Το σύστηµα θα συνοδεύεται από περιβάλλον παρακολούθησης των
συνθηκών λειτουργίας το οποίο θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις που
ακολουθούν.

st 12.5

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γραφικό περιβάλλον:
Το σύστηµα παρακολούθησης θα έχει εξελιγµένο γραφικό περιβάλλον το
οποίο θα επιτρέπει να γίνονται όλες οι λειτουργίες του

ΝΑΙ

st 12.6

Παρακολούθηση συνθηκών λειτουργίας

ΝΑΙ

st 12.7

Παρακολούθηση παραµέτρων
performance monitoring)

and

ΝΑΙ

st 12.8

Παρακολούθηση όλων των τµηµάτων (ελεγκτές, δίσκοι κλπ) µε εντοπισµό
και ενδείξεις σε περιπτώσεις βλαβών

ΝΑΙ

st 13

Άλλα χαρακτηριστικά, προαιρετικό

st 13.1

Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά του συστήµατος αποθήκευσης.

st 13.2

Να µπορούν να παρακολουθούνται οι παράµετροι του συστήµατος και να
στέλνονται ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κρίσιµων καταστάσεων ή σε

χρήσης,

απόδοσης

(utilization

ΝΑΙ
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπές &
Σχόλια

καταστάσεις βλάβης.
st 14

Εγγύηση

st 14.1

∆ιάρκεια

st 14.2

H εγγύηση και υποστήριξη θα παρέχονται από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

st 14.3

Η εγγύηση θα ακολουθεί τους γενικούς όρους της εγγύησης σχετικά µε τις
υπηρεσίες, το χρόνο απόκρισης και το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

ΝΑΙ

≥ 3 Έτη
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ΙΤΥΕ

Β. Πίνακες Συµµόρφωσης (ΠΣ)
ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2
ΠΣ 1: Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης – Συντήρησης
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Σ 1.1

Γενικά Χαρακτηριστικά

Σ 1.1.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία
του προσφερόµενου εξοπλισµού για περίοδο τουλάχιστον που
αναγράφεται σε κάθε πίνακα τεχνικών προδιαγραφών των
ζητούµενων προϊόντων

ΝΑΙ

Σ 1.1.2

Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους στοιχεία του
εκάστοτε εξοπλισµού.

ΝΑΙ

Σ 1.2

Υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης (για το ∆ιάστηµα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας)

Σ 1.2.1

Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει
προβλήµατα λειτουργίας για όλο το διάστηµα εγγύησης καλής
λειτουργίας και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος

ΝΑΙ

Σ 1.2.2

Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε
σφάλµατα Λογισµικού για όλο το διάστηµα εγγύησης καλής
λειτουργίας

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραποµπή
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΙΤΥΕ

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή

Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να
είναι:
•

Για την διάγνωση της βλάβης:

Εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης
εφόσον η ειδοποίηση έγινε από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή και στο
διάστηµα από 08:00 µέχρι 13:00
Σ 1.2.4

Ή το πρωί (08:00 η ώρα), της επόµενης εργάσιµης ηµέρας εφόσον
η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ηµερών και ωρών
•

ΝΑΙ

Για την επιδιόρθωση της βλάβης:

σε κάθε περίπτωση µετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία
της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό και να εγκαταστήσει
το αντίστοιχο λογισµικό.
Σ 1.2.5

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα έξοδα µετακινήσεων ή αποστολής
εξοπλισµού

ΝΑΙ

Σ 1.2.6

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη το διάστηµα εγγύησης καλής
λειτουργίας για επίλυση τυχόν προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax,
καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Email).

ΝΑΙ

Σ 1.2.7

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του
διαστήµατος εγγύησης καλής λειτουργίας όλες τις νέες εκδόσεις του
προµηθευόµενου Λογισµικού.

ΝΑΙ
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ΙΤΥΕ

ΠΣ 2: Χρονοδιάγραµµα Έργου
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Σ 2.1

Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης Εξοπλισµού και Λογισµικού

Σ 2.1

Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης µε κύριο άξονα την
ολοκλήρωση των παραδόσεων του εξοπλισµού και λογισµικού
το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της
σύµβασης.

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Απάντηση
Οικονοµικού Φορέα

Παραποµπή

ΝΑΙ

Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος σε συνεργασία µε τον
Αναθέτοντα θα πρέπει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
για την υλοποίηση του έργου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Α/Α

Προϊόν/Υπηρεσία

ΙΤΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ 1)
Κατασκευαστής

Κωδικός
Κατασκευαστή

Περιγραφή

Ποσότητα

1

Εξυπηρετητές

2

2

Εξυπηρετητής αποθήκευσης - σύστηµα
εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας

1

Κόστος
Μονάδος

Συνολικό
Κόστος

ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ (23%):
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ 2)
Α/Α
1

Προϊόν/Υπηρεσία

Σύστηµα αποθήκευσης
SAN Storage

Κατασκευαστής

δεδοµένων

–

Κωδικός
Κατασκευαστή

Περιγραφή

Ποσότητα

Κόστος
Μονάδος

Συνολικό
Κόστος

1
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ (23%):
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:
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