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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις»
όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 55 του N.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/94).
Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/10 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/10).
Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α/ 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και
τον Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96)
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων η προμηθειών του Δημοσίου η των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομές», όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.
3414/05.
Του Ν. 2472/97([Φ.Ε.Κ. 50/Α/97)]«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα».
Του Ν. 2672/98 (Φ.Ε.Κ. 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις», άρθρο 14 : «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα».
Του Ν.2690/99 (Φ.Ε.Κ.45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις»
Του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.
Του Ν. 3021/02 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/02) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
Του Ν. 3310/05 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν. 3414/05 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».
Του Ν. 3469/06 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/06) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
Του Ν. 3471/06 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/06) «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
Του Ν. 3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68 Α/07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/09, Φ.Ε.Κ.
163/Α/07, άρθρο 46).
Του Ν.3614/07 (Φ.Ε.Κ. 267/A/07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3840/10 (Φ.Ε.Κ.
53/Α/10) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013»
Του N.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76),όπως τροποποιήθηκαν
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L 335)".», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 237/Α/5-12-201

1.17
1.18
1.19
1.20

Του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/15-9-2011) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων κλπ
Του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/ 12-03-2012) περί δίκαιης δίκης και εύλογη διάρκεια αυτής, με τον οποίο
τροποπιείται το άρθρο 36 του Ν. 3886/10
Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185 /Α/88) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου».
Του Π.Δ. 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102 /Α/95) Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών».
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1.21

1.22
1.23
1.24

1.25

1.26
1.27
1.28
1.29

Του Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19 /Α/96) « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού , Βιομηχανίας , Ενέργειας –
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.122/04 ( Φ.Ε.Κ. 85 /
Α / 04).
Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51 /Α/96) « Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
Του Π.Δ. 166/03 (Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 03) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της
29 – 6 –2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ..150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», κατα το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ΠΔ 60/07.
Του ΠΔ 85/12 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών»
Του ΠΔ 86/12 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/5-12-201) όπως κυρώθηκε με το Ν. 4111/13
(ΦΕΚ 18/Α/25-1-13).

2. Τις αποφάσεις:
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-05 (Φ.Ε.Κ. 1590/Β/05) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
Tην με αριθμ. 20977/23-8-2007 (Φ.Ε.Κ. 1673/Β/07) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του N. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05».
Την υπ’αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/08) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως
αυτή ισχύει
Την με αριθμ. Β1−4977 (Φ.Ε.Κ. 1540/Β/08) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί « Σύστασης και οργάνωσης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με
τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή», όπως αυτή τροποποιήθηκε μεκαι ισχύει.
Την με αριθμ. Π1/2941 απόφαση με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β΄ 1988/10-09-2009)
Την με αριθ. Πρωτ. Β1-7410/27-11-2009 (Φ.Ε.Κ. 507/Υ.Ο.Δ.Δ./09) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί διορισμού του Στέφανου Κομνηνού του Χαραλάμπους, στη θέση του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου.
Την Απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1515Β/10) «Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
Την (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΚ) 2004/17, (ΕΚ) 2004/18 σχετικά με όσον
αφορά την αναθεώρηση του CPV.
Την (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΚ) 2004/17 και (ΕΚ) 2004/18 σχετικά με τα
ελάχιστα όρια (κατώφλια) εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων
Τη με αριθμ. 30376/Δ106721/05.07.12(ΦΕΚ Β΄2094) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΑθανάσιοΣκορδά».
Της με Αρ.Πρωτ. Β3-361/12 ( ΦΕΚ 2422/Β/2012) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων περιεξουσιοδότησης για την υπογραφή εγγράφων «Με εντολή
Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές κλπτης Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και την επ’ αυτού τροποποίηση
Την με αριθ. Πρωτ 830/21-12-2010 Απόφαση Διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».
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2.13

2.14

2.15

2.16

Την με αριθ. Πρωτ 831/21-12-2010 απόφαση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».
Την με αριθ. Πρωτ 849/30-12-2010 απόφαση για την σύσταση ομάδας εργασίας για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».
Την με αριθ. Πρωτ 94/15-02-2011 απόφαση για την σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία και
αξιολόγηση των σχολίων που παρελήφθησαν από την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης του
έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».
Την με αρ. Π13889 (ΦΕΚ 936/Β/2010) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί της τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αριθμό Π1/2941/10−09−2009 απόφασης εξαίρεσης
από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

3. Τα έγγραφα:
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11

3.12
3.13

3.14

3.15

Την με αριθ. Πρωτ. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β της ΕΥΣΕΔ
ΕΜΠ από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
Την με Αύξ. Αριθμό: 14. με Α.Π.: 152.210/ΨΣ4450-Α2 07/06/2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
(Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
Την με Αριθ. Πρωτ. 416B/23-07-2010(ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Πράξης
Την με ΑΠ 153.108 ΨΣ 6402-Α2/30-07-2010 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” περί της ένταξης
της Οριζόντιας Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»
Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 839/28-12-2010 παραδοτέο της ομάδας εργασίας για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»
Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ 318/17-6-2011 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το οποίο διαβιβάζεται για έγκριση, προσχέδιο της Διακήρυξης 2/2010.
Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 154.198/ΨΣ2890-Β /11-7-2011 διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπο προϋποθέσεις)
επί του ανωτέρω, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Την με αρ. πρωτ. 540/10-10-2011 απόφαση αναβολής του διαγωνισμού της διακήρυξης ΕΥΣΕΔ Εμπ 2/2011
Την με αρ. πρωτ. 322/5-12-2011 θεώρηση από την Τεχνική Διευθυνση της Δνσης Κρατικών προμηθειών της
Γ.Γ. Εμπορίου των τροποποιήσεων επι των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης 2/2011 ΕΥΣΕΔ/Ε
Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 6316-Β.198/9-2-2012 διατύπωση εκ νέου σύμφωνης γνώμης (υπο προϋποθέσεις) επί
του έργου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Το με Α.Π. 195/18-4-12 πρακτικό της ομάδας εργασίας για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το
έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»
με θέμα «μελέτη και απόψεις επι των παρατηρήσεων της Ε.Υ.Δ Ψ.Σ για τι ς τεχνικές προδιαγραφές του έργου
Την με αρ. 309/12-6-12 αίτηση τροποποίησης πραξης με τίτλο «Δημιουργία ΟΠΣ Εμπορικών Σημάτων» με
MIS 296479
Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 152.631/ΨΣ5239-Β/28-9-2012 διατύπωση εκ νέου σύμφωνης γνώμης (υπο προϋποθέσεις) επί του έργου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
Το με Α.Π. 483/17-10-12 πρακτικό της ομάδας εργασίας για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για
το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων» με θέμα «προτεινόμενες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις για τι ς τεχνικές προδιαγραφές του έργου
Την με αρ. πρωτ. 334/25-10-2012 θεώρηση από την Τεχνική Διευθυνση της Δνσης Κρατικών προμηθειών
της Γ.Γ. Εμπορίου των τεχνικών προδιαγραφών του έργου
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ», ως αναφέρεται/νται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. .
Τόπος-Χρόνος Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-4-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10181, Αθήνα γραφείο Α9 υπόγειο.
Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 9-4-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 Η ημερομηνία αυτή
αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμοος
γής των δράσεων του ΥΠΑΑΥΜΔστον τομέα του Εμπορίου(ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) γραφείο 237 όροφος 2 Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10181, Αθήνα (τηλ. 2103893381, 2103893527, email vpetrou@gge.gr).
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, για το σύνολο το έργου .
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ με οποιοδήποτε τρόπο όπως ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά, ισχύουν όμως μόνο στην περίπτωση που έχουν λάβει εγκαίρως
αριθμό Πρωτοκόλλου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ
στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ ) και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ μέχρι στις 9-4-2013
ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της υποβολής σύμφωνα με την παρ. 2 & 4 του παρόντος άρθρου για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών.
Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στον προσφέροντα χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού
Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ Μονάδα Β2 Πλ. Κάνιγγος ΤΚ 101 81 (γραος
φείο 224Β, 2 Όροφος) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως ειτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε με ταχυμεταφορική (courier). Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των
εγγράφων του διαγωνισμού είναι η 11-3-2013ημέρα Δευτέρα. και ώρα 15:00.
Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ , δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η
ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://eysed.gge.gov.gr/.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.

2.

Η διακήρυξη απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες, είτε αυτοτελώς είτε σε μορφή ένωσης/κοινοπραξίας,
δύνανται να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του έργου και να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραμμά
του.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
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β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να είναι εγκατεστημένες :
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των
ανωτέρω χωρών
και οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τους
προμηθευτές πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
3.

4.
5.
6.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά, ούτε κατά την φάση υποβολής της προσφοράς ούτε κατά στην περίπτωση ανάθεσης
του έργου.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ)
και (δ) κατηγορίες.
Είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εμπειρία.
Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου (ή και υπεργολάβου) στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία
υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος (ή υπεργολάβος).

Παροχή διευκρινίσεων επι της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αφου αναφέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία,Ταχυδρομική
Δ/νση, τηλέφωνο, e-mail)μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι την 28-2-2013 ημέρα Πέμπτη και αυτές παρέχονται από την ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ το αργότερο μέχρι την 14-3-2013ημέρα Πέμπτη.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ. Κανένας υποψήφιος
Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλονται εκτός του ανωτέρω χρονικού διαστημάτος είναι
εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς την ηλεκτρονική διευθύνση: vpetrou@gge.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή
να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με
επιστολή), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ, δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η τηλεομοιοτυπία. Η ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ θα
απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των ανωτέρω κατά περίπτωση διαστημάτων.
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Οι σχετικές απαντήσεις επι των αιτουμένων διευκρινήσεων θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της
ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ http://eysed.gge.gov.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ, στη δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη καθώς και τα παραρτήματα αυτής, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό
τόπο http://eysed.gge.gov.gr και http://www.infosoc.gr

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
« ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων , κου Κ. Χατζηδάκη
- Γραφ. Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων , κου Α. Σκορδά
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου, κου Στ. Κομνηνού
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
- Διεύθυνση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ( ΔΕΒΙ ) της Γ.Γ.Ε.
- Δ/νση Οικονομικού της Γ.Γ.Ε.
- Υπεύθυνο Πράξης, κον Ευάγγελο Τσιόπουλο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Προϊσταμένη ΕΥΣΕΔ, Μονάδες Α, Β2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από
οικονομική προσφορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΦΟΡΟΙ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

72212100-0
Συνολική δαπάνη: 1.993.239,83 +458.445,16 (ΦΠΑ 23%)=
2.451.684,99
η οποία αναλύεται σε:
€1.733.252,03+€398.647,97 (ΦΠΑ 23%)=€2.131.900,00 για την
ανάπτυξη του ΟΠΣ (η δαπάνη αυτή είναι συγχρηματοδοτούμενη)
και
€259.987,80+€59.797,19 (ΦΠΑ 23%)=€319.784,99 για την συντήρηση του ΟΠΣ για τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας (η δαπάνη αυτή αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης για την Αναθέτουσα Αρχή)
Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη των €2.131.900,00 για
την ανάπτυξη του ΟΠΣ βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων – ΣΑΕ 058/8(Κωδικός Έργου
2010ΣΕ05880010)
Η δαπάνη των €319.784,99 για την συντήρηση του ΟΠΣ
για τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό
ΕΥΡΩ
Εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενεργείας του διαγωνισμού
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων Του
Υ.Π.Οι.Α.Ν. Στους Τομείς Εμπορίου Και Προστασίας Του Καταναλωτή (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Εντός δέκα πέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
άρθρο 24 Ν.2198/1994 όπως κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο 55 του Ν.2238/1994
0,1% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΟΠΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα (πρωτότυπο και
αντίγραφο).
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της ή τυχόν παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους.

1.2.

Ισχύς προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ,
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη παρούσα
απόφαση. Στην περίπτωση αποδοχής από τους συμμετέχοντες της παράτασης, οι προσφορές ισχύουν και
τους δεσμεύουν και για το επι πλέον αυτό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα επι πλέον παράτασης της ισχύος των προσφορών,ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο
3 του αρθρου 13 του ΠΔ 118.
1.3.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1.
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2.
Ο πλήρης τίτλος (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3.
Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4.
Ο τίτλος της Πράξης («ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ)
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»)
1.3.5.
Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
1.3.6.
Η Επωνυμία και τα στοιχεία Δ/νσης του αποστολέα

1.4.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς,
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1.
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
 Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά,τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο,
με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.4.2.
Οι φάκελοι των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.3.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
1.4.4.
Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» να συνοδεύονται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο
του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. ενδεικτικά
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1.5.

1.6.

στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα
33-55,κ.ο.κ.).
1.4.5.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.4.6.
Τα στοιχεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εκτός από εντυπη μορφή θα είναι
αποθηκευμένα και σε ψηφιακό μέσο CD η DVD στους αντίστοιχους σφραγισμένους φακέλους.
Η Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.6.1.
1.6.2.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών , στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε
με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν,:
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ 1.6.2.α του
παρόντος, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ
1.6.2.α του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.
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β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου
για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παρούσας η. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 μέχρι
και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς .
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ι. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά του είναι ακριβή.
ια. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
ιβ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά περίπτωση όπως ειδικότερα ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
1.6.3.

1.6.4.

Παραστατικό εκπροσώπησης
Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
 Φ.Ε.Κ. σύστασης,
 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
 Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
 Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,
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 Βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου
(προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:
 επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά
 πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών απαιτείται επιπλέον
να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς (χωρίς αυτό να οδηγεί σε πρόωρη αποκάλυψη της οικονομικής προσφοράς του
υποψηφίου),
 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)
 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
 Επίσης, θα προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης, Πρακτικό του Διοικητικού του οργάνου που εγκρίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα.
 Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η
συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος Αθηνών
και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για
την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συμμετεχουσών εταιριών.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν
 -Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του
1.6.5.
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους:
i) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόμενου.
ii) Ισολογισμού της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων) από τα οποία θα προκύπτει ότι
το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά μέσο όρο για το ανωτέρω
διάστημα (δηλ. των ετών 2009, 2010 και 2011), είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του υπο ανάθεση έργου.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί ενώ και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
ο μέσος κύκλος εργασιών για τις διαχειριστικές περιόδους που λειτουργεί να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος με το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ( συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) του υπο ανάθεση έργου.

1.6.6.

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκειας Υποδομών – Εμπειρίας :
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
1.6.6.1.Να διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων αντίστοιχου μεγέθους
και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτει εμπειρία
και τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς:
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
- Ανάπτυξη λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού
- Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
- Σχεδιασμός και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου/Εγγράφων
- Ψηφιοποίηση εγγράφων / χαρτών / βιβλίων
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Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία και η τεχνογνωσία να προκύπτει από την υλοποίηση κατ’ ελάχιστο
ενός (1) έργου πληροφοριακού συστήματος που να περιλαμβάνει τους ανωτέρω τομείς. Βεβαίως είναι δυνατή η τεκμηρίωση της εμπειρίας στους ανωτέρω τομείς συνδυαστικά σε περισσότερα του ενός εργα.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης
1.6.6.1.1 Εν ισχύ, πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης έργων πληροφορικής ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής (όπως π.χ. ISO 9001 ή ISO 2000ο ή ISO 25000 κλπ)
1.6.6.1.2 Κατάλογο έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και τα οποία καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.
 Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

Πελάτης

Σύντομη
ΠεριγραφήΈ
ργου

Διάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου
(Αρχή Λήξη)

Συμβατική
αξία έργου (χωρίς
ΦΠΑ)

Ποσοστό
συμμετοχής
στο έργο

Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο
έργο

Παρούσα Φάση

































































 Όπου ως «παρούσα φάση» είναι αποδεκτές οι τιμές: Οριστική Παραλαβή / Σε εξέλιξη / Σε
παραγωγική λειτουργία.
 Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται Πιστοποιητικό ή Πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
 Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
 Θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1) τουλάχιστον από τα έργα του παραπάνω πίνακα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, παρόμοιου με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Βεβαίως είναι δυνατή η παρουσίαση της εμπειρίας
συνδυαστικά σε περισσότερα του ενός εργα.
1.6.6.1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει
σε Υπεργολάβο




Επωνυμία Υπεργολάβου

Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας









1.6.6.1.4 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει
σε εξωτερικό συνεργάτη



Επωνυμία εξωτερικού συνεργάτη



Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας
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Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά διάφοροι παρέχοντες υπηρεσίες, υπεργολάβοι,
εξωτερικοί συνεργάτες, καθένας χωριστά θα πρέπει να διαθέτει και να αποδείξει ότι διαθέτει
την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να εκτελέσει τα καθήκοντα που προβλέπεται να του
ανατεθούν.
1.6.6.2 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται
με εργασία στελεχών αποκλειστικής απασχόλησης του Ανάδοχου.
 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την προαναφερόμενη ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) :
α) Κατάσταση προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης κατά ειδικότητα, συνοδευόμενη
από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της.
β) Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση
στην Ομάδα Έργου

Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης
/ Κοινοπραξίας)







 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α





Ποσοστό
συμμετοχής*
(%)

Απασχόληση στο
έργο (Ανθρωπομήνες)














γ) Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α

Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Επωνυμία Εταιρείας
Μέλους Ομάδας
Υπεργολάβου
Έργου









 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β

Θέση στην
Ομάδα Έργου

Απασχόληση
στο έργο (Ανθρωπομήνες)




Ποσοστό
συμμετοχής*
(%)










δ) Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Απασχόληση
Ποσοστό
Θέση στην ΟΟνοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου
στο έργο (Ανσυμμετοχής*
μάδα Έργου
θρωπομήνες)
(%)















 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ



 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡ
ΓΟΥ (Α+Β+Γ)
*

 ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών
 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για το
συγκεκριμένο έργο
 Υπεύθυνες δηλώσεις (Ν.1599/86), των «εξωτερικών συνεργατών», όταν προβλέπεται να
χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες (μη μόνιμο προσωπικό του Υποψηφίου), στις οποίες να δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης) καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό τελεί εν γνώσει τους η να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους δήλωση με την οποία θα προσδιορίζουν το τμήμα ή τα τμήματα του αντικειμένου
της σύμβασης το οποίο ή τα οποία προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους υπό μορφή υπερ16
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γολαβίας και τους βασικούς όρους της υπεργολαβίας και να δηλώσουν με την προσφορά τους το ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και σχετική δήλωση του υπεργολάβου, ή του Νομίμου Εκπροσώπου του, περί της αποδοχής του αντικειμένου της υπεργολαβίας, καθώς και του συνόλου των όρων της
σχετικής διακήρυξης του Διαγωνισμού.
1.6.6.3 Ομάδα Έργου. Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα:
Στελέχωση της Ομάδας έργου με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου και θα
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο
Κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα, των υπεργολάβων του και των
εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου,
προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, επακριβή περιγραφή των
καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών
που περιγράφονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και τη χρονοαπασχόληση του
καθενός στο έργο. Επίσης θα πρέπει να παρατίθεται πίνακας απασχόλησης ανά δραστηριότητα
και μέλος της Ομάδας Έργου, όπως παρακάτω:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εταιρεία:
Ονοματεπώνυμο
στελέχους

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Επίπεδο
εμπειρίας

ΑρμοδιότητεςΚαθήκοντα

Απασχόληση
(σε ανθρωπομήνες)

Στον πίνακα συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Το “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση
του έργου.
Η “Θέση στην Ομάδα Έργου” κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου.
Το “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α (Διευθυντής), Β (Project
Manager), Γ (Έμπειρος Σύμβουλος/Τεχνικός), Δ (Σύμβουλος/Τεχνικός) κ.λ.π.
Οι “Αρμοδιότητες - καθήκοντα” κάθε στελέχους, δηλαδή ο εξειδικευμένος ρόλος του σύμφωνα με
τον τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου του προσφέροντα.
Η “Απασχόληση” κάθε στελέχους σε ανθρωπομήνες.
Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών, τα οποία θα υποβληθούν σε
Παράρτημα, με ιδιαίτερη αναφορά των γνώσεων και της εμπειρίας τους στις θεματικές περιοχές
εξειδίκευσης του έργου. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου θα υποβληθούν
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Η της παρούσας διακήρυξης.

Ο υπεύθυνος της ομάδας έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα περισσότερα
γνωστικά αντικείμενα του έργου και να είναι πλήρους απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η
ομάδα έργου του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε
παρόμοια έργα σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων
δεδομένων και στην παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών
παροχής περιεχομένου και υπηρεσιών.

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως το βιογραφικό του, ο
ρόλος του στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, το εύρος εμπλοκής του στην υλοποίηση του έργου και τα
ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση θα αναλάβει, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, καθώς και η σχέση του
με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου). Παρακάτω
17
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καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα των βασικών στελεχών της ομάδας έργου η
ικανοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική και πρέπει να τεκμηριώνεται στην προσφορά του
υποψηφίου.

Υπεύθυνος Έργου
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών σχετικό με Πληροφορική ή/και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και Διαχείριση Έργων.
10ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των ΤΠΕ
5ετής τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση έργων ΤΠΕ που υλοποιούνται από φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα
Μόνιμο στέλεχος του Φορέα του υποψηφίου.
στέλεχος του επικεφαλής Φορέα της Ένωσης

Στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών μόνιμο

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών σχετικό με Πληροφορική ή/και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και Διαχείριση Έργων.
7ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των ΤΠΕ
5ετής τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση έργων ΤΠΕ που υλοποιούνται από φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα
Μόνιμο στέλεχος του Φορέα του υποψηφίου. Στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών μόνιμο
στέλεχος του επικεφαλής Φορέα της Ένωσης.

Τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου του υποψηφίου θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτουν
σωρευτικά όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες (ήτοι: σχεδιαστές/αναλυτές ιστοσελίδων και εφαρμογών,
μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού/προγραμματιστές, προγραμματιστές/αναλυτές βάσεων δεδομένων,
τεχνικοί εγκαταστάσεων, ειδικοί και χειριστές ψηφιοποίησης, ειδικοί σύμβουλοι για ανασχεδιασμό
διαδικασιών) για την άρτια και ποιοτική εκτέλεση όλων των εργασιών υλοποίησης και φάσεων του
έργου.
1.6.7.

1.6.8.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Αναφορικά με την τεκμηρίωση της τεχνικής, της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος
στη δάνεια εμπειρία και δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του, η
τεκμηρίωση της απαιτούμενης επάρκειας. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος της δάνειας
εμπειρίας στον παρόντα διαγωνισμο , ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επι ποινής αποκλεισμού να
προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής του Νομιμου Εκπροσώπου του Φορέα που επικαλείται την εμπειρία, σχετική με την δέσμευση για την διάθεση των
αναγκαίων πόρων για την υπολοποίηση του έργου. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλήρη ( όπως και στους λοιπούς συμμετέχοντες ) αποδεικτικά της εμπειρίας του
Φορέα που «δανείζει» την εμπειρία του και από τα στοιχεία νομιμοποιήσης του εκπροσώπου
που θα την υπογράφει.

1.7. Περιεχόμενα Φακέλου "Τεχνική Προσφορά"
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τουλάχιστον τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο που κατά την κρίση του προσφέροντος θα έπρεπε να
ληφθεί υπόψη:
 Συμπληρωμένες απαντήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΣΤ
της διακήρυξης ακολουθώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση με τις τεχνικές προδιαγραφές
 Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Μέρους Δ του Παραρτήματος ΣΤ της διακήρυξης
 Τεχνικά φυλλάδια και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 Συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές.
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Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να τοποθετείται στο σύνολο των
απαιτήσεων όπως αυτές προδιαγράφονται στα Μέρη Β , Γ και Δ του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος έργου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Πίνακες Συμμόρφωσης
Οι Πίνακες Συμμόρφωσης του Μέρους Δ του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν
με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
1. Στη Στήλη «Περιγραφή / Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος
της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα
διακήρυξη. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή
δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από
αυτούς δεν απορρίπτονται.
4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν
τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας
των περιεχόμενων του.
6. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ.
Προδ. 4.18).

1.8.

Περιεχόμενα Φακέλου “’Οικονομική Προσφορά’’
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένους
τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ της Διακήρυξης.
 Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά.
 Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :
1.8.1. Τ Ι Μ Ε Σ
1.8.1.1.
Οι τιμές των προσφορών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες,
εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη θα εκφράζονται σε Ευρώ.
1.8.1.2.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο
του πέντε.
1.8.1.4.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το προσφερόμενο έργο, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
1.8.1.5.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
είδος εξοπλισμού, λογισμικού και κάθε τύπο υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο
αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονο19


ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

1.8.1.6.

1.8.1.7.
1.8.1.8.

1.8.1.9.

1.8.1.10.

1.8.1.11.

1.8.1.12.

1.8.1.13.

μική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι
τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος
της Προσφοράς
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ .
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του προσφερόμενου έργου όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο έργο συγκροτείται από περισσότερα του ενός
μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή
χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.8. Η σύγκριση
των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προσφερομένης υπηρεσίας και όχι
στις τιμές των μερών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς,
οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους,
να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή της υπηρεσίας ή την Πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Εάν
και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι
το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω
του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία,
τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε
άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω
Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Η ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
20
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1.8.1.14.
1.8.1.15.

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης.

1.8.2. Τρόποι και όροι Πληρωμής
Στην προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής, όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω.
1.8.2.1.
Α. Περίπτωση λήψης Προκαταβολής
(α1) μέχρι το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., ως προκαταβολή, μετά την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί) με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα
οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118\07).
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ. 118\07.
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και
για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (απόφ.
2/51557/0026/10-09-01 Φ.Ε.Κ. 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο
έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συμβαλλόμενους.
(α2) Τμηματική πληρωμή που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του
συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) , αφού παρακρατηθεί ο
με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής,
και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την
ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν και αφού έχουν παραληφθεί, με Πρωτόκολο
ποσοστικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπής τα κάτωθι παραδοτέα:
ΦΑΣΗ2: Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π.Σ σημάτων
ΦΑΣΗ 3: Εγκατάσταση Υλικοτεχνικής Υποδομής
ΦΑΣΗ 4: Υλοποίηση και Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος
ΦΑΣΗ 5: Μετάπτωση δεδομένων
ΦΑΣΗ 6: Ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων
(α3) το εναπομείναν υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος με την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του έργου.
Β. Περίπτωση μη λήψης Προκαταβολής
(β1) Τμηματική πληρωμή που αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του
συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) , μετά την ημερομηνία
που θα πραγματοποιηθούν και αφού έχουν παραληφθεί, με Πρωτόκολο ποσοστικής
και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπής τα κάτωθι παραδοτέα:
ΦΑΣΗ2: Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π.Σ σημάτων
ΦΑΣΗ 3: Εγκατάσταση Υλικοτεχνικής Υποδομής
ΦΑΣΗ 4: Υλοποίηση και Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος
ΦΑΣΗ 5: Μετάπτωση δεδομένων
ΦΑΣΗ 6: Ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων
(β2) το εναπομείναν υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος με την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του έργου.
1.8.2.2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/84-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
1.8.2.3.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών άνευ νομικής προσωπικότητας,
τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το
μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγ21
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1.9.

γραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
1.8.2.4.
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα.
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα
αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των
15 ετών.

1.10. Λοιπές Επισημάνσεις:
1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης αποτελεί απαράβατο
όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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.
1.10.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την
ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ, μετά την σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1 Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών
Έργο της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών θα είναι:
H παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών, ως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη.
H γνωμοδότηση επί της ουσιαστικής αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών - στοιχείων και
τεχνικού μέρους αυτών), η αποσφράγιση και η γνωμοδότηση επί της ουσιαστικής αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών, της ανάδειξης μειοδοτών, της διεξαγωγής τυχόν διαπραγμάτευσης και της
κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού της διακήρυξης 2/2011. Επίσης πέραν των ανωτέρω, η
επιτροπή κατ’ αρμοδιότητά της, θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια
του οικείου διαγωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης
2.2 Επιτροπή Προσφυγών
Έργο της Επιτροπής Προσφυγών θα είναι η εξέταση και γνωμοδότηση επι τυχόν προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
α) από τον Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/10) και
β) από την παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
Επίσης πέραν των ανωτέρω θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητά της που προκύπτει και κατά
την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Η Επιτροπή Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής Αποσφράγισης
και Αξιολόγησης των προσφορών.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ,καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.
Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται
διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά.
Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο
στον οποίο περιέχεται.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρησή τους μονογράφονται και σφραγίζονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην ΕΥΣΕΔ
ΕΜΠ, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
- Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της Δ/ξης, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της
και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισμών π.χ. 295 17-11-10.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο
όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.
- Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
4.1.1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Δ/ξη, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγράφου 4.1.6. του παρόντος.
4.1.2.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως
άνω προθεσμίας στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.1.3.
Η ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η
οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της ως άνω ανακοίνωσης). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
4.1.4.
Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ.
4.1.5.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ).
4.1.6.
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση :
4.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες:
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,
σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 4.1.1 ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδυνάμου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους,(δηλ το
αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό)
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγγραφης
ειδοποίησης.
4.1.6.2.

Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 4.1.6.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
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άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
4.1.6.3.

4.1.6.4.

4.1.6.5.

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.6.1 και 4.1.6.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρος και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους
του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
Οι συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου
4.1.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 4.1.6.1, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 4.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και
της περίπτωσης β της παραγράφου 4.1.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.

4.1.7.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού
προσώπου στον φάκελο των δ/κων συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά
έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).

4.1.8.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από
τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4.1.6 ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
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βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση η οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση της αρχής του
παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη χώρα του ή /και τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων η οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη χώρα του
ή /και τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές προϋποθέσεις .
Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή,
την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση της αρχής
του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη χώρα του ή /και τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές προϋποθέσεις.
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το
οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά( κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και του Κώδικα περί Δικηγόρων).
4.1.9.
4.1.10.

4.2.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομίζονται με νόμια θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής .
Για τα φυσικά πρόσωπα,αναφορικά με τα δικαιλογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επι πλέον η
προσκόμιση βεβαίωσης εναρξης εργασιών φυσικου προσώπου Επιτηδευματία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στον παρόντα διαγωνισμό, στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.6 της παρούσας διακήρυξης ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, η
προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα με βάση την ανηγμένη
τιμή σύγκρισης, δηλαδή στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
προσφορά. Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω
δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως συμφερότερη προσφορά κοκ. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
5.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1.1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης
να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος
διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
5.1.2.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
5.1.3.
Εγγυητικές επιστολές (όλες οι περιπτώσεις)
i. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του έργου
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη
με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
ii. Όταν απαιτείται Εγγυητική επιστολή προκαταβολής αυτή θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118\07).
iii. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου
χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
iv. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας, συντεταγμένης σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ’ της
παρούσας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος
χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής
λειτουργίας.
v. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης οι προμηθευτές εφόσον απαιτείται, θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συντήρησης το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής
δαπάνης της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά κατ΄ έτος κατά
το ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής, προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας καθώς και καλής
συντήρησης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Οι απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής, προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας
καθώς και καλής συντήρησης και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτές ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ’
και Δ΄.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 του
Ν.1599/86, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.2.1.

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
ευρώ (1.000.000,00€), οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, οφείλουν
να προσκομίσουν με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής και επί ποινή απαράδεκτου και τα
ακόλουθα:
Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Ητοι :
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που τις εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, "το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες" πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εφόσον από την ανωτέρω κατάσταση των μετόχων προκύπτει ότι μέτοχοι της Εταιρείας είναι
άλλες ανώνυμες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονομαστικές μετοχές και να έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους
είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά
πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιρειών είναι
ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονομαστικές μετοχές και να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών.
Αν μέτοχοι και των τελευταίων ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι
τελευταίες να προσκομίσουν βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και
βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου
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προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε
άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην ανωνύμου εταιρείας οι τελικοί μέτοχοι όλων των
ανωνύμων εταιρειών. Για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η
εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες.
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα
τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα,
την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου υποβάλλουν :
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του
καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές,
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο
βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας,
γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική.
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα
τους, δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικο-ποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου
υποβάλλουν :
α) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών τους. Αν δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση
β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση
που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει
σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους
λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει
την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής
κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή
του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
Εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών - μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ υποβάλλουν
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο κράτους μέλος ΕΕ ή ΟΟΣΑ με ένδειξη του χρηματιστηρίου.
5.2.2.

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ΕΥΡΩ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.
3414/05.. Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά το άνοιγμα του επί μέρους φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
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5.2.3.

Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ αριθμ.
20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/05. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή
της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.
3310/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/05. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/05.

5.3.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ EΡΓΟΥ
5.3.1.
Τόπος παράδοσης των προϊόντων του έργου είναι χώροι που θα υποδείξει η Γ.Γ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
5.3.2.
Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις, όπως αυτές
προδιαγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης. Οι τμηματικές παραδόσεις έχουν κυρίως σαν σκοπό:
(α) να κατευθύνουν σωστά τον ανάδοχο και να προλάβουν τυχόν παρεκκλίσεις από το σκοπό και
τους στόχους του έργου,
(β) να επιταχύνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας της Γ.Γ.Ε. για την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του έργου.
5.3.3.
Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων σε κάθε τμηματική παραλαβή (παραλαβή κάθε φάσης του έργου) υπολογίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες.
Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβεί σε παρατηρήσεις επί των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα.
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής δεν εμποδίζει και δεν μεταθέτει τη συμβατική ημερομηνία
παράδοσης των υπολοίπων φάσεων και του συνολικού έργου.
5.3.4.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού
από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό προμηθειών Δημοσίου.

5.4.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν
είχε συμπεριλάβει στην Προσφορά του.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους,
ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της
Γ.Γ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

5.5.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα προϊόντα του έργου ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Γ.Γ.Ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου των παρεχόμενων σε αυτόν πληροφοριών και την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων
του έργου στη Γ.Γ.Ε.
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος
κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία
της Γ.Γ.Ε., που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την
παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

5.6.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

5.7.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 32 του Π.Δ.
118/07 ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ιδίου ως άνω ΠΔ.
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Για την οποιαδήποτε παράταση η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης απαιτείται προέγκριση
της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
5.8.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
α) από τον Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76),όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου της11ηςεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως
τρποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 1397/Α/ 12-03-2012) περί δίκαιης δίκης και εύλογη διάρκεια αυτής και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/512-201και
β) από την παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
Ειδικότερα, στην περίπτωση (α), ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την τελευταία δημοσίευση της
διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια η προδικαστική
προσφυγή κατά της διακηρύξεως του διαγωνισμού ασκείται το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από
την επομένη της ημερομηνίας λήξεως του μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση
της διακηρύξεως έως και την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών εκτός αν έχει
συντελεστεί η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε η δεκαήμερος προθεσμία άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας αυτής. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

1.

Τα κατατιθέμενα σχέδια, φωτογραφίες, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, σε περίπτωση που δεν είναι Πρωτότυπα, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας και ισχύος των επισυναπτομένων νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
του προσφέροντος.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,
η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της υπηρεσίας.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, καλής λειτουργίας της παρεχόμενης υπ’ αυτής υπηρεσίας, εκ ποσοστού ίσου με το 2,5% της συμβατικής
αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής
λειτουργίας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
του ΥΠΑΑΥΜΔ στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………………(και
ολογράφως)……………………………………..
υπέρ της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση
…………………………………………………………. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της
………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη Δ\ξη).
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς

Ημερομηνία έκδοσης ………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
του ΥΠΑΑΥΜΔ στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων
της
με
αριθμό………….σύμβασης,
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
τη
προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ.………………………………

Προς
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
του ΥΠΑΑΥΜΔ στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………για την λήψη προκαταβολής ίσης με το
%
της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της με αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του ………….,
πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔ 118/07.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………………………

Προς
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
του ΥΠΑΑΥΜΔ στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και
το οποίο ποσόν καλύπτει το ….% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς

Ημερομηνία έκδοσης ………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
του ΥΠΑΑΥΜΔ στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων
της
με
αριθμό………….σύμβασης,
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
τη
προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
του ΥΠΑΥΜΔ στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ
(ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)
Κάνιγγος 20 – 101 81 - ΑΘΗΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
( Σελ. ……..)
Αριθμός:
Ποσό:
Προμηθευτής:
Είδος:
Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων του Υ.Α.Α.Ν στον Τομέα του Εμπορίου ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)

Σήμερα την ….. του μηνός ..του έτους …. (……), στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων - Κάνιγγος 20- Αθήνα, οι υπογεγραμμένοι αφενός
ο/η……………………… κάτοικος …., που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του/της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η εταιρία ………... με ΑΦΜ ……………. και ΔΟΥ……………που εδρεύει……., οδός …… , ΤΚ ……., Τηλ. ……..,
FAX:……., που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την κο/κα……..κάτοχο του με αριθμ .Δ.Α.Τ. …….. ,σύμφωνα με το
υπ’ αρ. ……..πρακτικό του Δ.Σ (Φ.Ε.Κ.… συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα ), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
Την ……. με βάση τη Δ/ξη ……. (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) διενεργήθηκε
ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισθείσης δαπάνης ……… €.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. …….ανακοίνωση στο όνομα της επιχείρησης «…..», όπως αναλυτικά αναφέρεται
στο 1ο άρθρο.
Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω
επιχείρηση, ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση ''ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ'', και αυτή αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το έργο και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡ39

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

ΠΟΣΟ σε €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ)
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΧΗ
Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. ΕΜΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ ………%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Η γενική συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των …….. ευρώ (…….. €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους (…….%) και του αναλογούντα Φ.Π.Α (…….%).
Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου, ελεύθερη με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη της
προμηθεύτριας για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Κάνιγγος 20,10181), για την οποίο προορίζεται και περιλαμβάνει την αξία του έργου, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και τον αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με τη Δ/ξη …........

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους
όρους της Δ/ξης ….., σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
Χρόνος Διάρκειας έργου: Η Σύμβαση ανάθεσης θα έχει διάρκεια δεκαοχτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση & οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή, που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό αυτό, με τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του Κεφ. Γ του
ΠΔ118/2007
Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων υπολογίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβεί σε παρατηρήσεις επί των
παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα.
Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 34 του του Π.Δ.118/2007 "Κήρυξη προμηθευτή Εκπτώτου".
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1)
μήνα. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της Επιτροπής.
Όταν η παράδοση του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο, την μετάθεση ή την παράταση που μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ.118/2007, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 "Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου" του Π.Δ.118/2007.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα
του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό προμηθειών Δημοσίου Π.Δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ, θα βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ……...) και θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα Β΄ της διακήρυξης.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ
(Π.Δ. 118/07)
Η δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο παράρτημα Α΄ της δ/ξης ….., οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό ……% τις αξίας της υπηρεσίας προ ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι :
1) Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση, από την προμηθεύτρια, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
2) Στο 100% της καθαρής αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρ. 24 του Ν.
2198/94 Φ.Ε.Κ. 43Α/22-3-94).
3) Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
4) Η πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προέγκρισης της δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) “Ψηφιακή Σύγκλιση

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η προμηθεύτρια, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό ……… της
Τράπεζας ………- Κατάστημα …….. ποσού ……. € (……..), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της συμβατικής
αξίας του έργου, προ Φ.Π.Α .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Η Εταιρία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή, με τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης, την προσφορά της και τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας, ποσού ίσου με το 2,5
% της συμβατικής αξίας αυτού, χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/07.. Η τροποποίηση αυτή πρέπει σε κάθε περίπτωση
να τύχει της έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια Πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου .
Από τα παραπάνω δύο Πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της Αναθέτουσας αρχής
………..το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε η προμηθεύτρια και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95)
Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43Α/22-3-94), του
Π.Δ.60/07 (Φ.Ε.Κ.64/16-03-07) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό
Δίκαιο, και του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07 Φ.Ε.Κ. 150 /Α/10-07-07), συμπληρωματικώς των οποίων η προμηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της δ/ξης…. και την προσφοράς
της. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3771/10
(ΦΕΚ 141/Α/10).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΜΕΡΟΣ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ)
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

15 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Εντός εξήντα ( 60 ) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
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ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Β.1 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας.
Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε)
λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με αντικείμενο τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η Δ.Ε.Β.Ι. υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου (Π.Δ. 59/1996).
Η παρουσία της Δ.Ε.Β.Ι. στο παγκόσμιο προσκήνιο είναι αρκετά έντονη με τη συμμετοχή της σε επιτροπές και
ομάδες εργασίας κοινοτικού και διεθνούς επιπέδου. Συγκεκριμένα, από την 1.4.1996 έχει ξεκινήσει η συνεργασία
με το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM.) που εδρεύει στο Alicante της Ισπανίας και λειτουργεί
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου.
Εκτός από τη στενή σχέση με το αντίστοιχο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OHIM), η Δ.Ε.Β.Ι. έχει
εκπροσωπηθεί σε πολλές συσκέψεις στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.), όπως:
o

Πρωτόκολλο που αφορά στη Συμφωνία της Μαδρίτης (10.8.2000) για τη διεθνή καταχώριση σήματος.

o

Συμφωνία της Νίκαιας για την ταξινόμηση των σημάτων, η οποία έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα με το
Ν.2505/97

o

Διεθνής Συμφωνία των TRIPS, που αναφέρεται στα σχετικά με το εμπόριο δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας και ισχύει από την 1.1.1996. Η συμφωνία αυτή προβλέπει διοικητική συνεργασία μεταξύ της
Δ.Ε.Β.Ι. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (W.T.O.), πρώην GATT.

o

Συμφωνία για το Δίκαιο των Σημάτων TLT

o

Ενώ, προβλέπεται και η αποδοχή της ταξινόμησης των απεικονιστικών σημάτων κατά κωδικούς,
σύμφωνα με τη διεθνή συνθήκη της Βιέννης. Η επικύρωση και εφαρμογή της συνθήκης αυτής δεν έχει
επιτευχθεί, ενώ το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στο έργο, υποχρεωτικά πρέπει να
προβλέπει, να περιλαμβάνει και την υποστήριξη της συγκεκριμένης συνθήκης, ώστε η Δ.Ε.Β.Ι να
αποκτήσει την αναγκαία υποδομή για άμεση εφαρμογή των απαιτήσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις της ανωτέρω συνθήκης.
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B.2 Αρμοδιότητες και Οργάνωση ΔΕΒΙ.

Β.2.1 Γενικές Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

Η Δ.Ε.Β.Ι. ασχολείται με την καταχώριση των εμπορικών σημάτων και μεριμνά για την προστασία τους σε εθνικό
επίπεδο. Παράλληλα αναπτύσσει όλη την επικοινωνία για την καταχώριση των διεθνών σημάτων με ισχύ στην
Ελλάδα και την προστασία αυτών, όσο και των εκ μετατροπής κοινοτικών. Επιπλέον, η Δ.Ε.Β.Ι. ασχολείται και με
την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων για την καταχώριση, και προστασία των σημάτων στο σύνολό τους. Τα
τμήματα που συγκροτούν τη Διεύθυνση, καθώς και οι αρμοδιότητες που τους αντιστοιχούν σύμφωνα με το Π.Δ.
228/1990, έχουν ως εξής:
Ι. Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων
o

Εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας (Ν. 2239/94 και Ν. 2783/2000, π.δ. 453/98, Υ.Α. Κ4-307/01)
αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων,

o

παραλαβή και έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (ημεδαπών , αλλοδαπών, διεθνών, διεθνών εκ
μετατροπής, κοινοτικών εκ μετατροπής, συλλογικών) και ευρετηρίαση των σημάτων,

o

τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ.) και μέριμνα για τη
γνωστοποίηση της ημερομηνίας της σχετικής δικασίμου στους καταθέτες,

o

καταχώριση στα βιβλία σημάτων των σχετικών μεταβολών, χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω
πράξεις και χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτησή του,

o
II.

μέριμνα για τη διαχείριση των σημάτων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρισης.

Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων
o

Εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας (Ν. 2239/94, Π.Δ. 353/98, Ν.2783/2000, Υ.Α. Κ4-307/2001, Ν.
2505/97) για την παραδοχή των σημάτων, προτάσεις, τροποποιήσεις, καθώς και εναρμόνιση με το
Κοινοτικό Δίκαιο

o

έλεγχος προγενεστέρων σημάτων προς υποβοήθηση του έργου των Τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων

o

μέριμνα για τη λειτουργία της Δ.Ε.Σ.

o

δημοσίευση των εγκριτικών και των αμετάκλητων αποφάσεων επί των ενδίκων μέσων στο Δελτίο
Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποίηση των απορριπτικών αποφάσεων στους
ενδιαφερόμενους,

o

παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν το αντικείμενο της βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, μελέτη και εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας ,

o

επιμέλεια για το διορισμό των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ.) και του βοηθητικού
αυτής προσωπικού.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι σημαντικές και ο όγκος εργασίας είναι υψηλός με αυξητικές τάσεις. Το
αντικείμενο της Δ.Ε.Β.Ι. έχει άμεση εμπλοκή με ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και απαιτείται και επικοινωνία με την
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Ευρωπαϊκή Ένωση, τον W.I.P.O., το Διεθνές Γραφείο και δικηγορικά γραφεία του εσωτερικού και εξωτερικού. Η
απαίτηση αυτή θα καλύπτεται με την υλοποίηση του παρόντος έργου.

Β.2.2. Σχέσεις με άλλους Φορείς και Οργανισμούς & Λειτουργίες Δ.Ε.Β.Ι.

Η Δ.Ε.Β.Ι. σχετίζεται με οργανισμούς εντός και εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Η συνεργασία αυτή
συνίσταται στην ανταλλαγή στοιχείων οικονομικής και διοικητικής φύσεως με αντικείμενο τη διαχείριση των
σημάτων. Η μέχρι σήμερα ανταλλαγή πληροφορίας είναι έγγραφη, μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, αλλά και
κατά ένα μέρος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Ως Υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υποχρεούται να επιδίδει σε αυτό τον
τακτικό προϋπολογισμό που καταρτίζει. Το Υπουργείο ενεργεί επίσης, ως ενδιάμεσος φορέας ελέγχου και
εφαρμογής

για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Β.Ι. προς τον W.I.P.O. (π.χ. καταβολή ετήσιας

συνδρομής).
Το Υπουργείο Οικονομικών διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη Δ.Ε.Β.Ι., όπως μισθοδοσία
προσωπικού, λοιπά λειτουργικά και μη λειτουργικά έξοδα, καθώς και έσοδα που προέρχονται από αμοιβές για τη
διενέργεια εργασιών για λογαριασμό του OHIM ή του W.I.P.O. Τέλος, καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση
και το ύψος των τελών που απαιτούνται για ενέργειες σχετικές με τα σήματα.
Η Δ.Ε.Β.Ι. συνεργάζεται επίσης, με το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση σημάτων στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ( Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ). Σημειώνεται ότι από 1-1-2011 είναι απαραίτητη
η ηλεκτρονική δρομολόγηση των δημοσιεύσεων.
Η Δ.Ε.Β.Ι. σχετίζεται με τα Διοικητικά Δικαστήρια , τα οποία κρίνουν υποθέσεις που στρέφονται κατά αποφάσεων
της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Συγκεκριμένα, εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν προσφυγές, εφέσεις και
αιτήσεις αναιρέσεως για σήματα. Οι εκδιδόμενες αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων εγγράφονται στα
Βιβλία σημάτων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση της Δ.Ε.Β.Ι. με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική
Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ). Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά είναι νομικό πρόσωπο που λειτουργεί από την
01/04/1996, έχει την έδρα του στο Alicante της Ισπανίας, εφαρμόζει τον Κανονισμό 207/2009 του Συμβουλίου και
διαχειρίζεται το κοινοτικό σύστημα καταχώρισης και προστασίας των εμπορικών σημάτων, που λειτουργεί
παράλληλα με τα εθνικά. Η θέσπιση του κοινοτικού σήματος έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη στενής διοικητικής
και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ΟΗΙΜ και Δ.Ε.Β.Ι.

Η συγκεκριμένη λειτουργία σήμερα έχει ως εξής: η Δ.Ε.Β.Ι. ενημερώνει τους Έλληνες καταθέτες σχετικά με την
διαδικασία κατάθεσης κοινοτικών σημάτων και προμηθεύει σε αυτούς ανάλογες αιτήσεις. Δέχεται με τη σειρά
της κοινοτικά σήματα επί των οποίων διενεργεί έρευνα ομοιότητας προγενεστέρων εμπορικών σημάτων έναντι
αμοιβής. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποστέλλονται στον ΟΗΙΜ. Η Δ.Ε.Β.Ι. δέχεται αιτήσεις μετατροπής
κοινοτικού σήματος σε εθνικό. Πραγματοποιείται, επίσης, ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ του
ΟΗΙΜ και της Δ.Ε.Β.Ι.. Τέλος, η Δ.Ε.Β.Ι. μετέχει με δύο μέλη της (τακτικό και αναπληρωματικό) στο Διοικητικό
Συμβούλιο και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του ΟΗΙΜ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις (τεχνική και νομική)
των εμπειρογνωμόνων μεταξύ του ΟΗΙΜ και των εθνικών Γραφείων Σημάτων των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι υποχρεώσεις της Δ.Ε.Β.Ι. που προκύπτουν από τα παραπάνω συνοψίζονται:
στη δημιουργία αρχείου συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπής Προϋπολογισμού ΟΗΙΜ
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στη δημιουργία αρχείου συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, διαχωριζόμενο σε 2 κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
(τεχνικά θέματα) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ (εξέταση σημάτων)
στη δημιουργία αρχείου έρευνας κοινοτικών σημάτων και αποστολής των αποτελεσμάτων αυτής στον ΟΗΙΜ
στη δημιουργία αρχείου καταγραφής των χρηματικών εμβασμάτων από ΟΗΙΜ για την εν λόγω έρευνα
στη δημιουργία αρχείου κοινοτικών σημάτων από μετατροπή για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού
κόσμου
στην αρχειοθέτηση φακέλων μετατροπής κοινοτικών σημάτων σε εθνικά και προώθηση αυτών στη
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (ΔΕΣ) για εξέταση
στην αρχειοθέτηση επιστολών προς τους καταθέτες των σημάτων της παραπάνω κατηγορίας που
παραμένουν ανενέργητα, λόγω εγκατάλειψης αυτών από τους καταθέτες τους
στη δημιουργία αρχείου κοινοτικών σημάτων με αρχαιότητα εθνικού σήματος
στην επικοινωνία.

Σε διεθνές επίπεδο, όπως έχει προαναφερθεί, η Δ.Ε.Β.Ι. συνεργάζεται και με τον W.I.P.O.
Ο W.I.P.O. είναι ένας εξειδικευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, που διαθέτει ιδιαίτερο Γραφείο (Διεθνές
Γραφείο), το οποίο εφαρμόζει το Σύστημα της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση σημάτων. Ο W.I.P.O.
εργάζεται για την κατοχύρωση, προστασία και εξέλιξη όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται κι εκείνα που σχετίζονται με τα σήματα.
Οι υποχρεώσεις της Δ.Ε.Β.Ι. ως μέλος του διεθνούς οργανισμού έχουν ως εξής:
δημιουργία Κεντρικού Αρχείου για την εξυπηρέτηση του κοινού
αρχειοθέτηση φακέλων μετατροπής διεθνών σημάτων σε εθνικά και προώθηση αυτών στη ΔΕΣ για εξέταση
παραλαβή αιτήσεων διεθνών σημάτων, με χώρα προέλευσης την Ελλάδα και προώθηση αυτών στο Διεθνές
Γραφείο και αντιστρόφως, δηλαδή παραλαβή διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα,
μετάφραση αυτών στα Ελληνικά, σύνταξη σχετικών δηλώσεων και προώθηση αυτών για εξέταση στη ΔΕΣ
κοινοποίηση των δεκτών και απορριπτικών αποφάσεων και των ασκηθεισών τριτανακοπών στο Διεθνές
Γραφείο, καθώς και των ασκηθεισών αιτήσεων διαγραφής στους διεθνείς καταθέτες.
Κοινοποίηση των τελικών αποφάσεων της ΔΕΣ, καθώς και των αμετακλήτων αποφάσεων των Διοικητικών
Δικαστηρίων και του ΣτΕ
Συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων
Συμμετοχή και παρακολούθηση των ομάδων εργασίας του W.I.P.O. που ασχολούνται με τα σήματα.

Σημειώνεται ότι η Δ.Ε.Β.Ι. ανταποκρίνεται οριακά στις παραπάνω υποχρεώσεις της. Το νέο πληροφοριακό
σύστημα, απαραίτητα θα περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες υλοποίησης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους
παραπάνω φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια δεδομένων και στην ολοκλήρωσή τους με το περιβάλλον.

Β.2.3 Οργανική Τοποθέτηση & Οργανόγραμμα της Δ.Ε.Β.Ι.

Στο ακόλουθο σχήμα, απεικονίζεται η οργανική τοποθέτηση και το οργανόγραμμα της Δ.Ε.Β.Ι.
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Υπουργέιο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών, Υποδομών &
Δικτύων
Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης

Γενική
Γραμματεία
Εμπορίου

Γενική
Γραμματεία
Βιομηχανίας

Ειδική
Γραμματεία
Ψηφιακού
Σχεδιασμού

Γενική
Διεύθυνση
Εσωτερικού
Εμπορίου
Διεύθυνση
Εμπορικής &
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Τμήμα Κατάθεσης
Σημάτων

Τμήμα Ελέγχου και
Παραδοχής Σημάτων

Γραφείο
Διεθνούς
Σήματος

Γραφείο
Κοινοτικού
Σήματος
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Β.3 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης και Αναγκών για την εσωτερική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι.

Β.3.1 Εισαγωγή.
Στη παρούσα παράγραφο, παρουσιάζεται μία συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης

κατάστασης, της

εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και των αναγκών που έχουν εντοπιστεί. Στόχος είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να
διαθέτει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση ώστε στο σχεδιασμό της πρότασής του να συμπεριλάβει το σύνολο
των απαραιτήτων υπηρεσιών για τις απαιτήσεις του έργου και την κάλυψη αυτών.

Β.3.2 Αρμοδιότητες Τμημάτων και Οργάνωση.
Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Β.Ι. έχουν καθοριστεί με το Π.Δ. υπ' αριθ. 228 (Φ.Ε.Κ., Τεύχος Πρώτο, Αριθμός Φύλλου
85, 5/7/1990) που ισχύει μέχρι σήμερα, με μόνη τροποποίηση εκείνη του Π.Δ. υπ' αριθ. 59 (Φ.Ε.Κ., Τεύχος Πρώτο,
Αριθμός Φύλλου 51, 18/3/1996) που αφορά την μετατροπή του Υπουργείου Εμπορίου σε Υπουργείο Ανάπτυξης.
Οι αρμοδιότητες αυτές ανά τμήμα, αναλύονται παρακάτω.

Β.3.3 Διοίκηση.
Σημειώνουμε ότι εδώ με τον όρο Διοίκηση αναφερόμαστε στις απαραίτητες λειτουργίες της εσωτερικής
διοίκησης της Δ.Ε.Β.Ι. με σκοπό την τήρηση της νομοθεσίας σημάτων και την επικοινωνία με αντίστοιχους
Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς.
Η Διοίκηση δεν αποτελεί δομική μονάδα της Διεύθυνσης με την έννοια που ισχύει για τα τμήματα και δεν
μνημονεύεται ως τέτοια, από τον προαναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα.
Κύριες Αρμοδιότητες
Η γενική εποπτεία της Διεύθυνσης με σκοπό τη σωστή λειτουργία της.
Η αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία με τους αντίστοιχους Κοινοτικούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Οργανωτική Δομή
Η Διοίκηση με την έννοια που χρησιμοποιείται εδώ περιλαμβάνει το Διευθυντή και τους Τμηματάρχες των δύο
τμημάτων της Διεύθυνσης.

Β.3.4 Τμήμα Α’ – Κατάθεσης Σημάτων.

Οργανωτικά το τμήμα αποτελείται από δύο γραφεία, το ένα εκ των οποίων ασχολείται με την κατάθεση
δηλώσεων σημάτων και το άλλο διαχειρίζεται το γενικό πρωτόκολλο και αιτήσεις γενικού περιεχομένου που
καταθέτει το ενδιαφερόμενο κοινό.
Το τμήμα παραλαμβάνει δηλώσεις κατάθεσης ημεδαπών και αλλοδαπών σημάτων. Η δήλωση υποβάλλεται σε έξι
(6) αντίγραφα και αποτελείται από ένα τυποποιημένο έντυπο δήλωσης με τα απαραίτητα στοιχεία. Τη δήλωση
συνοδεύουν:
δέκα (10) ασπρόμαυρα αντίτυπα του σήματος ή δέκα (10) έγχρωμα αν το σήμα είναι έγχρωμο,
παράβολο του Δημοσίου για την καταβολή των νόμιμων δικαιωμάτων αυτού και
πληρεξούσιο έγγραφο για κατάθεση σημάτων, με απλή υπογραφή του καταθέτη.
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Με την κατάθεση της αίτησης αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία, η ώρα της υποβολής της και ο αριθμός της
και υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε. Επίσης καταγράφεται στο βιβλίο Δικασίμων και
επομένως ορίζεται η ημερομηνία εκδίκασής της από τη Δ.Ε.Σ. και επιδίδεται η αντίστοιχη κλήση στον καταθέτη.
Τα βιβλία δικασίμων είναι διαφορετικά για ημεδαπά και αλλοδαπά σήματα.
Το ένα αντίγραφο της δήλωσης με το σήμα θα ενσωματωθεί στο βιβλίο σημάτων (αρχικά τοποθετείται σε κλασέρ
που μετά δένεται σε βιβλίο), ένα άλλο θα ενσωματωθεί σε κλασέρ που αποτελεί αντίγραφο του βιβλίου σημάτων
και τα υπόλοιπα συνοδευτικά της δήλωσης καταχωρούνται στο φάκελο του σήματος. Τα βιβλία σημάτων είναι
διαφορετικά για ημεδαπά και αλλοδαπά σήματα και διαχωρίζονται χρωματικά (μαύρα – κόκκινα).
Υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία για την κατάθεση συλλογικών σημάτων όπου εκεί ζητείται επιπλέον κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης με στοιχεία που προσδιορίζονται από το νόμο. Τα συλλογικά σήματα καταχωρούνται σε
ξεχωριστό βιβλίο σημάτων. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει μικρό αριθμό σημάτων, αν και εξακολουθεί
να υφίσταται.
Υπάρχουν επίσης ξεχωριστά βιβλία σημάτων για τα κοινοτικά εκ μετατροπής σήματα, τα διεθνή και τα εκ
μετατροπής διεθνή σήματα.
Βιβλιοδετημένο ευρετήριο υπάρχει μόνο για τα απεικονιστικά σήματα. Τα υπόλοιπα ευρετήρια σημάτων που
υπήρχαν (ημεδαπών, αλλοδαπών , εφημερίδων & περιοδικών , αριθμών) έπαυσαν να ενημερώνονται εδώ και
αρκετά χρόνια, από το χρονικό σημείο που τέθηκε σε ισχύ το ηλεκτρονικό ευρετήριο σημάτων κατά το έτος 2001.
Υπάρχει επίσης το γενικό πρωτόκολλο, το οποίο δέχεται αιτήσεις μεταβολών των σημάτων δηλ. αλλαγής
διεύθυνσης, επωνυμίας ή πληρεξουσίου, αιτήσεις ανανέωσης σήματος, αιτήσεις παραίτησης και περιορισμού,
αντικατάσταση της εθνικής από διεθνή καταχώρηση, ενεχειρίασης σημάτων και αιτήσεις σημείωσης
αμετακλήτου αποφάσεων επί σημάτων.

Οι αιτήσεις αυτές παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου και δίδονται

στον διευθυντή για να γίνει καταμερισμός εργασιών.
Στο πρωτόκολλο καταχωρείται ο αύξων αριθμός της αίτησης (Αρ. Πρωτοκόλλου), η ημερομηνία κατάθεσής της, ο
αποστολέας, το θέμα της, η ημερομηνία διεκπεραίωσής της.
Οι διεκπεραιωμένες αιτήσεις επιστρέφονται στο γραφείο και αρχειοθετούνται. Τηρούνται φάκελοι περιορισμών
και παραιτήσεων, φάκελοι μεταβολών όπου καταχωρούνται οι αιτήσεις μεταβολών παντός είδους.
Επίσης στο γενικό πρωτόκολλο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της διεύθυνσης.
Από τις αιτήσεις που κατατίθενται στο πρωτόκολλο, όσες αφορούν μεταβολές σημάτων, όπως αλλαγή
διεύθυνσης, επωνυμίας, ή πληρεξούσιου δικηγόρου διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους του πρώτου τμήματος,
που αφού ελέγξουν τα στοιχεία καταχωρούν τις αλλαγές στα βιβλία σημάτων.
Το ίδιο γίνεται και για τις αιτήσεις περιορισμού ή παραίτησης σήματος, οι οποίες διεκπεραιώνονται επίσης στο
ίδιο τμήμα. Κάθε αίτηση που έχει διεκπεραιωθεί ενημερώνεται με την ημερομηνία διεκπεραίωσής της.
Επίσης από υπαλλήλους του τμήματος Α΄ ενημερώνονται τα Βιβλία Σημάτων για ανανέωση ενός σήματος, μετά
από αίτηση που γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο.
Τέλος στο Α' τμήμα διεκπεραιώνονται και οι αιτήσεις προτεραιότητας για αλλοδαπά σήματα, αιτήσεις χορήγησης
αντιγράφων σημάτων και πιστοποιητικών που αφορούν αποφάσεις και σήματα.
Η εκτέλεση των λειτουργιών του Α’ τμήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα
στην Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Κατά την κατάθεση σημάτων απαιτείται πλήθος αντιτύπων της δήλωσης και κυρίως του σήματος, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν αργότερα, και σε περίπτωση έλλειψης τους που περάσει απαρατήρητη, δημιουργούνται
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προβλήματα στη λειτουργία της Διεύθυνσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του σήματος. Ένας τέτοιος
κίνδυνος δεν είναι αμελητέος, λόγω της έλλειψης υπαλλήλων και του όγκου εργασίας που υπάρχει. Στο νέο
σύστημα πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται η μεθοδολογία και να προσφέρεται ο εξοπλισμός, το λογισμικό και
το περιβάλλον για την ανάπτυξη της παραπάνω διαδικασίας ηλεκτρονικά, με τη χρήση ασφαλών και ώριμων
τεχνολογιών, όπου θα επιτρέψει την αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος, αλλά και τον πρωτοβάθμιο έλεγχο
των προς καταχώρηση σημάτων.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέχρι τις 24 Απριλίου του 2007 τα σήματα, ακόμη και όταν ήταν έγχρωμα
καταχωρούνταν στο Βιβλίο Σημάτων σε ασπρόμαυρη αποτύπωση, με μόνη διάκριση την ένδειξη ότι είναι
έγχρωμα, ενώ τα έγχρωμα αντίγραφα του σήματος, εσωκλείονταν στον φάκελό κατάθεσής του.
Επίσης τα ηχητικά σήματα, παρ’ ότι αναφέρονται στο νόμο 2239/94 ως παραδεκτά προς κατάθεση σήματα, δεν
είναι ακόμη αποδεκτά από την Διεύθυνση, διότι δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική απόφαση που να ορίζει τις
προϋποθέσεις κατάθεσής τους.
Η διεκπεραίωση των αιτήσεων μεταβολών, περιορισμού και προτεραιοτήτων είναι χρονοβόρα γιατί απαιτείται
αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με εκείνα του βιβλίου σημάτων και αναζήτηση του κατάλληλου τόμου
Βιβλίου Σημάτων, από ένα πραγματικά μεγάλο αριθμό τόμων Βιβλίων Σημάτων. Σε περίπτωση λάθους στην
αίτηση, ο καταθέτης ειδοποιείται τηλεφωνικά να επανέλθει για τη διόρθωση, κάτι που σημαίνει επιπλέον
χρονική επιβάρυνση.
Τέλος, το Α’ τμήμα, έχει άμεση εμπλοκή στην περίπτωση έγκρισης διεθνούς σήματος, όπου πρώτα πρέπει να
ελεγχθεί αν υπάρχει αντίστοιχο σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να
επιστραφεί σχετική απάντηση στο WIPO.

Β.3.5 Τμήμα Β’ – Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

Το τμήμα ασχολείται με τις επόμενες αρμοδιότητες: Έλεγχος Σημάτων, Γραμματειακή Υποστήριξη Δικασίμου,
Ένδικα Μέσα, Κοινοτικά Σήματα, Δημοσίευση Τεύχους Δ.Ε.Β.Ι., Καταχώριση Σημάτων και Ενημέρωση
Ενδιαφερομένων για Απορριπτικές και Μερικώς Δεκτές Αποφάσεις.

Μια από τις αρμοδιότητες του τμήματος είναι ο έλεγχος για την εύρεση όμοιων ή παρόμοιων εθνικών ή
κοινοτικών σημάτων με εκείνα που έχουν κατατεθεί και θα εκδικαστούν κάποια συγκεκριμένη δικάσιμο. Η
διαδικασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας κάποιας ορισμένης δικασίμου. Από τα βιβλία δικασίμων
ημεδαπών και αλλοδαπών σημάτων λαμβάνονται οι αριθμοί των σημάτων που πρέπει να ελεγχθούν. Για τον
έλεγχο χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ευρετήριο ημεδαπών σημάτων, αλλοδαπών σημάτων, συλλογικών και εκ
μετατροπής κοινοτικών σημάτων. Για περαιτέρω έλεγχο κλάσεων και προϊόντων χρησιμοποιούνται τα βιβλία
σημάτων, οπότε ελέγχεται και αν εκκρεμούν ένδικα μέσα για τα ευρεθέντα σήματα. Όλα τα στοιχεία που
προκύπτουν από τον έλεγχο σημειώνονται στο βιβλίο ελέγχου που χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε.Σ. κατά την
συνεδρίαση. Εκτός από τα εθνικά σήματα, έλεγχος γίνεται και στα υπάρχοντα κοινοτικά σήματα, αλλά και στα
εμβλήματα. Το συγκεκριμένο τμήμα αναλαμβάνει και τον έλεγχο των κοινοτικών σημάτων που στέλνονται από
την κοινότητα.

Αυτή η δραστηριότητα όπως και η προηγούμενη έχει σαν σκοπό την προετοιμασία μιας Δικασίμου και την
παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στη Δ.Ε.Σ. για την εκδίκαση των καθορισμένων υποθέσεων. Οι
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γραμματείς που είναι αρμόδιοι για αυτή τη διαδικασία ετοιμάζουν το έκθεμα της δικασίμου, με βάση τα βιβλία
δικασίμων. Δηλαδή δημιουργείται ένας κατάλογος των υποθέσεων που θα εκδικαστούν με στοιχεία τον αριθμό
σήματος, το ίδιο το σήμα και τις κλάσεις για τις οποίες ισχύει ή έχει κατατεθεί. Με βάση το έκθεμα συνεδριάζει η
Δ.Ε.Σ.
Οι γραμματείς αναλαμβάνουν επίσης την τήρηση του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων μετά το τέλος κάθε
συνεδρίασης της Δ.Ε.Σ., όπου αναγράφονται τα τεκταινόμενα της συνεδρίασης. Όσον αφορά τις αποφάσεις της
Δ.Ε.Σ., οι δεκτές δίδονται στον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για το φύλλο ΔΕΒΙ, ενώ αντίγραφο των
απορριπτικών και μερικώς δεκτών αποφάσεων δίνεται σε άλλο υπάλληλο για κοινοποίηση στους
ενδιαφερόμενους. Οι μερικώς δεκτές αποφάσεις δίνονται επίσης για δημοσίευση στο φύλλο ΔΕΒΙ. Ειδικά για τις
απορριπτικές και εν μέρει δεκτές αποφάσεις επί διεθνών σημάτων υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης των
καταθετών τους μέσω του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.) εντός 18/μήνου από την αποστολή αυτών στη
Διεύθυνση.

Τα έντυπα των αποφάσεων καταχωρούνται στο Βιβλίο Δημοσιεύσεων και παίρνουν αύξοντα αριθμό ενιαίο και
για τις δέκα συνθέσεις Δ.Ε.Σ. που λειτουργούν. Οι γραμματείς ενημερώνουν επίσης τα Βιβλία Σημάτων με τα
αποτελέσματα των σχετικών αποφάσεων.

Μια από τις βασικότερες αρμοδιότητες του Β' τμήματος είναι η διαχείριση ενδίκων μέσων. Καθένας με έννομο
συμφέρον μπορεί βάση του νόμου να καταθέσει τριτανακοπή ή αίτηση διαγραφής κατά κάποιας απόφασης της
Δ.Ε.Σ. ή να πραγματοποιήσει παρέμβαση κατά την εκδίκαση κάποιου σήματος από τη Δ.Ε.Σ. Οι καταθέσεις
αιτήσεων των ανωτέρω ενδίκων μέσων γίνονται στο Β' τμήμα και σε αρμόδιους υπαλλήλους. Οι αιτήσεις αυτές
αφορούν παρεμβάσεις και τριτανακοπές ή αιτήσεις διαγραφής ή παραχωρήσεως άδειας, που απευθύνονται στη
Δ.Ε.Σ.
Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται σε ειδικό πρωτόκολλο, ανάλογα με το αντικείμενό της, και εισάγεται στο Βιβλίο
Δικασίμων, αν πρόκειται να εκδικαστεί από τη Δ.Ε.Σ. Επίσης ετοιμάζεται και ο φάκελος της Δικασίμου με όλα τα
στοιχεία που αφορούν κάθε υπόθεση, ο οποίος δίνεται στη Δ.Ε.Σ. για την εκδίκαση κάθε υπόθεσης.
Ενημερώνονται πάντοτε τα Βιβλία Σημάτων και στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο ενημερώνεται ο αντίδικος
με ευθύνη υπαλλήλου που έχει αυτήν ακριβώς την αρμοδιότητα.
Για κάθε προσφυγή ετοιμάζεται ένας φάκελος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την προσβαλλόμενη
απόφαση και το σήμα, ο οποίος αποστέλλεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο οποίο απευθύνεται η
προσφυγή. Όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων κοινοποιούνται στους αρμόδιους για τα ένδικα μέσα
υπαλλήλους αυτού του τμήματος οι οποίοι και τις καταχωρούν, ενημερώνουν τα Βιβλία Σημάτων και τις
αποστέλλουν για δημοσίευση όταν το αίτημα της προσφυγής γίνεται αποδεκτό και το σήμα εγκρίνεται.

Η κοινοποίηση των απορριπτικών και μερικώς δεκτών αποφάσεων αναλαμβάνεται από υπάλληλο του Β'
τμήματος ο οποίος καθιστά υπεύθυνο για την επίδοση κάθε μιας από αυτές τις αποφάσεις, έναν Δικαστικό
Επιμελητή. Ο Δικαστικός Επιμελητής τις κοινοποιεί στους αρμόδιους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων και
επιστρέφει στη Δ.Ε.Β.Ι. το αντίστοιχο επιδοτήριο. Η ίδια διαδικασία γίνεται και για τις κλήσεις ενδίκων μέσων. Με
Δικαστικό Επιμελητή αναρτάται επίσης το Έκθεμα σε ειδικό χώρο της Δ.Ε.Β.Ι., προς γνωστοποίηση του
ενδιαφερόμενου κοινού.
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Ειδικά για τα διεθνή σήματα οι κοινοποιήσεις των τριτανακοπών κατ’ αυτών προς τους δικαιούχους τους γίνονται
μέσω του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.) Εάν πρόκειται για αιτήσεις διαγραφής κατ’ αυτών ειδοποιούνται
ταχυδρομικά από την Υπηρεσία οι ίδιοι οι δικαιούχοι.
Οι δεκτές και δεκτές εν μέρει αποφάσεις της Δ.Ε.Σ. που αφορούν δηλώσεις κατάθεσης σήματος δημοσιεύονται σε
ειδικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το τεύχος ΔΕΒΙ. Εκεί δημοσιεύονται επίσης και οι αποφάσεις των
Διοικητικών Δικαστηρίων με τις οποίες γίνονται δεκτά ή εν μέρει δεκτά σήματα ύστερα από άσκηση ενδίκου
μέσου. Υπάλληλος του Β' τμήματος αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη δημιουργία του σώματος ΔΕΒΙ που περιέχει
αντίγραφα των δημοσιευμένων σημάτων από το Βιβλίο Σημάτων και των καταστάσεων που το συνοδεύουν. Τα
τεύχη ΔΕΒΙ φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο.

Για να καταχωρηθεί ένα σήμα πρέπει να περάσει ορισμένη προθεσμία (4 μήνες, με ημερομηνία έναρξης τη 16η
του επομένου μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης) από τη δημοσίευσή του στο φύλλο ΔΕΒΙ και με το πέρας
αυτής της προθεσμίας να μην εκκρεμούν ένδικα μέσα εναντίον του. Ο έλεγχος αυτός και η τελική καταχώρηση
του σήματος στα Βιβλία Σημάτων είναι αρμοδιότητα του Β' τμήματος. Όσον αφορά τη μη εκκρεμότητα ένδικων
μέσων, όπου υπάρχουν αμφιβολίες απαιτείται βεβαίωση μη εκκρεμότητας ένδικων μέσων η οποία, ανάλογα με
την περίπτωση, εκδίδεται είτε από τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα ένδικα μέσα, είτε από τα αρμόδια
Διοικητικά Δικαστήρια και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινοτικών κανονισμών που διέπουν το κοινοτικό σήμα, το τμήμα οφείλει να δέχεται
αιτήσεις κοινοτικών σημάτων, και να τις διαβιβάζει στο ΟΗΙΜ. Στην πράξη η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται
αφού ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται κατ’ ευθείαν στο OHIM, είτε με ταχυδρομείο, είτε ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης και εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που αφορούν αντικείμενα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, το τμήμα έχει αναλάβει την εύρεση ορισμένων στατιστικών στοιχείων τα οποία αποστέλλονται στον
W.I.P.O., μετά από αίτησή του. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το πλήθος των κατατιθέμενων και καταχωρημένων
ημεδαπών και αλλοδαπών σημάτων, με χρήση ποικίλων κριτηρίων (π.χ. χώρα προέλευσης, αριθμός κλάσεων
κ.λ.π.) στα οποία η Υπηρεσία σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί διότι δεν έχει ανάλογο μηχανογραφικό
σύστημα.

Το τμήμα αυτό σήμερα είναι υπερφορτωμένο με πολλές αρμοδιότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
λειτουργιών της Διεύθυνσης και δεν σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Το νέο πληροφοριακό σύστημα καλείται να
εντάξει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συγκεκριμένων αναγκών.

Ο έλεγχος των σημάτων που είναι μια από τις βασικότερες αρμοδιότητες του τμήματος είναι ολοκληρώνεται με
ιδιαίτερη δυσκολία και κίνδυνο υψηλής αστοχίας λόγω του χειρονακτικού ελέγχου.. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε
κατατιθέμενο σήμα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα προγενέστερά του ισχύοντα και κατατιθέμενα, δηλαδή ένα πάρα
πολύ μεγάλο πλήθος σημάτων. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τα ευρετήρια και παραδοχές για την αντιστοιχία
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων και γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνεται όμως χειρωνακτικά. Για κάθε
ευρεθέν σήμα πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση του σήματος (ένδικα που εκκρεμούν, κλάσεις και προϊόντα που
ισχύει) πράγμα που σημαίνει, νέα επίπονη και χρονοβόρα αναζήτηση στα Βιβλία Σημάτων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον έλεγχο των σημάτων υπάρχει με τα απεικονιστικά εθνικά σήματα, τα οποία δεν
έχουν καμιά απολύτως ταξινόμηση και η αναζήτηση παρόμοιων σημάτων πρέπει να γίνει σε όλο το πλήθος των
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υπαρχόντων απεικονιστικών σημάτων, πράγμα που θεωρείται εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Για το λόγο αυτό δεν γίνεται κανένας έλεγχος σε απεικονιστικά εθνικά σήματα, παρά μόνο ίσως ένας μικρός
οπτικός έλεγχος για ομοιότητα με κάποια εθνικά εμβλήματα και όσα ίσως είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό
βέβαια σημαίνει ότι δεν υπάρχει ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης, με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική
προστασία των απεικονιστικών σημάτων.
Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος έλεγχος για τα προϋπάρχοντα κοινοτικά σήματα γίνεται από την ηλεκτρονική βάση
δεδομένων του ΟΗΙΜ.
Προβλήματα που δημιουργούνται από το πλήθος των βιβλίων και των εγγράφων που διαχειρίζονται
αντιμετωπίζουν και οι γραμματείς που ασχολούνται με τη δημιουργία του εκθέματος μιας δικασίμου και τη
διαχείριση των αποφάσεων της Δ.Ε.Σ. Πρόβλημα επίσης προκύπτει αν λείπει αντίγραφο της δήλωσης κατάθεσης
ενός σήματος, πράγμα που σχολιάστηκε παραπάνω στα ζητήματα του Α' τμήματος, οπότε για την αποστολή ενός
σήματος για δημοσίευση πρέπει ή να φωτοτυπηθεί μια δήλωση ή να συμπληρωθεί ένα άλλο ειδικό για αυτές τις
περιπτώσεις έντυπο με τα κατάλληλα στοιχεία και να σταλεί μαζί με την απόφαση. Κάτι τέτοιο αλλάζει την
προκαθορισμένη ροή και ομοιομορφία της εργασίας.

Κατά τη διαχείριση των ένδικων μέσων υπάρχει δυσκολία στην ανεύρεση όλων των σχετικών αποφάσεων που
αφορούν σε κάποιο σήμα, γιατί η αρχειοθέτηση τους γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία Δικασίμου και όχι με
τον αριθμό του σήματος που αφορούν. Έτσι απαιτείται ο προσδιορισμός των αποφάσεων από το Βιβλίο Σημάτων
και μετά η αναζήτησή τους σε διαφορετικούς απομακρυσμένους πιθανά χώρους της Διεύθυνσης. Η διαδικασία
αυτή κρίνεται χρονοβόρα, επίπονη και αντιπαραγωγική. Η νέα διαδικασία πρέπει να προταθεί στο πλαίσιο της
μελέτης για τις δικαστικές διαδικασίες.
Επίσης υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν και μικρός, της μη έγκαιρης ενημέρωσης των Βιβλίων Σημάτων, οπότε να
δοθούν λάθος στοιχεία για κάποιο σήμα σε κάποιες άλλες διεργασίες όπως για παράδειγμα ο έλεγχος.
Σημειώνεται ότι σχεδόν για όλες τις διεργασίες κατά τη διαχείριση των ένδικων μέσων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι
είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε διαφορετικούς χώρους για να εκτελέσουν μια ολοκληρωμένη εργασία,
είτε γιατί χρειάζονται κάποιες αποφάσεις, είτε γιατί χρειάζονται τα Βιβλία Σημάτων.

Δυσλειτουργία συναντάται κατά τον έλεγχο των στοιχείων των σημάτων που στέλνονται προς δημοσίευση, τα
οποία πρέπει να συγκριθούν με εκείνα του Βιβλίου Σημάτων. Πολλές φορές χρειάζεται να διορθωθούν λάθη που
έχουν γίνει σε προηγούμενες φάσεις του κύκλου ζωής ενός σήματος ή ακόμη και να επιστραφεί πίσω η
δημοσιευμένη ύλη για κάποιο σήμα αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη που δεν μπορεί να διορθωθούν. Οι λόγοι
αυτοί κάνουν δύσκολη την τυποποίηση της ροής της εργασίας, ώστε να γίνεται συντομότερα και χωρίς
σφάλματα.

Επίσης έχει παρατηρηθεί ασυμφωνία στον τρόπο που παριστάνεται ένα σήμα, με αποτέλεσμα λάθη στην τελική
δημοσίευση του σήματος. Πιο συγκεκριμένα ένα σήμα που περιέχει απεικόνιση και λέξεις, απαιτείται να
χαρακτηριστεί ως απεικόνιση, ενώ πολύ συχνά χαρακτηρίζεται και σαν λεκτικό και σαν απεικόνιση, με
αποτέλεσμα το δημοσιευμένο σήμα να μην ανταποκρίνεται στο πραγματικό και να απαιτείται επαναδημοσίευση,
γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία της Διεύθυνσης.
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Η εργασία της προετοιμασίας της δημοσιευμένης ύλης μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρονοβόρα και επίπονη,
αφού απαιτεί την ταξινόμηση πλήθους σημάτων, την χειρωνακτική δημιουργία καταστάσεων των σημάτων και
την επικόλληση των απεικονιστικών σημάτων σε χαρτί, ώστε να δημιουργηθούν καταστάσεις απεικονιστικών
σημάτων.

Ακόμη η παράσταση κάποιων πληροφοριών του σήματος όπως αν είναι έγχρωμη απεικόνιση ή η προέλευση μιας
απόφασης είναι δυσδιάκριτη και μη προφανής. Ως τεκμήριο της παρατήρησης αυτής, αναφέρεται ότι η δήλωση
ενός έγχρωμου σήματος γίνεται με μια κουκκίδα πάνω από την λέξη "απεικόνιση".

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καταχώρηση ενός σήματος είναι η διαβεβαίωση ότι δεν εκκρεμούν ένδικα μέσα
εναντίον του συγκεκριμένου σήματος. Αυτό είναι σχετικά απλό να βεβαιωθεί αν δεν έχει ασκηθεί κανένα ένδικο
μέσο ως την στιγμή της καταχώρησης, αλλά αντίθετα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αν έχει αρχίσει κάποια
δικαστική διαμάχη, γιατί καθένας από τους διαδίκους μπορεί πιθανά να προσβάλλει κάποια μη αρεστή σ' αυτόν
απόφαση σε ανώτερο δικαστήριο. Για αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται βεβαίωση που θα φέρει ο
ενδιαφερόμενος από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Προς το παρόν η συμμετοχή της Ελλάδας στο αντίστοιχο Κοινοτικό Γραφείο είναι στοιχειώδης και απαιτείται να
αναβαθμιστεί σημαντικά και ουσιαστικά. Η επικοινωνία για την ανταλλαγή των σημάτων είναι προβληματική και
ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας της Διεύθυνσης δεν της επιτρέπει να συνεργαστεί με το OHIM όπως θα
έπρεπε. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά ποιότητας των κοινοτικών εκδόσεων που λαμβάνει η Διεύθυνση και των
αντίστοιχων εθνικών εκδόσεων που στέλνει. Η άρση αυτής της κατάστασης υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικής
μορφής επικοινωνίας με τους αντίστοιχους φορείς.

Όσον αφορά στην υπάρχουσα συνεργασία με τον W.I.P.O. η Διεύθυνση πρέπει να στέλνει στον Οργανισμό
κάποιες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τα σήματα που καταθέτονται και καταχωρούνται κάθε χρόνο. Η
Δ.Ε.Β.Ι. αδυνατεί να δώσει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται, δεδομένης της έλλειψης ολοκληρωμένου
μηχανογραφικού συστήματος.
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Β.3.6 Διαγράμματα Ροής.
Έννοιες και συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα ροής δεδομένων:
Εξωτερικές Οντότητες
ταυτοποιητής
α.

ονομασία

Οι εξωτερικές οντότητες είναι φυσικά πρόσωπα, οργανισμοί ή πληροφοριακά συστήματα τα οποία λογίζονται ως
πηγή ή παραλήπτες δεδομένων του συστήματος που εξετάζουμε και δεν ανήκουν στην περιοχή εξέτασης.

Διεργασίες
ταυτοποιητής

Οι διεργασίες σ’ ένα διάγραμμα ροής δεδομένων αναπαριστούν επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού
που πραγματοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων του οργανισμού είτε με τη χρήση υπολογιστικών μέσων
ή χειρωνακτικά και μπορούν να αποτελέσουν λειτουργίες του νέου συστήματος.

Η ονομασία μιας διεργασίας πρέπει να είναι συνοπτική αλλά ταυτόχρονα αποκαλυπτική της επεξεργασίας που
υφίστανται τα δεδομένα. Ο ταυτοποιητής είναι ένας αριθμός που χαρακτηρίζει μοναδικά την διεργασία και δεν
υποδηλώνει σε καμία περίπτωση χρονική αλληλουχία. Η τοποθεσία είναι ο φυσικός χώρος στον οργανισμό που
λαμβάνει χώρα η διεργασία.

Καταχωρητές Δεδομένων

τύπος

ταυτοποιητής

Ονομασία

Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους οι καταχωρητές δεδομένων αποθηκεύουν ή κρατούν δεδομένα του
συστήματος. Σε ένα φυσικό διάγραμμα ροής δεδομένων χρησιμοποιούμε τρεις τύπους αποθηκών δεδομένων:
D:

Υποδηλώνει αρχείο που τηρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μ:

Φυσική αποθήκευση σε χειροκίνητο αρχείο δεδομένων π.χ. φάκελος εγγράφων.

Τ:

Προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, όπου μετά τα δεδομένα διαβάζονται και απομακρύνονται ή

διαγράφονται. Σαν παράδειγμα ενός τέτοιου καταχωρητή δεδομένων μπορεί να αναφερθεί ένα
γραμματοκιβώτιο.

Τόξα Ροών Δεδομένων
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Τα τόξα ροών δεδομένων δείχνουν τη ροή των δεδομένων από/προς και μέσα στο σύστημα συνδέοντας μεταξύ
τους όλα τα προηγούμενα συστατικά στοιχεία ενός διαγράμματος. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να διασυνδεθούν:
-

Μία εξωτερική οντότητα με μία διεργασία

-

Ένα καταχωρητή δεδομένων και μία διεργασία

-

Δύο διεργασίες
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Σημάτων

Εντυπο Αίτησης
Αλ. Σήματος

Ευρωπαϊκή
Ενωση

Αριθμοί Αλ.
Σημάτων Δικασίμου

στοιχεία αίτησης
καταχ. ημ. σημ.

εκδόσεις
Π.Ο.Π.Ι.

Υπουργείο
Οικονομικών

M10

Στοιχεία Αίτησης
Καταχ. Αλ. Σημ.

Αιτήσεις
Γενικής Φύσεως

Κλήση Δικασ. & αντίγραφο
αίτησης καταθ. σημ.

Πλήρης Αίτηση
Εθνικού Σήματος

Βιβλίο Δικασίμων
Αλ. Σημάτων

Πληροφορίες Κοινοτικών Σημάτων

Πληρ. Απεικ.
Ημ. Σήματος

Πληροφορίες
Απεικ. Αλ. Σημ

αντίγραφα αιτήσεων
σχετικά με ενδ. μέσα

Διοίκηση

Ευρετήριο Απεικονήσεων
Αλ. Σημάτων

Πληρ. Αριθμ.
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επιδοτήριο καταθέτη ενδ. μέσου

Κλήση προς καταθέτη
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Σχήμα 1. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων πρώτου επιπέδου της υφιστάμενης κατάστασης της Δ.Ε.Β.Ι.
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Ταχυδρομείο
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
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Σχήμα 2. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων δευτέρου επιπέδου της διεργασίας Κατάθεση Αιτήσεων Σημάτων
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Σχήμα 3. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων τρίτου επιπέδου της διεργασίας Κατάθεση Αίτησης Σήματος και Ευρετηρίαση
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Σημάτων

ενημ. αποστ.
προς δημοσ.

Πληροφ. Συλ.
Σημ.

Βιβλίο Αλλοδαπών
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d
υπογεγραμ. έντυπο αποστολής

M2/11
στοιχεία αιτ. ενδίκων
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ετήσια στοιχεία
ημ. σημάτων
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ενδίκων μέσων

Τεύχη Δ.Ε.Β.Ι.

M2/14
αιτήσεις
προσφυγών

αρχείο τευχών
ΔΕΒΙ

Στοιχεία τευχών
ΔΕΒΙ

M2/12
M2/10

φάκελος απορ.
αποφ.

Δεκτές Αποφάσεις
ΔΕΣ

Διοίκηση
βεβαίωση μη εκκρεμότητας ενδίκων μέσων

*

M1

καταχώριση αλλοδαπών σημάτων

Διαχείριση
Ενδικων
Μέσων

M9

Διοίκηση
*
Κλήση προς καταθέτη
ένδικου μέσου

στοιχ. δεκτών
αποφ. ΔΕΣ

M2/11

Δεκτές Αποφάσεις
ΔΕΣ

a
επιδοτήριο καταθέτη ενδ. μέσου

ικανοποίηση
ερωτήματος

M2

Βιβλίο Αλλοδαπών
Σημάτων

Φάκελος
Προσφυγής

Ενημέρωση
Ενδ. Μέσων

*

ερώτηση για
κατάσταση σημάτων

Ενημέρωση
Ενδίκων Μέσων

Εν. Ενδίκων
Μέσων

Αιτήσεις
Ενδίκων Μέσων

M9

Βιβλίο Συλλογικών
Σημάτων

αντιγρ. ή
στοιχ. αιτ.
αντριγρ.ή
στοιχεία αιτ.

M2

Βιβλίο Αλλοδαπών
Σημάτων

i
Ενδιαφερόμενο
Κοινό

Σχήμα 4. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων δευτέρου επιπέδου της διεργασίας Έλεγχος και Παραδοχή Σημάτων
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M1

Βιβλίο Ημεδαπών
Σημάτων

αντίγραφα παρεμβάσεων &
τριταν.και Αιτ. Διαγρ.

g
Διοικητικά
Δικαστήρια

Αποδεικτικό Καταθέσεως Ενδ. Μέσου

αντίγραφα ή
στοιχεία αιτ.

Επιχειρήσεις

Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων

Διοίκηση

Επιχειρήσεις

Βιβλίο Συλλογικών
Σημάτων

7

αντίγραφα αιτήσεων
σχετικά με ενδ. μέσα

αποφ. διοικ. δικ. & αντιγρ. αιτ. παρεμ. & τριτ.

7
a

Κατάθεση
Αιτήσεων
Σημάτων

2.5

Φάκελοι Αποφάσεων
Διοικητικών Δικαστηρίων

Βιβλίο Ημεδαπών
Σημάτων
καταχώριση συλλογικών σημάτων

1

ενημέρωση
πρωτοκόλλου

απορ. ή μερ.
δεκτές αποφ.

Πληροφόρηση
Κοινού
*

Εθνικό
Τυπογραφείο

αρχείο τευχών
ΔΕΒΙ

2.8
7

Βιβλίο Συλλογικών
Σημάτων

πρωτότυπα
δκ.αποφ.

δημοσιευμένες
αποφάσεις

φύλλα ΔΕΒΙ

εύρεση
στατιστικών
στοιχείων
έτους
*

M9

πρ.έντυπο
αποστολής

δημοσιεύσιμες
αποφάσεις

ενημέρωση
παραλαβής

2.9

M2

Βιβλίο Ημεδαπών
Σημάτων

στ.ημ.σημ.

στοιχεία αιτήσεων
ενδ. μέσων προς ΔΕΣ

στοιχεία προηγούμενων αποφάσεων
M10

M1

στ.συλ.σημ.

Πληροφ.
Ημ. Σημ.

Αριθμοί Ημ.
Σημάτων Δικασίμου

εν. αποστ.
προς δημοσ.

ενημ. ημερ.
δημοσ. ΔΕΒΙ

i
Ενδιαφερόμενο
Κοινό

Βιβλίο Αλλοδαπών
Σημάτων

δεκτές εν
μέρη απ.

Στοιχεία παρόμοιων/όμοιων σημ.

Πληρ.αποτελεσμάτων ελέγχου
Βιβλίο Δικασίμων
Αλ. Σημάτων

M2/10

πρακτικά σύσκεψης
M2/13
ΔΕΣ

Πληρ. όμοιων/παρόμοιων σημ.

*

M12

T2/4 Βιβλίο Επιστροφής
(M)
Επιδοτηρίων
τεκτενόμενα
σύσκεψης

*

Αριθμοί αλλοδ.
Σημάτων Δικασίμου

Διοίκηση

M2/1

T2/3 Ευρετήριο Κίνησης
(M) Αποφ. προς Κοιν.

Παραληφθέντα
Επιδοτήρια

εκδικασμένες
αιτ. ενδ. μέσων.

Αποτελέσματα
Ελέγχου

Κοινοτικά Σήματα
προς Ελεγχο

7

πληρ. κατάστασης απόφασης

δεκτές, δεκτές εν
μέρη αποφάσεις

2.3
Ελεγχος
Σήματος

Ευρετήριο Ημ.
M4
Σημάτων

έκθεμα προς
κοινοποίηση

στοιχεία_ελέγχου

Εθνικό
Τυπογραφείο

Συνοδευτικά Αιτήσεων
Κοινοτικών Σημάτων

Αριθμός Πρωτ.

*

d

Διαχείριση
Κοινοτικών
Σημάτων

Βιβλίο Δικαστικών
Επιμελητών

χρέωση επίδοσης
κλήσης

2.7

αριθμοί
αποφάσεων

στοιχεία
ελέγχου
M2/3

M2/8

a
Επιχειρήσεις

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
2.7
Ανακοίνωση
Αποφ. στους
Ενδιαφερομ.

T2/2 πρωσ.φάκελοι ανά
(M)
δικάσιμο ΔΕΣ

2.1 Δημιουργία Εκθέματος και Συνεδρίαση ΔΕΣ
στοιχεία αιτήσεων
ενδ. μέσων προς ΔΕΣ

Βιβλίο Δικασίμων
M12
Αλ. Σημάτων

M10

Βιβλίο Δικασίμων
Ημ. Σημάτων

έκθεμα προς
κοινοποίηση

Αρ. Αλ. Σημ.
δικασίμου
Αριθμοί ημ.
σημ. δικασίμου

2.1.1

βιβλίο δικασίμων
ενδίκων μέσων

ενημέρωση
παραλαβής

στοιχεία
ελέγχου

Αίτηση Συλλογικού Σήματος

2.1.2
Διαχείριση
τεκτενόμενων
συνεδρίασης
ΔΕΣ
*

στοιχεία βιβλίων
σημάτων & ελέγχου

ΔΕΣ

ενημ.
αιτ.συλ.σημ.
M9

έκθεμα
δικασίμου

f

M2/13

M11

M2/6

ενημ. αιτ.
ημ. σημ.
M1

Βιβλίο Ημεδαπών
Σημάτων

Αίτηση Αλ.
Σήματος

Βιβλίο
Ελέγχου

πρακτικά σύσκεψης
ΔΕΣ

Βιβλίο Συλλογικών
Σημάτων

Αίτηση Ημεδαπού
Σήματος

τεκτενόμενα
σύσκεψης
M2/3

φάκελος απορ.
αποφ.

απορ. αποφ.

καταγραφή
αναβολών

*
M2/5

M2/10

M2.1/1 έκθεμα δικασίμου

Στοιχεία Σημάτων
προς Εκδίκαση

Δημιουργία
Εκθέματος

καταγραφή
αποφάσεων ΔΕΣ

*

M2
στοιχεία φακέλου
για χρήση ΔΕΒΙ

φάκελος
σήματος

Αποφάσεις ΔΕΣ
καταθ. σημ.

εκδικασμένες
αιτ. ενδ. μέσων.

ενημέρωση
αλ. σημ.
αριθμοί
αποφάσεων

δεκτές, δεκτές εν
μέρη αποφάσεις

αντίγραφα απορ., μερικώς δεκτών αποφάσεων

φάκελος δικογράφων
δικασίμου ΔΕΣ

Αποφάσεις ΔΕΣ
ενδίκων μέσων

f
ΔΕΣ

2.4
2.7
Δημοσίευση
Δ.Ε.Β.Ι.

Σχήμα 5. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων τρίτου επιπέδου της διεργασίας Δημιουργία Εκθέματος και Συνεδρίαση Δ.Ε.Σ.
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Βιβλίο Αλλοδαπών
Σημάτων

Ανακοίνωση
Αποφ. στους
Ενδιαφερομ.

M2/9 Βιβλίο Δημοσιεύσεων

*

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
2.5
Διαχείριση
Ενδικων
Μέσων

2.1
Δημιουργία
Εκθέματος
και Συνεδρίαση
ΔΕΣ

δεκτές, δεκτές εν
μέρη αποφάσεις

Διαχείριση
Ενδικων
Μέσων

Βιβλίο Ημεδαπών
Σημάτων

M9

δημοσιευμένες
αποφάσεις

δημοσιεύσιμες
αποφάσεις

2.4.1
παραλαβή και
έλεγχος
δημοσιευτέας
ύλης
*

στ.ημ.σημ.
εν.αποστ.
προς δημ.

δεκτές εν
μέρη απ.

Δεκτές Αποφάσεις
ΔΕΣ

πρωτότυπα
δκ.αποφ.

ημεδαπά ελεγμ. σήματα
για δημοσίευση

ταξ. καταστ.ημ.απεικ.σημ.

Σύνθεση
και αποστολή
ΔΕΒΙ

Βιβλίο Ημεδαπών
M1
Σημάτων

*
ταξ. καταστ. αλ.
απεικονιστικών σημ.

T2.4/3 ταξινομημένη κατ.
(M)
αλλ. σημ.

ημ.απεικ.σημ.

T2.4/5
ταξιν. κατ.
(M) απεικον.αλ.σημ.

T2.4/4 ταξινομ. κατ.
(M)
ημ.σημ.

M2.4/1

τεύχη ΔΕΒΙ

Αντίγραφα ταξινομημένων καταστάσεων

T2.4/6
ταξιν.κατ.απεικ.ημ.σημ.
(M)

Τεύχη Δ.Ε.Β.Ι.

d
φύλλα ΔΕΒΙ

Αρχείο Κατάστασης
Σημάτων

πρ.έντυπο
αποστολής

υπογεγραμ. έντυπο αποστολής

7

M2/14
Διοίκηση
*

Σχήμα 6. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων τρίτου επιπέδου της διεργασίας Δημοσίευση Δ.Ε.Β.Ι.

Εθνικό
Τυπογραφείο

ταξινομημένη κατάσταση
λεκτικών ημ. σημ.

αλ.απεικ.σημ.
ημ.λεκτ.σημ.

d

ταξινομημένη κατάσταση λεκτ. αλ. σημ.

αλ.λεκτ.σημ.

ενημ. ημερ.
δημοσ. ΔΕΒΙ
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σώμα ύλης ΔΕΒΙ

T2.4/2 κατάσταση ημ.
(M) σημάτων ΔΕΒΙ

2.4.2

ενημ. ημερ.
δημοσ. ΔΕΒΙ

Βιβλίο Αλλοδαπών
Σημάτων

αλ. σήματα

ενημ. αποστ.
προς δημοσ.
ενημ. ημερ.
δημοσ. ΔΕΒΙ

Βιβλίο Συλλογικών
Σημάτων

T2.4/1 κατάσταση αλ.
(M) σημάτων ΔΕΒΙ

αλλοδαπά ελεγμ. σήματα
προς δημοσίευση

ημεδαπά σήματα

στ.συλ.σημ.

Βιβλίο Αλλοδαπών
Σημάτων

M2

M2/11

στ.αλ.σημ.

εν. αποστ.
προς δημοσ.

M2

φάκελος απορ.
αποφ.

2.4 Δημοσίευση Δ.Ε.Β.Ι.

2.5

M1

M2/10

Εθνικό
Τυπογραφείο

αρχείο τευχών
ΔΕΒΙ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
M2/6
Κλήση προς καταθέτη
ένδικου μέσου

φάκελος δικογράφων
δικασίμου ΔΕΣ

νέα ένδικα μέσα

αιτήσεις ενδ. μέσων
και σχετικά στοιχεία

στοιχεία προηγούμενων αποφάσεων

a
Αιτήσεις
Ενδίκων Μέσων

Επιχειρήσεις

Αριθμ. Πρωτ.
Προσφ.
Αρ. Πρ.
Τριτανακοπών

2.5.1
Κατάθεση
Ενδίκων
Μέσων

*

Διοικητικά
Δικαστήρια

M2.5/4

Πρωτόκολλο Παρεμβάσεων
& Αιτήσεων Διαγραφής

M2.5/5

Διοίκηση

δημοσιεύσιμες
αποφάσεις
δημοσιευμένες
αποφάσεις

Στοιχεία Προσφυγής
ή Αιτ. Διαγραφής

φάκελος αιτ. παραίτησης
από δικόγραφα

αντίγραφα παρεμβάσεων &
τριταν.και Αιτ. Διαγρ.

2.5.2

2.5.3
Διαχείριση
Αιτήσεων από
Γενικό
Πρωτόκκολο *

ενημέρωση
πρωτοκόλλου

αιτ. βεβαίωσης μη
εκκρεμούντων προσφ.

Κατάθεση
Αιτήσεων
Σημάτων

Καταχώρηση
Ενδίκων
Μέσων

ενημ. αλ.
σήματος

Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων

ενημ. συλ
σημάτων

g

αιτήσεις
προσφυγών

Διοικητικά
Δικαστήρια

Ενημέρωση
Ενδ. Μέσων

Ενημέρωση
Ενδίκων Μέσων

αποφ. διοικ. δικ. & αντιγρ. αιτ. παρεμ. & τριτ.

Εν. Ενδίκων
Μέσων

M1

Βιβλίο Αλλοδαπών
M2
Σημάτων

ενημ. ημ.
σημάτων

*

φάκελος αιτ. περί
M2.5/6
μη ασκήσεως προσφ.

1

Σχήμα 7. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων τρίτου επιπέδου της διεργασίας Διαχείριση Ένδικων Μέσων

Δημοσίευση
Δ.Ε.Β.Ι.

Στοιχεία Αιτ.
Παραχ. Αδείας Χρ.

αιτήσης παραίτησης
από δικόγραφα

αντίγραφα αιτήσεων
σχετικά με ενδ. μέσα

Στοιχεία
Τριτανακοπής

Πρωτόκολλο Παραχωρήσεως
Αδείας Χρήσεως

Αρ. Πρωτ.. Παρεμ.
ή Αιτ. Διαγραφής

2.7

*

Στοιχεία
Προσφυγής

Πρωτόκολλο
Προσφυγών

2.4

g
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βιβλίο δικασίμων
ενδίκων μέσων

M2.5/2 Πρωτόκολλο Τριτανακοπών

M2.5/3

Στοιχεία Αιτ. Παρεμβ. & Αιτ. Διαγρ.

Στοιχεία Κλήσης
αντιδίκου

M2.5/1

Στοιχεία
Καταγραφή Αίτησης Τριτανακοπής
Παρ. Αδ. Χρήσεως
Αρ. Πρωτ. Παρ.
Αδ. Χρήσεως

Φάκελος
Προσφυγής

*

M2/5

Στοιχεία
Πρσφυγής

Αποδεικτικό Καταθέσεως Ενδ. Μέσου

7

στοιχεία αιτ. ενδίκων
μέσων προς ΔΕΣ

2.5 Διαχείριση Ενδικων Μέσων

επιδοτήριο καταθέτη ενδ. μέσου

Ανακοίνωση
Αποφ. στους
Ενδιαφερομ.

T2/2 πρωσ.φάκελοι ανά
(M)
δικάσιμο ΔΕΣ

M9

Βιβλίο Συλλογικών
Σημάτων

Βιβλίο Ημεδαπών
Σημάτων

M2/12

M2/7 φάκελος προσφυγών

Φάκελοι Αποφάσεων
Διοικητικών Δικαστηρίων

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Β.4 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης για την εξωτερική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναβαθμίζεται θεαματικά τα επόμενα χρόνια
και οι υποχρεώσεις της θα αυξηθούν κατακόρυφα.
Η Δ.Ε.Β.Ι. πρόκειται πολύ σύντομα να αναβαθμίσει τη συμμετοχή της σε προγράμματα χρηματοδότησης του
Κοινοτικού Γραφείου , γεγονός που απαιτεί επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων των σημάτων με τις διαγραφές
πολλών εξ αυτών και σημαντική ενασχόληση των υπαλλήλων με τα προγράμματα αυτά.
Ακόμη όμως και στο πλαίσιο των σημερινών δραστηριοτήτων της η Διεύθυνση πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να
λειτουργεί σωστά, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ισχύει. Δεδομένου μάλιστα ότι η εισαγωγή της
πληροφορικής σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης είναι πλέον γεγονός, η Δ.Ε.Β.Ι. εκσυγχρονίζεται
σημαντικά στο πλαίσιο του παρόντος έργου ώστε να μπορέσει να επικοινωνεί με τους σχετιζόμενους με αυτήν
οργανισμούς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν καθοριστεί πλέον με την εισαγωγή της σύγχρονης
τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα. Επίσης η υλοποίηση της δυνατότητας για παροχή πληροφοριών προς το ευρύ
κοινό με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και την αυτοματοποίηση των
διαδικασιών της είναι αναγκαίες ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και παραγωγικά η Δ.Ε.Β.Ι.
Οι στόχοι αυτοί απαιτούν τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης γιατί με τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας
της είναι αδύνατο να αντεπεξέλθει στις μελλοντικές αλλά και τωρινές τις υποχρεώσεις.
Για την εξωτερική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι. , απαιτείται η υλοποίηση του συστήματος με βασικές δυνατότητες:
Α. Την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας πληροφόρησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου.
Β. Την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής κατάθεσης, πρωτοβάθμιου ελέγχου και της διαδικασίας παραλαβής
των δικαιολογητικών.
Γ. Την ανάπτυξη λειτουργιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρία τουλάχιστο επίπεδα.

Για την εξωτερική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι. απαιτείται το νέο σύστημα να καλύπτει και να προσφέρει τις υποδομές,
να εμπεριέχει τις υπηρεσίες από τον υποψήφιο ανάδοχο για τη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού
περιβάλλοντος για την σημαντική αυτή οικονομική δραστηριότητα.

Εκτιμάται ως πρωταρχική η ανάγκη δημιουργίας βάσης δεδομένων σημάτων που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που
αφορούν κάθε σήμα (στοιχεία της αίτησης κατάθεσης και οτιδήποτε τηρείται σήμερα χειρωνακτικά). Οι
πληροφορίες που εισάγονται στο σύστημα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, έτσι ώστε να
είναι πιο εύκολη η διαχείριση, αλλά και πιο γρήγορη η δυνατότητα ανάκτησής τους.
Σημειώνεται επεξηγηματικά ότι, η εισαγωγή των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται με χρήση συστημάτων ψηφιακής
σάρωσης (scanners) και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).

Η αρχειοθέτηση που θα ακολουθεί, θα

πρέπει να γίνεται με βάση τις σχέσεις που συνδέουν τις πληροφορίες. Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση θα ισχύει για
όλες τις μορφές αιτήσεων για σήματα, καθώς και για τις αποφάσεις της Δ.Ε.Σ. και των άλλων Διοικητικών
Δικαστηρίων.
Με τη χρήση των υπηρεσιών της βάσης δεδομένων θα ανακτώνται με έγκυρο τρόπο όλα τα στοιχεία που
καλύπτουν τις ανάγκες του ελέγχου, όπως αυτές προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία.
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Ενέργειες όπως εισαγωγή, αρχειοθέτηση και μεταβολή στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά
από κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους, ενώ η ανάκτησή μέρους των πληροφοριών χωρίς το δικαίωμα
αλλαγών θα επιτρέπεται και στο κοινό με τη χρήση του Διαδικτύου.
Θα πρέπει να δοθεί σημασία και στην καθιέρωση ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων. Τα βιβλία που τηρούνται
σήμερα με χειρόγραφο τρόπο θα πρέπει να αναδομηθούν και να μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή στο
σύνολό τους.
Είναι, επίσης, ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων για τη σωστή διεκπεραίωση
των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Β.Ι. απέναντι στους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Θα πρέπει να αντλούνται
αυτόματα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, για την
ενημέρωση του Γ.Ε.Ε.Α και του Π.Ο.Δ.Ι. και την έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού. Θα πρέπει, βέβαια, να
υπάρχουν υπάλληλοι κατάλληλα καταρτισμένοι για τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων λειτουργιών όπου θα
προκύψουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου.

Παρουσιάζεται, ακόμα, η ανάγκη για την αναβάθμιση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του κόμβου στο
Διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο θα επιτραπεί στο ενδιαφερόμενο κοινό η πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο μέρος των
στοιχείων της βάσης δεδομένων. Εκτός από ποικίλες ενημερωτικές πληροφορίες, πρέπει να

παρέχεται η

δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης καταχώρησης σήματος ή και ελέγχου επί των υπαρχόντων σημάτων ή και
παντός είδους αιτήματος που αφορά στα εμπορικά σήματα. Επίσης, η Δ.Ε.Β.Ι. θα έχει πρόσβαση σε διεθνείς
τράπεζες πληροφοριών, έτσι ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα για τις εξελίξεις στο χώρο της.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
προσδιορισμού της ροής των εγγράφων (workflow) έτσι ώστε, να καθορίζονται αυτόματα (χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση) και να παρακολουθούνται τα στάδια που ακολουθεί ένα έγγραφο με την εισαγωγή του στο
σύστημα, για την πλήρη ψηφιοποίηση της πληροφορίας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ασφάλεια όλου του συστήματος που
περιγράφεται πιο πάνω. Η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη με πολλαπλά επίπεδα
ασφάλειας, προκειμένου να προληφθούν περιστατικά αλλοίωσης ή απώλειας σημαντικών στοιχείων. Έτσι, θα
πρέπει να επιτρέπεται η καταχώρηση πληροφοριών μόνο από υπαλλήλους της Δ.Ε.Β.Ι. που θα έχουν εκπαιδευτεί
κατάλληλα. Επίσης, το κοινό θα μπορεί να διαβάζει μόνο ένα μέρος της βάσης δεδομένων και δεν θα έχει
δικαίωμα αλλαγής στοιχείων σε αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις των καταχωρήσεων, οι οποίες προβλέπεται να
είναι και ηλεκτρονικές.

Β.5 Συνοπτική Περιγραφή Υφιστάμενης Εφαρμογής Σημάτων

Η Εφαρμογή αυτή έχει ως αντικείμενό της την καταγραφή και διαχείριση όλων των Εμπορικών Σημάτων
(Ημεδαπών, Αλλοδαπών και Συλλογικών) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Στην αρχική οθόνη γίνεται έλεγχος “αυθεντικότητας” των χρηστών της εφαρμογής. Μας ζητείται το Login Όνομα
και το Password προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των εγγραφών. Λάθος εισαγωγή ενός από τους δύο
κωδικούς έχει σαν αποτέλεσμα την απαγόρευση εισαγωγής στην εφαρμογή. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει τον
δικό του κωδικό πρόσβασης.
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Η εφαρμογή αυτή χωρίζεται σε 5 (πέντε) ενεργά κομμάτια τα οποία αναλύονται στην συνέχεια.
1.

Καταχώρηση Στοιχείων Σήματος.

Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται για κάποιο σήμα είναι χωρισμένα σε 8 (οκτώ) κατηγορίες



Στοιχεία Σήματος. Είναι κάποια γενικά στοιχεία, όπως ο αριθμός του, ο χαρακτηρισμός (Ημεδαπό ή
Αλλοδαπό), ημερομηνίες που αφορούν την Δ.Ε.Β.Ι. την δημοσίευση, την καταχώρηση κλπ.



Στοιχεία Απόφασης. Είναι τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση που παίρνει η Διοικητική Επιτροπή
Σημάτων όπως η ημερομηνία δικασίμου, το είδος της απόφασης, ο αριθμός της κλπ.



Στοιχεία Δικαιούχου. Είναι τα στοιχεία που αφορούν τον δικαιούχο του σήματος όπως η επωνυμία του
(ή το ονοματεπώνυμό του) ο αριθμός μητρώου του (εφόσον πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία) καθώς και
στοιχεία που αφορούν την διεύθυνσή του.



Στοιχεία Πληρεξούσιου Δικηγόρου. Είναι τα στοιχεία που αφορούν τον πληρεξούσιο δικηγόρο όπως το
ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία διεύθυνσής του.



Στοιχεία Αντικλήτου. Είναι τα στοιχεία που αφορούν τον αντίκλητο όπως το ονοματεπώνυμό του και τα
στοιχεία διεύθυνσής του.





Κλάσεις. Είναι οι κλάσεις που έχουν καταχωρηθεί για το σήμα.



Λέξεις – Κλειδιά. Είναι οι λέξεις-κλειδιά που αφορούν το σήμα με σκοπό την δημιουργία ευρετηρίου.
Στοιχεία Εικόνας Σήματος. Είναι τα στοιχεία που αφορούν την απεικόνιση του σήματος όπως η

περιγραφή του, το κύριο χρώμα του, ο κωδικός Βιέννης που πιθανώς να έχει και κάποιες ενδείξεις (αν είναι
για παράδειγμα Λεκτικό ή Ηχητικό) κλπ.
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2.

Τήρηση Ιστορικότητας Στοιχείων Σήματος.

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία έχουμε την δυνατότητα παρακολούθησης όλου του ιστορικού ενός σήματος
από την ημερομηνία κατάθεσής του μέχρι την σημερινή του κατάσταση (ταξινομημένα βάση ημερομηνίας
πρωτοκόλλου). Για αυτό τον σκοπό υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων όπως :


Παρεμβάσεις – Ένδικα Μέσα. Καταχωρούνται ο αριθμός Απόφασης καθώς και μια σύντομη
περιγραφή μιας Παρέμβασης (π.χ. Τριτανακοπής).



Αιτήσεις. Καταχωρούνται ο αριθμός Απόφασης καθώς και μια σύντομη περιγραφή μιας Αίτησης.



Μεταβολές. Καταχωρούνται ο αριθμός Απόφασης καθώς και μια σύντομη περιγραφή μιας
Μεταβολής (π.χ. Αλλαγή Νομικής Μορφής).

3.

Ενημέρωση Δ.Ε.Β.Ι.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των σημάτων που πρέπει να αποσταλούν για δημοσίευση
στο Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (από την επιλογή «Ενημέρωση ΔΕΒΙ» στο μενού επιλογών
«Διαχείριση»). Ο χρήστης δίνει το πλήθος των εγγραφών που είναι για δημοσίευση και με βάση την ημερομηνία
καταχώρησης απόφασης ενημερώνονται όλες οι εγγραφές, με την ημερομηνία για δημοσίευση.

4.

Εκτυπώσεις - Λίστες Αναζήτησης

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης, και εκτύπωσης αυτών
των εγγραφών

5.

Παράμετροι – Ασφάλεια
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Πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και οθόνες διαχείρισης κάποιων παραμετρικών στοιχείων που πρέπει να
καταχωρούνται όπως για παράδειγμα της λίστας με όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Ελλάδας.

Επίσης υπάρχουν οθόνες διαχείρισης της ίδιας της εφαρμογής όσον αφορά τους χρήστες και τα δικαιώματα που
πρέπει να έχουν στην εφαρμογή.
Και τέλος υπάρχουν οι επιλογές «Έξοδος» και «Παράθυρο» που αφορούν την έξοδο από την εφαρμογή και
κάποιες γενικές παραθυρικές ενέργειες της εφαρμογής.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γ.1. Αντικείμενο και σκοπός του έργου
Το αντικείμενο του Έργου αφορά στη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος (Ο.Π.Σ) για όλες τις ηλεκτρονικές διαδικασίες των εμπορικών σημάτων εντός και εκτός της
Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στο παρόν
έργο συμπεριλαμβάνεται η Μελέτη εφαρμογής, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και ροών εργασιών, η
ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού, η προμήθεια και εγκατάσταση
σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής και της απαραίτητης δικτυακής υποδομής, η μετάπτωση των υφιστάμενων
δεδομένων σημάτων, η πλήρης ψηφιοποίηση των βιβλίων σημάτων και των αποφάσεων των Διεθνών σημάτων
καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος. Η υλοποίηση του ΟΠΣ θα βασιστεί στην
ισχύουσα νομοθεσία των Εμπορικών Σημάτων και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών Προϊόντων-Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σε πλήρη λειτουργία ‘με το κλειδί
στο χέρι’ και θα είναι σε κάθε περίπτωση ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπου όλα τα
υποσυστήματα και οι εφαρμογές που το απαρτίζουν θα είναι πλήρως συμβατά και θα αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους σε ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας. Επίσης, οι αρχές της «ανοικτής αρχιτεκτονικής» πρέπει να διέπουν την
υλοποίηση του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος ώστε να επιτρέπονται οι όποιες μελλοντικές
αλλαγές, αναβαθμίσεις και επεκτάσεις του χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική του.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει και προσαρμόσει το πληροφοριακό σύστημα βασιζόμενος στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.

Οι σημαντικότερες λειτουργικές ελλείψεις που παρατηρούνται στη ΔΕΒΙ και απαιτείται να επιλυθούν με το Ο.Π.Σ
είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:


Επίπονη και χρονοβόρα, μη αυτοματοποιημένη, διαδικασία για τον έλεγχο των σημάτων.



Χειρονακτικές και μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες στη ροή εργασιών



Χρονοβόρα διαδικασία εντοπισμού εγγράφων



Μεγάλος και δύσκολος διαχειρίσιμος όγκος υλικού εγγράφων



Απουσία ηλεκτρονικού πρωτόκολλου



Αδυναμία ελέγχου ομοιότητας στα απεικονιστικά σήματα



Αδυναμία διασύνδεσης με κοινοτικά συστήματα όπως η μεταμηχανή ΤΜView και άλλα συστήματα (π.χ
WIPO)



Περιορισμένη ηλεκτρονική επικοινωνία με συναρμόδιους φορείς (αρμόδια Δικαστήρια, Εθνικό Τυπογραφείο,
κ.λ.π).

o

Γενικώς το λογισμικό του ΟΠΣ θα πρέπει να καλύπτει πλήρως και ενιαία τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σε
όλες τις λειτουργικές περιοχές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Δ/ξη. Η
ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σήματος και οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες που θα
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υλοποιηθούν μαζί με την αναγκαία ψηφιοποίηση των βιβλίων σημάτων αποτελούν κρίσιμες
παραμέτρους του έργου.

o

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρέχει με την τεχνική του προσφορά και την αναλυτική περιγραφή
όλων των πακέτων λογισμικού εφαρμογών καθώς και να τεκμηριώσει με σαφήνεια τον τρόπο και το
εύρος κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων του έργου με χρήση αυτών των πακέτων λογισμικού.
Επίσης, να τεκμηριωθεί η συμβατότητα που ενέχουν τα προσφερόμενα πακέτα λογισμικού και η
δυνατότητα διασυνδέσεων-διαλειτουργικότητας που υποστηρίζουν.

o

Ο υποψήφιος ανάδοχος να τεκμηριώσει την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του προσφερόμενου
λογισμικού με την αναφορά έργων αντίστοιχων απαιτήσεων και μεγέθους με το ΟΠΣ του παρόντος
έργου (με έμφαση στο δημόσιο τομέα ή σε οργανισμούς στην Ελλάδα ή την Ευρώπη) όπου έγινε
εγκατάσταση, και λειτουργία/ χρήση του. Τα έργα αυτά να προέρχονται από τον κατάλογο των έργων της
παρ. 1.6.6.1.2 του Παραρτήματος Β της Δ/ξης.

Γ.2. Πλαίσιο Εκτέλεσης Έργου.

Γ.2.1 Νομικό Πλαίσιο - Συμφωνία με διεθνείς συνθήκες.

Η ανάπτυξη των εφαρμογών, για την εσωτερική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι., προϋποθέτει την πλήρη συμφωνία με τις
διαδικασίες και τους χαρακτηρισμούς που απαιτούν οι διεθνείς συνθήκες (συνθήκες της Μαδρίτης, της Νίκαιας
και της Βιέννης, TLT, κ.ά). Ανεξάρτητα από το αν σήμερα οι συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμόζονται και
χρησιμοποιούνται από τη Δ.Ε.Β.Ι, οι προς ανάπτυξη εφαρμογές καθώς και οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των
σημάτων θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με αυτές. Συνεπώς ο υποψήφιος ανάδοχος στη τεχνική του πρόταση
θα πρέπει υποχρεωτικά να αναλύσει τη μεθοδολογία και τη διαδικασία για την υποστήριξη των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών των σημάτων που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες.

Γ.2.2 Συνεργασίες – Επικοινωνία με φορείς

Για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητο να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου.
Ανάπτυξης / Δ.Ε.Β.Ι και του Αναδόχου του έργου.

Επιπλέον, συνεχής και συνεπής συνεργασία του Αναδόχου απαιτείται και με τους εμπλεκόμενους φορείς με τους
οποίους η Δ.Ε.Β.Ι, είναι σε επικοινωνία, ώστε να ολοκληρωθούν οι κατάλληλες διαδικασίες για την προετοιμασία
και τη λειτουργία με ηλεκτρονική επικοινωνία ή μέσω διασύνδεσης/διαλειτουργικότητας με τα συστήματά τους.
Τέτοιοι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί Φορείς είναι οι ακόλουθοι:
Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς - ΟΗΙΜ (Αλικάντε, Ισπανία).
World Interantional Property Organization - WIPO (Γενεύη)
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
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Διοικητικά Δικαστήρια.
Υπουργεία και Δημόσιους φορείς

Η συνεργασία του Αναδόχου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
περιορισμούς που προκύπτουν από τους τρόπους λειτουργίας και όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν
μετά από συγκεκριμένη ενημέρωση / συνεννόηση του Αναδόχου με αυτούς.

Επειδή η λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επικοινωνία και τη συγκεκριμένη
κωδικοποιημένη πληροφορία με το ΟΗΙΜ και το WIPO, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τους
συγκεκριμένους φορείς. Το εύρος και το πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την
επιτυχία του έργου, λόγω της εξειδικευμένης πληροφόρησης και γνώσης.

O υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του υποχρεωτικά να περιγράψει αναλυτικά τις διαδικασίες για την
συνεργασία και την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία
του πληροφοριακού συστήματος και τη λειτουργία της ΔΕΒΙ.
Γ.2.3 Αξιοποίηση Υφιστάμενων Υποδομών – Ολοκλήρωση.

Στο Υπ.. Ανάπτυξης και στη Δ.Ε.Β.Ι. έχουν κατά καιρούς υλοποιηθεί διάφορα έργα πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, για τη λειτουργία της και περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β.5. Το συγκεκριμένο έργο,
επειδή καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Β.Ι., είναι και το πλέον ολοκληρωμένο έργο. Ο
ανάδοχος, στη μελέτη εφαρμογής, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις της υφιστάμενης
εφαρμογής διαχείρισης εμπορικών σημάτων της Δ.Ε.Β.Ι.

Γ.2.4 Αλλαγές και τροποποιήσεις στη λειτουργία της Διεύθυνσης.

Το συγκεκριμένο έργο, καλείται να καλύψει όλες τις λειτουργικές ανάγκες της Δ.Ε.Β.Ι. αλλά και να δημιουργήσει
τις αναγκαίες προϋποθέσεις και υποδομές ώστε να εναρμονιστεί και να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο
με τους φορείς όσο και με τους ενδιαφερόμενους,.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά με σαφήνεια, τόσο τις προβλεπόμενες αλλαγές και
τροποποιήσεις που θα εφαρμοστούν με την ένταξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος όσο και τη
νέα ροή των διαδικασιών και των εργασιών. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ο τρόπος
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους φορείς και οι υποδομές που απαιτείται να διαθέτουν αυτοί οι φορείς για την
ολοκλήρωση της επικοινωνίας.

Γ.3. Λειτουργικές και Τεχνικές Απαιτήσεις του Ο.Π.Σ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να τοποθετείται στο σύνολο των
απαιτήσεων όπως αυτές προδιαγράφονται στα Μέρη Β , Γ και Δ της παρούσας διακήρυξης.
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Σημειώνεται ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος έργου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι απαιτήσεις των πινάκων συμμόρφωσης για τις οποίες δεν υπάρχει το «ΝΑΙ»
στο πεδίο-στήλη απαίτηση και οι οποίες έχουν επιθυμητό – προαιρετικό χαρακτήρα.

Επίσης σημειώνεται ότι η απλή αποδοχή ή αναπαραγωγή του κειμένου της διακήρυξης δεν τεκμηριώνει τη
συμμόρφωση και την πληρότητα της τεχνικής προσέγγισης για την αντίστοιχη απαίτηση-τεχνική προδιαγραφή,
με αποτέλεσμα η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, εφ’ όσον κατ’ εξακολούθηση διαθέτει τέτοια στοιχεία, να
θεωρείται αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και να απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα σήματα που είναι καταχωρημένα στα βιβλία σημάτων και εν μέρει στην υφιστάμενη βάση δεδομένων της ΔΕΒΙ
ανέρχονται σε 155.000 ημεδαπά σήματα και 211.000 αλλοδαπά σήματα.
Επίσης, μέχρι πρόσφατα είχαν κατατεθεί στη ΔΕΒΙ 275 αιτήσεις διεθνών σημάτων ενώ διαβιβάστηκαν μέσω του
Διεθνούς Γραφείου 30.124 αιτήσεις για καταχώριση διεθνών σημάτων στην Ελληνική Επικράτεια. Πιο
συγκεκριμένα, τα τρία προηγούμενα έτη τα σήματα που κατατέθηκαν είναι σε αριθμούς:
2009
2008
2007

διεθνή
2504
3800
4260

αλλοδαπά
605
746
811

Ημεδαπά
5159
11104
6412

συλλογικά
1
10
6

ΣΥΝΟΛΟ
8269
15660
11489

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την κατάθεση τουλάχιστον 20.000 σημάτων
ανά έτος ενώ οι μεταβολές που έγιναν στα σήματα υπολογίζονται στις 27.000 περίπου την τελευταία πενταετία
οπότε και οι 10.000 μεταβολές σημάτων εκτιμώνται ως ο υποστηριζόμενος αριθμός μεταβολών ανά έτος.
Δεδομένου ότι τα μεγέθη αυτά μεταβάλλονται κάθε έτος, ο Ανάδοχος επιβάλλεται να θεωρήσει τις ανώτατες
δυνατές τιμές ως προς τα σήματα και τις μεταβολές τους που θα υποστηρίζει το σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται
σε κάθε περίπτωση.

Γ.3.1 Γενικές Λειτουργικές Απαιτήσεις
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του έργου εστιάζεται στην ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών τόσο της
εξωτερικής όσο και της εσωτερικής λειτουργίας της Δ.Ε.Β.Ι όπως περιγράφονται αυτές ακολούθως.
Συνοπτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις που πηγάζουν από τη λειτουργία της ΔΕΒΙ είναι οι ακόλουθες:
Γενικές Απαιτήσεις:
-

Ηλεκτρονική δρομολόγηση εγγράφων εντός Δ/νσης (ΔΕΒΙ).

-

on line Πρόσβαση κοινού, με αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας.

-

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης Ελλάδα και Εξωτερικό (σχετικά links).

-

Τροφοδότηση του Portal της ΔΕΒΙ, με ενημερωτικό υλικό προς το κοινό (διαδικασίες, τεύχη νόμους που
αφορούν τα σήματα).

-

Έκδοση περιοδικού για την ενημέρωση διεθνών οργανισμών

-

Ηλεκτρονικός καθορισμός δικάσιμου σήματος.

-

Ηλεκτρονική Τήρηση Βιβλίων

-

Ψηφιοποίηση βιβλίων σημάτων.
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-

Χρήση Κεντρικοποιημένης Βάσης Δεδομένων με ενσωματωμένες δυνατότητες λειτουργιών υποστήριξης και
διαχείρισης ψηφιακών αρχείων και πολυμέσων (γραφικών, σημάτων, εικόνας και ήχου, κ.λ.π.),

Επιμέρους απαιτήσεις Α τμήματος (κατάθεσης αίτησης σημάτων):
-

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση αιτήσεων σημάτων και συνοδευτικών εγγράφων.

-

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης σήματος μέσω Internet.

-

Αρχειοθέτηση αιτήσεων μεταβολών (και άλλων αιτήσεων) μέσω ψηφιακής σάρωσης, τήρηση ιστορικού
σήματος, άμεση ενημέρωση σήματος με τη τρέχουσα κατάσταση.

-

Ηλεκτρονικός έλεγχος σημάτων.

-

Ηλεκτρονική επικοινωνία της Δ/νσης και των δικαιούχων (fax – e-mail) .

-

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με χρονοσφράγιση.

Επιμέρους απαιτήσεις Β τμήματος (ελέγχου και παραδοχής σημάτων):
-

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και συσχετισμό όλων των ειδών σημάτων με αποφάσεις της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) και των Διοικητικών Δικαστηρίων (ΔΔ).

-

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων.

-

Ηλεκτρονικός καταμερισμός κλήσεων σε δικαστικούς επιμελητές.

-

Στατιστικά.

-

Προϋπολογισμός.

-

Εφαρμογή DTP για το Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εκδίδεται από το Εθνικό
τυπογραφείο.

Ειδικότερα :
Για την λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι με τους ενδιαφερόμενους απαιτείται η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού κόμβου-πύλης
(portal). Μέσω αυτού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβαίνουν σε :
Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τη Δ.Ε.Β.Ι. για ζητήματα εξυπηρέτησης και ευρύτερης πληροφόρησης. Η
συγκεκριμένη επικοινωνία είναι αμφίδρομη, και οι απαντήσεις από τη πλευρά της Υπηρεσίας θα παρέχονται
ηλεκτρονικά και τυποποιημένα.
Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τη Δ.Ε.Β.Ι για την αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών, που έχουν σχέση με
τα υπάρχοντα καταχωρημένα σήματα και ορισμένα χαρακτηριστικά τους, όπως διάρκεια, κατηγορία, είδος,
κλάσεις, κ.λ.π.
Διαδικασία πλήρους ηλεκτρονικής συναλλαγής για την ηλεκτρονική κατάθεση σήματος, μέσω του Internet,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σημερινές διαδικασίες, και τις απαιτήσεις ασφάλειας (π.χ. χρήση ψηφιακών
υπογραφών).
Επίσης, για την πλήρη υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης σήματος θα παρέχονται μέσω
του portal και ηλεκτρονικές πληρωμές (e-payment) με την ανάλογη ασφάλεια συναλλαγών που προβλέπεται.

Η ηλεκτρονική πύλη της Δ.Ε.Β.Ι. θα είναι τουλάχιστον δίγλωσση (Ελληνικά, Αγγλικά) και προσβάσιμη από τους
ενδιαφερόμενους μέσω διαδικτύου τουλάχιστον σε δύο επίπεδα (πληροφόρηση και μέλος) ενώ ο σχεδιασμός της
πρέπει να μην έχει τεχνικούς περιορισμούς και να διασφαλίζει την πλήρη ηλεκτρονική συναλλαγή για την
κατάθεση σήματος. Επειδή οι λειτουργίες τις οποίες παρέχει η ηλεκτρονική πύλη της Δ.Ε.Β.Ι, είναι πολύ
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σημαντικές, απαιτείται ο εξοπλισμός να είναι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, να έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ασφάλειας πρόσβασης και ο όλος σχεδιασμός του να παρέχει υψηλή αξιοπιστία και
υπολογιστική απόδοση και να στηρίζεται στις νέες αποδεκτές τεχνολογίες του διαδικτύου. Ειδική μέριμνα πρέπει
να έχει η προσφορά του αναδόχου, για τα θέματα των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής,
ασφάλειας και προστασίας, δεσμεύσεων για επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και διαχείρισης των μελών
της ηλεκτρονικής πύλης από άποψη αυθεντικότητας και πιστοποίησης.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ηλεκτρονική πύλη της Δ.Ε.Β.Ι. είναι οι ακόλουθες:
1ο Επίπεδο: Δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών της Δ.Ε.Β.Ι.
2ο Επίπεδο: Αλληλεπίδραση, παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail,
κόμβοι FAQ, κλπ)
3ο Επίπεδο: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, δίνοντας τουλάχιστον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης
αιτήσεων, ηλεκτρονικών βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών και ηλεκτρονικής πληρωμής
4ο Επίπεδο: Συνδυαζόμενες Υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων από την Υπηρεσία τόσο
στην έδρα της όσο και –κυρίως- μέσω της ηλεκτρονικής πύλης.

Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής και γενικώς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να
πληροί την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία (Ν.3979/2011 περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.τ.λ) με την εφαρμογή καθιερωμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών
αυθεντικοποίησης-πιστοποίησης (χρονοσήμανση, ψηφιακές υπογραφές, κ.α), επικοινωνίας και διαρκούς
παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των ζητημάτων.

Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (ΟΗΙΜ, WIPO, άλλα
Εθνικά γραφεία σημάτων).
Τροφοδότηση της διαδικτυακής πύλης με ενημερωτικό υλικό (π.χ. τεύχη ΔΕΒΙ, νόμους που αφορούν σήματα,
νομολογία των Δ.Ε.Σ. και των Διοικητικών Δικαστηρίων).
Ηλεκτρονική επικοινωνία της Δ.Ε.Β.Ι. και των δικαιούχων μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών φορμών.
Ηλεκτρονική επικοινωνία της Δ.Ε.Β.Ι. με την Κοινότητα, τα Εθνικά Γραφεία, το Διεθνές Γραφείο και Διεθνείς
Οργανισμούς.
Ηλεκτρονικός έλεγχος σημάτων και αναζήτηση στοιχείων για τα σήματα.
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σήματος και λοιπών μεταβολών.
Διατύπωση ερωτήσεων κοινού και αποστολή απαντήσεων από τη Δ.Ε.Β.Ι. με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για την εσωτερική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι και τη δημιουργία του ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης των σημάτων
(ηλεκτρονικού ελέγχου και κατάθεσης) απαιτούνται:
Ηλεκτρονική δρομολόγηση εγγράφων και ροές εργασιών εντός της Δ.Ε.Β.Ι.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (τράπεζες πληροφοριών,
internet).
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Δημιουργία και παροχή ενημερωτικού υλικού προς την ηλεκτρονική πύλη της Δ.Ε.Β.Ι. (π.χ. τεύχη ΔΕΒΙ,
νόμους, εγκύκλιους και αποφάσεις που αφορούν τα σήματα).
Έκδοση περιοδικού για ενημέρωση των διεθνών οργανισμών.
Αυτοματισμός γραφείου (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα κτλ) και σύστημα DTP.
Ηλεκτρονικός καθορισμός δικασίμου σήματος (ηλεκτρονική κλήτευση).
Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων.
Αρχειοθέτηση αιτήσεων σημάτων και συνοδευτικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω scanner) ), στην
Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων καθώς και δυνατότητα λήψης-αποστολής αιτήσεων μέσω internet.
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σημάτων (απεικονίσεις, λεκτικά και ηχητικά σήματα) στην Κεντρικοποιημένη
Βάση Δεδομένων ως ψηφιακά αρχεία πολυμέσων και κατηγοριοποίησή τους σε ημεδαπά, αλλοδαπά,
συλλογικά, εκ μετατροπής κοινοτικά, διεθνή και εκ μετατροπής διεθνή, δυνατότητα λήψης πληροφοριών για
επιμέρους στοιχεία σήματος (π.χ. δικαιούχος, πληρεξούσιος, κλάσεις).
Ψηφιοποίηση όλων των υπαρχόντων βιβλίων σημάτων και των αποφάσεων τους και καταχώρησή τους στην
Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων
Μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων σημάτων
Κωδικοποίηση των απεικονίσεων σύμφωνα με τη συνθήκη της Βιέννης.
Αρχειοθέτηση αιτήσεων μεταβολών και άλλων αιτήσεων μέσω ψηφιακής σάρωσης (scanning) και αυτόματη
καταχώρηση στην Κεντρικοποιημένη βάση δεδομένων, τήρηση ιστορικού σήματος, άμεση ενημέρωση
σήματος για την τρέχουσα κατάστασή του.
Επικοινωνία της ΔΕΒΙ και των δικαιούχων (πληρεξουσίων) με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail).
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο συνδεδεμένο με την Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων με αυτόματο
προσδιορισμό ημερομηνιών και ανάπτυξη εξειδικευμένων πρωτοκόλλων ανά διαδικασία καθώς και
χρονοσφράγιση.
Αρχειοθέτηση αποφάσεων Δ.Ε.Σ. και Δ.Δ. και άμεσος συσχετισμός τους με τα αντίστοιχα σήματα.
Αρχειοθέτηση αιτήσεων κοινοτικών σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.
Αρχειοθέτηση αιτήσεων εθνικών σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.
Αρχειοθέτηση αιτήσεων διεθνών σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Αρχειοθέτηση αιτήσεων εκ μετατροπής διεθνών σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Αρχειοθέτηση αιτήσεων εκ μετατροπής κοινοτικών σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Ηλεκτρονική τήρηση κοινοτικών σημάτων και εμβλημάτων, με αφετηρία την Ελλάδα.
Ηλεκτρονική τήρηση διεθνών σημάτων, με αφετηρία την Ελλάδα.
Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων.
Ηλεκτρονικός καταμερισμός κλήσεων στους Δικαστικούς Επιμελητές.
Έκδοση εκθέματος δικασίμου σε ηλεκτρονική μορφή.
Ηλεκτρονικός έλεγχος σημάτων, ανάλογα με το είδος τους.
Αυτοματοποιημένη έκδοση στατιστικών στοιχείων για την ενημέρωση του Π.Ο.Δ.Ι. και του Γ.Ε.Ε.Α και την
έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού της Δ.Ε.Β.Ι.
Παροχή στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Β.Ι.
Εφαρμογή για το Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που τυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο
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Γ.3.2 Λογικά υποσυστήματα - Λειτουργίες

Τα ακόλουθα υποσυστήματα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και αποτελούν λογικά και όχι φυσικά υποσυστήματα
του πληροφοριακού συστήματος δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ
υποσυστημάτων και προϊόντων λογισμικού που θα καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και λειτουργίες τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τοποθετηθούν αναλυτικά στην προσφορά τους ως προς την κάλυψη των λειτουργιών
και των λογικών υποσυστημάτων που προδιαγράφονται ακολούθως μέσω του προσφερόμενου και υπό ανάπτυξη
λογισμικού τους με αναφορά της αντιστοίχησης λειτουργιών/υποσυστημάτων με τα πακέτα λογισμικού που
προσφέρουν ή τις εφαρμογές που θα υλοποιήσουν.
Γ.3.2.1 Λογικό Υποσύστημα Διαχείρισης Σημάτων

Σχετικά με τη διαχείριση σημάτων οι παρακάτω λειτουργίες και διαδικασίες είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες:
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σημάτων (απεικονίσεις, λεκτικά και ηχητικά σήματα) και κατηγοριοποίησή τους
σε ημεδαπά, αλλοδαπά, συλλογικά, κοινοτικά, διεθνή και εκ μετατροπής) με λήψη πληροφοριών για
επιμέρους στοιχεία σήματος (π.χ. δικαιούχος, πληρεξούσιος, κλάσεις).
Ηλεκτρονική τήρηση κοινοτικών σημάτων, εμβλημάτων, προστατευομένων ονομασιών και βασικών
φαρμακευτικών ουσιών.
Ηλεκτρονικός έλεγχος σημάτων ανάλογα με το είδος τους.
Αυτοματοποιημένη έρευνα ομοιότητας για τα λεκτικά και απεικονιστικά σήματα
Υποστήριξη σύνθετων αναζητήσεων επί των στοιχείων των αρχειοθετημένων σημάτων
Αρχειοθέτηση αιτήσεων σημάτων και συνοδευτικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω scanner) και
αποθήκευση των στοιχείων σε Βάση Δεδομένων για όσες αιτήσεις υποβάλλονται εντύπως ή δεν
συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης της Δ.Ε.Β.Ι.
Αρχειοθέτηση αιτήσεων κοινοτικών σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Αρχειοθέτηση αιτήσεων διεθνών σημάτων με χώρα προέλευσης ή προορισμού την Ελλάδα, σε ηλεκτρονική
μορφή
Αρχειοθέτηση αιτήσεων μεταβολών και άλλων αιτήσεων μέσω ψηφιακής σάρωσης (scanning), ηλεκτρονικό
ιστορικό σημάτων, άμεση ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων με την τρέχουσα κατάσταση του σήματος.
Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων σημάτων.

Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να αρχειοθετούνται όλα τα εμπορικά σήματα ανάλογα με το είδος τους.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρξει αρχειοθέτηση λεκτικών, απεικονιστικών και ηχητικών σημάτων (δηλ. η
πληροφορία θα έχει τη μορφή κειμένου, εικόνας και ήχου). Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των
ημεδαπών από τα αλλοδαπά , συλλογικά, κοινοτικά, διεθνή και εκ μετατροπής σήματα. Είναι απαραίτητο και
προς όφελος της Δ.Ε.Β.Ι. για την καλύτερη αποδοτικότερη και ασφαλέστερη οργάνωση να χρησιμοποιείται η
Κεντρικοποιημένη βάση δεδομένων για κάθε είδος και τύπο ηλεκτρονικού ή μη περιεχομένου (βλ. Έγγραφα,
πολυμέσα, κ.α.)
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Πρέπει να δοθεί προσοχή και στην ύπαρξη ασπρόμαυρης ή έγχρωμης απεικόνισης (λογότυπου) για τα σήματα
(π.χ δεν πρέπει να εμφανίζεται ασπρόμαυρο λογότυπο όταν το σήμα κατατέθηκε με έγχρωμο λογότυπο).

Η αρχειοθέτηση κάθε σήματος θα πρέπει να γίνεται και ανάλογα με τις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών για τις
οποίες ισχύει. Ειδικά για τα απεικονιστικά σήματα η κατηγοριοποίηση βάσει του περιεχομένου τους θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με την κατηγοριοποίηση που έχει καθοριστεί από τη Συνθήκη της Βιέννης. Το σύστημα
δεικτοδότησης των απεικονιστικών σημάτων θα πρέπει ακόμη, να επιτρέπει τον προσδιορισμό και την
αποθήκευση υποσημειώσεων για τα σημαντικά στοιχεία κάθε εικόνας. Για κάθε απεικονιστικό σήμα θα πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μέρους ή όλου του λεκτικού περιεχομένου του, ώστε να είναι δυνατή η
αντιπαραβολή των λεκτικών σημάτων με τις λέξεις που εμπεριέχονται στα απεικονιστικά σήματα.

Για κάθε σήμα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λήψης πληροφοριών για όλα τα επιμέρους στοιχεία του, π.χ. το
δικαιούχο, τον πληρεξούσιο, την ημερομηνία καταχώρησης, τα προϊόντα, τις κλάσεις κ.λπ. του σήματος. Επίσης,
θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης όλου του ιστορικού κάθε σήματος (ένδικα μέσα, ανανεώσεις,
μεταβολές κ.λπ.) από τη βάση δεδομένων.

Θα πρέπει να γίνεται αρχειοθέτηση των αιτήσεων καταχώρησης εθνικών σημάτων, αλλά και των συνοδευτικών
εγγράφων κάθε αίτησης. Συγκεκριμένα, εκτός από την αίτηση καταχώρησης εθνικού σήματος θα πρέπει να
αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονική μορφή το πληρεξούσιο του δικηγόρου, το καταβληθέν παράβολο του δημοσίου
και η υπεύθυνη δήλωση που παραδίδονται στη Δ.Ε.Β.Ι με την κατάθεση της αίτησης.

Όταν η αίτηση καταχώρησης εθνικού σήματος κατατίθεται σε έντυπη μορφή, τα στοιχεία του σήματος θα
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων με χρήση OCR και καταχώριση στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα
έγγραφα των αιτήσεων καταχώρησης εθνικών σημάτων και τα συνοδευτικά έγγραφα θα ψηφιοποιούνται μέσω
ψηφιακής σάρωσης (scanning) από τον αρμόδιο υπάλληλο απ’ ευθείας και θα καταχωρούνται αυτόματα στην
Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων από την οποία θα είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη
της εφαρμογής. Επίσης, θα ψηφιοποιούνται όλα τα απεικονιστικά σήματα και θα αρχειοθετούνται στη βάση
δεδομένων.
o

κάθε αρχείο θα περιέχει μόνο μια απεικόνιση,

o

θα χρησιμοποιείται ανάλυση τουλάχιστον 300dpi και,

o

κάθε αρχείο θα περιέχει επικεφαλίδα στην οποία θα δίνονται πληροφορίες για την πιστοποίηση του
αρχείου.

Τα έγχρωμα ή ασπρόμαυρα απεικονιστικά σήματα θα ψηφιοποιούνται σε μορφή εικόνων JPEG FIF (JFIF) format.
Λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο πρότυπο δίνονται στο International Standard document No. ISO/IEC DIS 109181, ενώ οι αριθμοί αναφοράς είναι: ISO/IEC JTC 1 και /SC2 N2215.
Θα γίνεται αρχειοθέτηση όλων των αιτήσεων που επηρεάζουν το ιστορικό των σημάτων. Συγκεκριμένα, θα
αρχειοθετούνται τα έγγραφα των αιτήσεων ενδίκων μέσων (προσφυγές, παρεμβάσεις, τριτανακοπές, διαγραφές,
παραχωρήσεις άδειας χρήσεως), οι αιτήσεις μεταβολής, οι αιτήσεις ανανέωσης σήματος κ.ά.
αρχειοθέτηση των εγγράφων θα γίνεται μέσω ψηφιακής σάρωσης.
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Όταν γίνεται μια αίτηση καταχώρησης σήματος ή ένδικου μέσου, θα πρέπει να καθορίζεται αυτόματα η
αντίστοιχη ημερομηνία εκδίκασής της. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη τις
προκαθορισμένες ημερομηνίες δικασίμου και το πλήθος των υποθέσεων (ανά περίπτωση και ημερομηνία
δικασίμου) που έχουν ήδη καθοριστεί προς εκδίκαση.

Εκτός από τα έγγραφα των αιτήσεων, στη βάση δεδομένων θα πρέπει να φυλάσσεται όλη η διαθέσιμη
πληροφορία σχετικά με τις Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα Διοικητικά
Δικαστήρια για κάθε εμπορικό σήμα.

Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων θα είναι τέτοιος ώστε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, να διατηρούνται
οι λογικές συνδέσεις μεταξύ σημάτων και αιτήσεων, σημάτων και αποφάσεων, αιτήσεων καταχώρησης σήματος
ή ενδίκων μέσων και αποφάσεων, αποφάσεων και ημερομηνιών δικασίμου, κ.ο.κ. Επίσης, η βάση δεδομένων
πρέπει να εξυπηρετεί σύνθετες αναζητήσεις και ποικιλότροπες συσχετίσεις ως προς αυτές τις πληροφορίες,
ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Εκτός από την αρχειοθέτηση των αιτήσεων που σχετίζονται με εθνικά σήματα, στη βάση δεδομένων πρέπει να
γίνεται αρχειοθέτηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στη ΔΕΒΙ και σχετίζονται με κοινοτικά και διεθνή σήματα.
Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνεται αρχειοθέτηση των Ελληνικών αιτήσεων καταχώρησης κοινοτικών και διεθνών
σημάτων, των αιτήσεων μετατροπής κοινοτικών ή διεθνών σημάτων σε εθνικά και των αιτήσεων εδαφικής
επέκτασης επί διεθνών σημάτων ή ανανέωσης διεθνούς σήματος με προορισμό την Ελλάδα.
Στη βάση δεδομένων πρέπει ακόμα να τηρούνται τα κοινοτικά σήματα, τα εμβλήματα, τα διεθνή σήματα με ισχύ
στην Ελλάδα, τα προστατευόμενων ονομασιών σήματα και σήματα βασικών φαρμακευτικών ουσιών . Τα σήματα
και τα εμβλήματα θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες λίστες που θα
στέλνουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, o OHIM και ο WIPO στη Δ.Ε.Β.Ι.

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθούν και εφαρμογές που θα εκτελούν τις απαιτούμενες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση και άλλων αιτήσεων, όπως είναι η έκδοση αντιγράφου της αίτησης καταχώρησης σήματος και η
έκδοση βεβαίωσης κατάθεσης σήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται σύνθεση της φόρμας
της αίτησης από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Επίσης, το σύστημα πρέπει να βρίσκει αυτόματα τα

σήματα για τα οποία θα πρέπει να γίνει ανανέωση σε προκαθορισμένο από τον αρμόδιο χρήστη χρονικό
διάστημα και να τον ενημερώνει σχετικά. Έπειτα από εντολή του χρήστη το σύστημα πρέπει να μπορεί να στέλνει
ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) στους ιδιοκτήτες των σημάτων που λήγουν σύντομα.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων του συστήματος θα έχουν τα δύο τμήματα της ΔΕΒΙ, αλλά και οι συνδρομητές
της, για την εξαγωγή πληροφοριών που αφορούν σήματα. Θα υπάρχουν προνόμια ασφαλείας τα οποία θα
επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα στοιχεία και σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Έτσι, οι υπάλληλοι
στην κατάθεση και την ενημέρωση σημάτων θα έχουν διαφορετικά δικαιώματα εγγραφής στη βάση δεδομένων,
ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους, ενώ όλες οι ανάγκες διαχείρισης περιεχομένου των προαναφερθέντων
θα καλύπτονται πλήρως και ενιαία από την Κεντρικοποιημένη βάση δεδομένων.
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Φυσικά, οι εφαρμογές ανάκτησης πληροφοριών και ελέγχου σημάτων θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες
σύστημα βοηθείας (helpfiles) και εγχειρίδιο χρήσης γραμμένα στα ελληνικά, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη
καθοδήγηση των διαφόρων χρηστών του συστήματος.

Γ.3.2.2 Λογικό Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Τήρησης Βιβλίων και Πρωτοκόλλων

Τα βιβλία της ΔΕΒΙ που πρόκειται να ενσωματωθούν στο νέο σύστημα θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και θα
ενημερώνονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Έτσι, σε ηλεκτρονική μορφή θα τηρούνται τα ακόλουθα
Βιβλία, ευρετήρια και Πρωτόκολλα:

Βιβλίο Ημεδαπών Σημάτων.
Βιβλίο Αλλοδαπών Σημάτων.
Βιβλίο Συλλογικών Σημάτων.
Βιβλίο Διεθνών Σημάτων.
Βιβλίο Διεθνών Σημάτων εκ μετατροπής
Βιβλίο Κοινοτικών Σημάτων εκ μετατροπής
Ευρετήριο Απεικονίσεων Ημεδαπών Σημάτων.
Ευρετήριο Απεικονίσεων Αλλοδαπών Σημάτων.
Ευρετήριο Ημεδαπών Σημάτων.
Ευρετήριο Αλλοδαπών Σημάτων.
Ευρετήριο Διεθνών Σημάτων.
Ευρετήριο Αριθμητικών Σημάτων.
Ευρετήριο Περιοδικών.
Βιβλίο Κοινοποίησης Αποφάσεων
Βιβλίο Κλήσεων
Βιβλίο Δικασίμων Ημεδαπών Σημάτων.
Βιβλίο Δικασίμων Αλλοδαπών Σημάτων.
Βιβλίο Δικασίμων Αλλοδαπών Σημάτων εκ μετατροπής.
Φάκελος Σήματος.
Φάκελος Αιτήσεων Ημεδαπών, Αλλοδαπών Σημάτων
Φάκελος Αιτήσεων Διεθνών Σημάτων.
Φάκελος Αιτήσεων Κοινοτικών Σημάτων.
Εμβλήματα.
Βιβλίο Ελέγχου.
Πρωτόκολλα.
Βιβλίο Δικασίμων Ένδικων Μέσων.
Φάκελος Δικογραφιών–ΔΕΣΦάκελος Προσφυγών.
Βιβλίο Δικαστικών Επιμελητών.
Βιβλίο Δημοσιεύσεων.
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Αρχείο Απορριπτικών Αποφάσεων.
Αρχείο Δεκτών Αποφάσεων ΔΕΣ.
Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων.
Αρχείο Τευχών ΔΕΒΙ.
Έκθεμα Δικασίμου.
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΕΣ
Πρακτικά Διάσκεψης ΔΕΣ
Πρακτικά Δημοσίευσης

Τα Βιβλία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Σημάτων, Κοινοτικών και Διεθνών Σημάτων θα είναι και προσβάσιμα όσον
αφορά το περιεχόμενό τους μερικώς και από τη διαδικτυακή πύλη της Δ.Ε.Β.Ι.

Στο νέο σύστημα θα τηρούνται ηλεκτρονικά και δύο βιβλία που δεν υπήρχαν στο παλιό χειρωνακτικό σύστημα,
δηλαδή το Βιβλίο Κοινοποίησης Αποφάσεων και το Βιβλίο Κλήσεων προς τον ενδιαφερόμενο. Στα βιβλία αυτά θα
καταγράφονται οι κλήσεις και κοινοποιήσεις που έχουν αναλάβει οι δικαστικοί επιμελητές..

Η ανάθεση κλήσεων και κοινοποιήσεων στους Δικαστικούς Επιμελητές θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ
θα λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα του κάθε επιμελητή και ο αριθμός των υποθέσεων που έχει αναλάβει.
Σε καθένα από τα βιβλία και πρωτόκολλα της Διεύθυνσης θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και ανάγνωσης μόνο οι
αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ.Ε.Β.Ι., ανάλογα με το είδος της εργασίας τους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι
πληροφοριακές απαιτήσεις των Βιβλίων Σημάτων και των Πρωτοκόλλων της Δ.Ε.Β.Ι.

Βιβλίο Ημεδαπών Σημάτων
Αριθμός Σήματος
Σήμα
Ημερομηνία Κατάθεσης
Ώρα Κατάθεσης
Όνομα ή Επωνυμία Δικαιούχου
Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρα Δικαιούχου
Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αντίκλητος
Προσδιορισμός Σήματος (Απεικόνιση, Λεκτικό, Αριθμός, Εγχρωμο, Ασπρόμαυρο, Ηχητικό, Συλλογικό,
Τρισδιάστατο)
Σημαντικά Χρώματα Σήματος (για τα έγχρωμα)
Κωδικός απεικόνισης κατά συμφωνία της Βιέννης (για τα απεικονιστικά)
Λεκτικό μέρος της απεικόνισης Σήματος (για τα απεικονιστικά)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Κλάσεις
Μεταβολές - Ανανεώσεις Σήματος
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Ένδικα Μέσα και Αποφάσεις
Ημερομηνία Καταχώρησης
Αρ. Παραβόλου Δημόσιου Ταμείου
Αρ. Απόφασης Δ.Ε.Σ.
Καταβληθέντα Τέλη
Αριθμός Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

- Βιβλίο Αλλοδαπών Σημάτων
Αριθμός Σήματος
Σήμα
Ημερομηνία Κατάθεσης
Συμβατική Προτεραιότητα
Ημερομηνία συμβατικής προτεραιότητας
Αριθμός κατάθεσης (συμβατικής προτεραιότητας)
Χώρα (συμβατικής προτεραιότητας)
Όνομα ή Επωνυμία Δικαιούχου
Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρα Δικαιούχου
Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αντίκλητος
Προσδιορισμός Σήματος (Απεικόνιση, Λεκτικό, Αριθμός, Εγχρωμο, Ασπρόμαυρο, Ηχητικό, Συλλογικό,
Τρισδιάστατο)
Σημαντικά Χρώματα Σήματος (για τα έγχρωμα)
Κωδικός απεικόνισης κατά συμφωνία της Βιέννης (για τα απεικονιστικά)
Λεκτικό μέρος της απεικόνισης Σήματος (για τα απεικονιστικά)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Κλάσεις
Μεταβολές - Ανανεώσεις Σήματος
Ένδικα Μέσα και Αποφάσεις
Ημερομηνία Καταχώρησης
Αρ. Παραβόλου Δημόσιου Ταμείου
Αρ. Απόφασης Δ.Ε.Σ.
Καταβληθέντα Τέλη
Αριθμός Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

- Βιβλίο Διεθνών Σημάτων
Αριθμός Σήματος
Σήμα
Ημερομηνία Κατάθεσης
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Συμβατική Προτεραιότητα
Ημερομηνία συμβατικής προτεραιότητας
Αριθμός κατάθεσης (συμβατικής προτεραιότητας)
Χώρα (συμβατικής προτεραιότητας)
Όνομα ή Επωνυμία Δικαιούχου
Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρα Δικαιούχου
Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αντίκλητος
Προσδιορισμός Σήματος (Απεικόνιση, Λεκτικό, Αριθμός, Εγχρωμο, Ασπρόμαυρο, Ηχητικό, Συλλογικό,
Τρισδιάστατο)
Σημαντικά Χρώματα Σήματος (για τα έγχρωμα)
Κωδικός απεικόνισης κατά συμφωνία της Βιέννης (για τα απεικονιστικά)
Λεκτικό μέρος της απεικόνισης Σήματος (για τα απεικονιστικά)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Κλάσεις
Μεταβολές - Ανανεώσεις Σήματος
Ένδικα Μέσα και Αποφάσεις
Ημερομηνία Καταχώρησης
Αρ. Παραβόλου Δημόσιου Ταμείου
Αρ. Απόφασης Δ.Ε.Σ.
Καταβληθέντα Τέλη
Αριθμός Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

- Βιβλίο Συλλογικών
Αριθμός Σήματος
Σήμα
Ημερομηνία Κατάθεσης
Συμβατική Προτεραιότητα
Ημερομηνία συμβατικής προτεραιότητας
Αριθμός κατάθεσης (συμβατικής προτεραιότητας)
Χώρα (συμβατικής προτεραιότητας)
Όνομα ή Επωνυμία Δικαιούχου
Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρα Δικαιούχου
Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αντίκλητος
Προσδιορισμός Σήματος (Απεικόνιση, Λεκτικό, Αριθμός, Εγχρωμο, Ασπρόμαυρο, Ηχητικό, Συλλογικό,
Τρισδιάστατο)
Σημαντικά Χρώματα Σήματος (για τα έγχρωμα)
Κωδικός απεικόνισης κατά συμφωνία της Βιέννης (για τα απεικονιστικά)
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Λεκτικό μέρος της απεικόνισης Σήματος (για τα απεικονιστικά)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Κλάσεις
Μεταβολές - Ανανεώσεις Σήματος
Ένδικα Μέσα και Αποφάσεις
Ημερομηνία Καταχώρησης
Αρ. Παραβόλου Δημόσιου Ταμείου
Αρ. Απόφασης Δ.Ε.Σ.
Καταβληθέντα Τέλη
Αριθμός Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

- Βιβλίο εκ μετατροπής κοινοτικών σε εθνικά
όμοια με τα προηγούμενα
- Βιβλίο εκ μετατροπής διεθνών σε εθνικά
όμοια με τα προηγούμενα
- Ευρετήρια
Αποτελούν στοιχείο επεξεργασίας των Βιβλίων

- Βιβλίο Ελέγχου
Αρ. Ελεγχόμενου Σήματος
Αρ. Ευρεθέντος Σήματος
Σήμα
Κλάσεις
Ημεδαπό / Αλλοδαπό
Δικαιούχος
Ένδικα Μέσα
- Βιβλίο Δικασίμων
Ημερομηνία Δικασίμου
Ημέρα Δικασίμου
Ώρα Δικασίμου
Αύξων Αριθμός
Αριθμός Σήματος
Αλλοδαπό / Ημεδαπό Σήμα
Ημερομηνία Επιδόσεως Κλήσεως
Αριθμός συνδικαστέας παρεμβάσεως ή τριτανακοπής κτλ.
Αναβολές
Παρατηρήσεις

- Βιβλίο Δικαστικών Επιμελητών
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Αριθμός Ταυτότητας
Όνομα Δικαστικού Επιμελητή
Αριθμός Ανειλημμένων Υποχρεώσεων

- Βιβλίο Δημοσιεύσεων
Αύξων Αριθμός (αριθμός απόφασης)
Αριθμός Σήματος
Ημερομηνία Δικασίμου
Απόφαση
- Πρωτόκολλα
- Γενικό Πρωτόκολλο
Αύξων Αριθμός
Αριθμός Σήματος
Ημερομηνία
Αποστολέας
Θέμα
Αρμόδια Υπηρεσία
Θέση
Ημερομηνία
Αποδέκτης
Ημερομηνία Διεκπεραίωσης
- Πρωτόκολλο Ελληνικών Αιτήσεων Κοινοτικών Σημάτων
Αύξων Αριθμός
Ημερομηνία Κατάθεσης
Αποστολέας
Θέμα
- Πρωτόκολλο Αιτήσεων Μετατροπής Διεθνούς Σήματος σε Εθνικό
Αρ. Αίτησης
Αρ. Εθνικού Σήματος
Ημερομηνία
- Πρωτόκολλο Αιτήσεων Εδαφικής Επέκτασης Διεθνούς Σήματος με χώρα προέλευσης την Ελλάδα
Αρ. Αίτησης
Αρ. Εθνικού Σήματος
Ημερομηνία

- Πρωτόκολλο Προσφυγών
Αύξων Αριθμός
Ημερομηνία
Προσφεύγων
Υπεύθυνη αρχή (όπου γίνεται η προσφυγή)
Αρχή Έκδοσης Προσβληθείσας Απόφασης
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Αριθμός Απόφασης
Έτος Έκδοσης Απόφασης
Αριθμός Προσβληθέντος Σήματος
Ονοματεπώνυμο Καταθέτη
Τηλέφωνο Καταθέτη
Καταβληθέντα τέλη

- Πρωτόκολλο Τριτανακοπών
Αύξων Αριθμός
Ημερομηνία Κατάθεσης
Επωνυμία Εταιρείας Καταθέτη
Ονοματεπώνυμο Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Αριθμός Σήματος
Δικαιούχος Προσβαλλόμενου Σήματος
Υπεύθυνη αρχή (Δ.Ε.Σ. ή Δ.Δ.)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
Παρατηρήσεις
Καταβληθέντα τέλη

- Πρωτόκολλο Αιτήσεων Διαγραφής
Αύξων Αριθμός
Ημερομηνία Κατάθεσης
Επωνυμία Εταιρείας Καταθέτη
Ονοματεπώνυμο Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Αριθμός Σήματος
Δικαιούχος Προσβαλλόμενου Σήματος
Υπεύθυνη αρχή (Δ.Ε.Σ. ή Δ.Δ.)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
Παρατηρήσεις
Καταβληθέντα τέλη

- Πρωτόκολλο Παρεμβάσεων
Αύξων Αριθμός
Ημερομηνία Κατάθεσης
Επωνυμία Καταθέτη (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο)
Ονοματεπώνυμο Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Αριθμός Σήματος
Θέμα Παρέμβασης
Δικαιούχος Προσβαλλόμενου Σήματος
Υπεύθυνη αρχή (Δ.Ε.Σ. ή Δ.Δ.)
Ημερομηνία Δικασίμου Δ.Ε.Σ.
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Παρατηρήσεις
Καταβληθέντα τέλη

- Πρωτόκολλο Παραχωρήσεως Αδείας Χρήσεως
Αύξων Αριθμός
Επωνυμία Εταιρείας στην οποία δίνεται η άδεια χρήσεως
Έδρα Εταιρείας
Αριθμός Σήματος
Ημερομηνία Κατάθεσης
Ονοματεπώνυμο Πληρεξουσίου Δικηγόρου
Παρατηρήσεις
Καταβληθέντα τέλη

- Βιβλίο Κοινοποίησης Αποφάσεων
Αριθμός Απόφασης
Αριθμός Σήματος
Είδος Απόφασης (απορριπτική ή μερικώς δεκτή)
Ημερομηνία Ανάθεσης στον Δικαστικό Επιμελητή
Δικαστικός Επιμελητής
Ημερομηνία Επίδοσης
Ημερομηνία Επιστροφής Επιδοτηρίου

- Βιβλίο Κλήσεων
Αριθμός Πρωτοκόλλου Ένδικου Μέσου
Ημερομηνία Καταθέσεως Δικογράφου
Αριθμός Προσβαλλόμενου Σήματος
Ημερομηνία Ανάθεσης στον Δικαστικό Επιμελητή
Δικαστικός Επιμελητής
Ημερομηνία Επίδοσης
Ημερομηνία Επιστροφής Επιδοτηρίου

Γ.3.2.3 Λογικό Υποσύστημα Παρακολούθησης Δικασίμων

Σχετικά με την Παρακολούθηση Δικασίμων οι παρακάτω λειτουργίες και διαδικασίες είναι οι ελάχιστες
απαιτούμενες:
Ηλεκτρονικός Καθορισμός Δικασίμων και επίδοση κλήσεων.
Είδος αιτήσεως και ενδίκων μέσων.
Ηλεκτρονική σύνταξη εκθέματος δικασίμου.
Ηλεκτρονικό βιβλίο δικασίμων.
Αρχειοθέτηση ένδικων μέσων και άλλων αιτήσεων.
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Συσχέτιση των υποθέσεων ΔΕΣ με τις αντίστοιχες των ΔΔ
Συσχέτιση των αμετάκλητων αποφάσεων του ΣτΕ. με τις αντίστοιχες της ΔΕΣ
Νομολογία ΔΕΣ.
Ηλεκτρονικό Βιβλίο Δικαστικών Επιμελητών, διαθεσιμότητα, ιστορικό, έλεγχος χρόνου.
Συγκέντρωση εγγράφων προς δικαστήρια και αυτόματη έκδοση και συγκρότηση φακέλου.

Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί και μια εφαρμογή για τη δημιουργία του Εκθέματος Δικασίμου με ηλεκτρονικό
τρόπο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα συγκεντρώνει στοιχεία από το Βιβλίο Δικασίμων, σχετικά με τα σήματα που
έχουν οριστεί προς εκδίκαση σε μια συγκεκριμένη δικάσιμο Δ.Ε.Σ., ενώ θα επιτρέπει και την εκτύπωση του
εκθέματος σε ένα ή περισσότερα αντίγραφα.

Γ.3.2.4 Λογικό Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας

Είναι απαραίτητη η χρήση από το προσωπικό της Δ.Ε.Β.Ι. ενός εργαλείου που να δημιουργεί, να διορθώνει, να
λαμβάνει και να δημοσιεύει μια ποικιλία ψηφιακής πληροφορίας (όπως κείμενα, εικόνες, αρχεία ήχου κλπ) ενώ
παράλληλα να κατευθύνεται από ένα σύνολο οδηγιών, κανόνων, διαδικασιών και ροής πληροφοριών ώστε να
διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η εγκυρότητα της ψηφιακής πληροφορίας.

Μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System ή CMS) το προσωπικό της
Δ.Ε.Β.Ι., θα μπορεί να εντοπίσει σχετικό περιεχόμενο με την αναζήτηση λέξεων κλειδιών, όνομα συγγραφέα,
ημερομηνία δημιουργίας, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά μέσω ειδικά σχεδιασμένων μηχανών αναζήτησης.
Παράλληλα με την ευκολία αυτή, θα προσφέρεται η δυνατότητα στο προσωπικό της Δ.Ε.Β.Ι. να συνεισφέρουν
περιεχόμενο μέσω ενός απλού γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής (GUI ή Graphical User Interface) καθώς και να
διαχειρίζονται το περιεχόμενο σε όλο τον κύκλο ζωής του, από τη δημιουργία ως τη δημοσίευση ή και την
καταστροφή του.
Βασικό στόχο του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου αποτελεί η υποστήριξη των λειτουργιών της Δ.Ε.Β.Ι.
όπως αυτές της πρωτοκόλλησης, της ψηφιοποίησης, της διακίνησης, και του χειρισμού των εισερχομένων και
εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης των διαφορετικών εργασιών και βημάτων
χειρισμού που λαμβάνουν χώρα για την καλύτερη οργάνωση της ροής πληροφοριών. Επιπλέον το Σύστημα
Διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να χρησιμοποιεί την Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων και να υποστηρίζει
όλες τις εφαρμογές του ΟΠΣ μητρώο Εμπορικών Σημάτων (πέρα από τα υποσυστήματα που αναφέρονται
παρακάτω), ειδικά εκείνες που αφορούν τις προαναφερθείσες λειτουργίες σε επίπεδο ψηφιοποίησης,
αποθήκευσης, χαρακτηρισμού & διακίνησης εγγράφων. Αυτό θα είναι εφικτό μέσω της Κεντρικοποιημένης Βάσης
Δεδομένων η οποία βασίζεται σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων όπου καταχωρείται όλη η απαραίτητη
πληροφορία που αφορά τα ίδια τα διακινούμενα έγγραφα (περιεχόμενο, μεταδεδομένα, δείκτες περιεχομένου,
ροές εργασιών κ.α).
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Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου θα πρέπει να αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες:
• τους Content Editors: Οι Επεξεργαστές Περιεχομένου που είναι υπεύθυνοι για το είδος, τον τρόπο, τη μορφή
και το μέρος δημοσίευσης του περιεχομένου.
• τους Content Publishers: Οι χρήστες που είναι υπεύθυνοι για τη δημοσίευση του περιεχομένου και για τον
περαιτέρω έλεγχο και συντήρηση του.
•και

τους

Content

Authors:

Οι

χρήστες

που

συμμετέχουν

δημιουργώντας

περιεχόμενο.

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου θα πρέπει να επιτρέπει σε μη εξειδικευμένους τεχνικά χρήστες να
δημοσιεύουν γρήγορα και εύκολα περιεχόμενο.
Θα πρέπει να υπάρχει καθορισμένη διαδικασία δημοσίευσης και απόδοση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στους
διάφορους χρήστες
Γενικά θα πρέπει να παρέχει:
Παρουσίαση απλών σελίδων με στατικό περιεχόμενο για κανονική παρουσίαση.
Παρουσίαση σύνθετων σελίδων με συγκεκριμένη διαρρύθμιση (template).
Παροχή δυναμικών πληροφοριών που πηγάζουν από την Βάση Δεδομένων με δυνατότητα αλλαγής σε
προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα.
Γρήγορη ενημέρωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση του περιεχομένου
Ενημέρωση του περιεχομένου από οπουδήποτε.
Να μην απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις σε όλα τα επίπεδα των χρηστών.
Εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης σε βοηθητικά εγχειρίδια (online manuals).
Παροχή πρόσβασης σε γενικά έγγραφα π.χ. Νόμοι, Διατάγματα, Αποφάσεις κλπ.
Συμπλήρωση εντύπων από διαφορετικές ομάδες χρηστών με βάση καθορισμένες ροές εργασίας.
Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές
Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασμού του περιεχομένου από λανθασμένες ενέργειες, που θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν προβλήματα στην εμφάνισή του.
Παρακολούθηση διαφορετικών εκδόσεων κειμένων (document version control).
Παρουσίαση μεγάλου συνολικά αριθμού σελίδων με πληροφορίες για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών
(εσωτερικών ή εξωτερικών).
Εκτενής διασύνδεση (linking) με άλλες σελίδες πληροφοριών.
Όλο το περιεχόμενο να καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορούμε πιο εύκολα και
γρήγορα να τις προστατεύσουμε τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας.

Η Μελέτη εφαρμογής θα αποτυπώσει τον ακριβή καθορισμό της επιζητούμενης λειτουργικότητας και τον
οργανωτικό και διαδικαστικό σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου. Ειδικότερα η εισαγωγή ενός
Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου ανάγεται σε ένα έργο οργάνωσης του περιεχομένου της Δ.Ε.Β.Ι. και τον
σχεδιασμό των διαδικασιών διαχείρισής του και της οργάνωσης που θα το υποστηρίξει. Βασικά ζητήματα που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελέτη εφαρμογής από διαδικαστικής και οργανωτικής πλευράς είναι τα εξής:
• Καθορισμός του περιεχομένου το οποίο θα είναι διαχειρίσιμο από το σύστημα CMS.
• Οργάνωση και καθορισμός δομής του διαθέσιμου περιεχομένου.
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• Κατηγοριοποίηση του περιεχομένου με μεθόδους που να διευκολύνουν την εύκολη ανεύρεση και
χρησιμοποίησή του.
• Προσδιορισμός των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στη διαχείριση του περιεχομένου και των ρόλων που θα
διαθέτουν στο σύστημα CMS (δημιουργοί, ελεγκτές, αναγνώστες, ιδιοκτήτες, διαχειριστές κ.λπ.).
• Καθορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης των διαφορετικών χρηστών σε διαφορετικού είδους περιεχόμενο με
βάση τους ρόλους που διαθέτουν.
• Αναλυτικός προσδιορισμός των ροών εργασίας που αφορούν τη διαχείριση περιεχομένου όπως:
o

Ηλεκτρονική δρομολόγηση των εγγράφων εντός της Διεύθυνσης.

o

Ηλεκτρονικό σύστημα DTP για τη προετοιμασία των δελτίων ΔΕΒΙ.

o

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων.

o

Ηλεκτρονική παρακολούθηση διαφορετικών τύπων δεδομένων.

• Προγραμματισμός των διαδικασιών συντήρησης και ανανέωσης περιεχομένου.
• Σχεδιασμός της διαδικασίας υποστήριξης των χρηστών.

Επιπλέον το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων θα πρέπει να χρησιμοποιεί με ενιαίο τρόπο την Κεντρικοποιημένη
Βάση Δεδομένων και να αλληλοεπιδρά με όλες τις άλλες εφαρμογές του ΟΠΣ (πέρα από τα υποσυστήματα που
αναφέρονται παρακάτω), ειδικά εκείνες που αφορούν τις προαναφερθείσες λειτουργίες σε επίπεδο
ψηφιοποίησης, αποθήκευσης, χαρακτηρισμού & διακίνησης εγγράφων. Αυτό θα είναι εφικτό μέσω της
Κεντρικοποιημένης Βάσης Δεδομένων όπου καταχωρείται όλη η απαραίτητη πληροφορία που αφορά τα ίδια τα
διακινούμενα έγγραφα (περιεχόμενο, μεταδεδομένα, δείκτες περιεχομένου, ροές εργασιών κ.α).

Οι εφαρμογές που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον στο συγκεκριμένο υποσύστημα CMS, διακρίνονται ανάλογα
με τις κατηγορίες προσωπικού που προβλέπεται να τα χρησιμοποιούν, και συνεπώς διακρίνεται η υποστήριξη
των εργασιών γραμματειακής υποστήριξης από αυτή των εργασιών χειρισμού των εγγράφων.

Λειτουργία Γραμματειακής Διαχείρισης Εγγράφων
o

Εφαρμογή Διαχείρισης Πρωτοκόλλου,

o

Εφαρμογή Ψηφιοποίησης Εγγράφων, η ψηφιοποίηση του υλικού περιλαμβάνει τη σάρωση των
εισερχομένων εγγράφων (με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού) και τη σάρωση ή τις περισσότερες
φορές τη πληκτρολόγηση των εξερχόμενων.

Λειτουργία Χειρισμού Εγγράφων
Σκοπός του συγκεκριμένου υποσυστήματος είναι η υποστήριξη των θεμάτων οργάνωσης και ανάθεσης
εργασιών, καθώς και τελικής ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των εγγράφων.

Οι εργασίες αυτές

πραγματοποιούνται από προσωπικό που προΐσταται σε κάθε οργανωτική μονάδα και από τους χειριστές
των θεμάτων αντίστοιχα.
Ειδικότερα, οι εφαρμογές που διακρίνονται στο συγκεκριμένο υποσύστημα περιλαμβάνουν:
o

Εφαρμογή Ανάθεσης και Παρακολούθησης Εργασιών,
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o

Εφαρμογή Αναζήτησης και Ταξινόμησης Εγγράφων

Ο Aνάδοχος θα πρέπει να προσφέρει άδειες αυτοματισμού γραφείου που να περιλαμβάνουν πακέτα
επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
εγγράφων κ.λπ. και τα οποία θα αλληλεπιδρούν με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Με το σύστημα
διαχείρισης περιεχομένου θα γίνεται η έκδοση βεβαιώσεων και αντιγράφων και γενικά η διεκπεραίωση πολλών
αιτήσεων του κοινού.

Στο νέο σύστημα θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης καταχώρησης εθνικού σήματος
μέσω και της δικτυακής πύλης.
Θα υπάρχει επίσης ένα σύστημα επιτραπέζιων ηλεκτρονικών εκδόσεων (Desk Top Publishing), το οποίο θα
επιτρέψει την προετοιμασία και το σχεδιασμό της μορφής των εκδόσεων της Διεύθυνσης πριν την αποστολή τους
στο Εθνικό Τυπογραφείο και το οποίο θα αντλεί περιεχόμενο από την Κεντρική Βάση Δεδομένων για περαιτέρω
επεξεργασία.

Γ.3.2.5 Λογικό Υποσύστημα Στατιστικών Στοιχείων

Μέσω της εφαρμογής στατιστικών στοιχείων θα γίνεται αυτοματοποιημένη έκδοση στατιστικών στοιχείων για την
ενημέρωση του WIPO και την έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού της Δ.Ε.Β.Ι.

Συγκεκριμένα, πρέπει να παρέχονται στατιστικά στοιχεία για το πλήθος των αιτήσεων καταχώρησης εθνικών
σημάτων (ημεδαπών, αλλοδαπών και του συνόλου τους), για το πλήθος των αιτήσεων καταχώρησης κοινοτικών
σημάτων που κατατέθηκαν στη ΔΕΒΙ, καθώς και για το πλήθος των αιτήσεων που σχετίζονται με διεθνή σήματα
ανά έτος ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται τα ανάλογα στατιστικά στοιχεία
για το πλήθος των καταχωρήσεων εθνικών σημάτων.
Ιδιαίτερα για τα αλλοδαπά, διεθνή και εκ μετατροπής κοινοτικά σήματα , η ΔΕΒΙ πρέπει να γνωρίζει τις αιτήσεις
που έχουν γίνει ανά χώρα προέλευσης της εταιρείας και τις αντίστοιχες καταχωρήσεις ανά χώρα και συνολικά. Το
ίδιο πρέπει να γίνεται για το πλήθος των αιτήσεων διεκδίκησης προτεραιότητας που έχουν γίνει και που τελικά
καταχωρήθηκαν. Ακόμη, για τα αλλοδαπά σήματα θα υπάρχουν στοιχεία για το πλήθος των αιτήσεων ανά χώρα
προέλευσης του καταθέτη και ανά κλάση που θα ισχύει το σήμα. Όλα τα παραπάνω θα δίνονται ξεχωριστά για
προϊόντα και υπηρεσίες. Εφ’ όσον απαιτούνται αδειες χρήσεως να παρέχεται η δυνατότητα στατιστικών
στοιχείων ανά σήμα, δικαιούχο κλπ. Επίσης ανά έτος θα δίνεται ο συνολικός αριθμός των καταχωρήσεων σε ισχύ.

Γ.3.2.6 Λογικό Υποσύστημα Κατάρτισης Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Β.Ι

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων οικονομικής φύσεως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Β.Ι. Στο
νέο σύστημα η συγκεκριμένη εφαρμογή θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία από τη βάση
δεδομένων, με σκοπό την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΔΕΒΙ.
o

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της θα λαμβάνονται υπ’ όψη τα έσοδα της ΔΕΒΙ από:

o

Αιτήσεις καταχώρησης εθνικών σημάτων
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o

Αιτήσεις καταχώρησης διεθνών σημάτων με χώρα προέλευσης την Ελλάδα και με χώρα προορισμού την
Ελλάδα.

o

Αιτήσεις καταχώρησης διεθνών/κοινοτικών σημάτων εκ μετατροπής σε εθνικά.

o

Ανανεώσεις σημάτων

o

Εκπρόθεσμες ανανεώσεις σημάτων

o

Μεταβιβάσεις σημάτων

o

Περιορισμούς προϊόντων και υπηρεσιών επί σημάτων

o

Λοιπές μεταβολές σημάτων

o

Ένδικα μέσα

o

Έκδοση αντιγράφων

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης καταχώρησης
εθνικού σήματος, αλλά και στην περίπτωση ανανέωσης εθνικού σήματος, το ποσό που καταβάλλεται στη ΔΕΒΙ
κυμαίνεται ανάλογα με το πλήθος των κλάσεων για τις οποίες ισχύει το σήμα. Επίσης, στην περίπτωση που
κάποια αίτηση ανανέωσης κατατίθεται εκπρόθεσμα, υπάρχει κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του
δικαιούχου του σήματος.
Εκτός από τα έσοδα που αναφέρθηκαν, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης θα πρέπει να
συνυπολογίζονται τα έσοδα από το OHIM για τον έλεγχο των εθνικών σημάτων που έρχονται σε σύγκρουση με
κοινοτικά , αλλά και τα έσοδα που αποστέλλονται από τον WIPO και αφορούν διεθνή σήματα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, τα έσοδα δεν θα προκύπτουν από υπολογισμούς στοιχείων, αλλά θα εισάγονται άμεσα από τους
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.
Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα έξοδα της Δ.Ε.Β.Ι.που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις
απορριπτικών και μερικώς δεκτών αποφάσεων Δ.Ε.Σ., αλλά και τις κλήσεις των δικαιούχων των σημάτων κατά
των οποίων έχει ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο και θα εισάγονται άμεσα από τους εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους.

Η εφαρμογή κατάρτισης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Β.Ι. θα πρέπει να αλληλεπιδράει με την εφαρμογή λήψης
των στατιστικών στοιχείων για την παροχή πληροφοριών οικονομικής φύσεως. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπ’ όψη οι διακυμάνσεις και μεταβολές του πληρωτέου ποσού κάθε αίτησης στη διάρκεια του έτους, διάστημα
για το οποίο συγκεντρώνονται τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν.
Στην εφαρμογή κατάρτισης προϋπολογισμού θα έχουν πρόσβαση μόνον οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του
Τμήματος Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων της Δ.Ε.Β.Ι., οι οποίοι θα ασχολούνται με την κατάρτιση του
προϋπολογισμού της Δ.Ε.Β.Ι.

Γ.3.2.7 Λογικό Υποσύστημα Ασφάλειας του Ο.Π.Σ

Οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας που προκύπτουν λόγω της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων που το
σύστημα διαχειρίζεται οδηγούν στην ασφαλή εκτίμηση ότι θα πρέπει να προηγηθεί σχετική μελέτη
επικινδυνότητας και πολιτικής ασφάλειας από την οποία θα προκύψουν τα αποτελέσματα για υψηλές απαιτήσεις
ασφάλειας του συστήματος και, ειδικότερα, απαιτήσεις χρήσης ισχυρών μηχανισμών ταυτοποίησης και
αυθεντικοποίησης χρηστών καθώς και απαίτηση υλοποίησης υπηρεσίας αδυναμίας αποποίησης προέλευσης και,
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ενδεχομένως, παραλαβής. Οι λεπτομέρειες της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών αυτών στο πληροφοριακό
σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ασφάλειας για την παροχή των υπηρεσιών αυτών θα
καθορισθούν από την Μελέτη Εφαρμογής
Το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλα τα στάδια των διαδικασιών της ηλεκτρονικής
κατάθεσης και ηλεκτρονικού ελέγχου των εμπορικών σημάτων.
Βασικές του λειτουργίες θα είναι ο έλεγχος πρόσβασης, η υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής, η λειτουργία
κρυπτογράφησης, η χρονοσήμανση εγγράφων, δεδομένων και εισαγωγών. Επιπλέον η προσφερόμενη λύση
υποστηρίζει επεκτασιμότητα και διαλειτουργικότητα.
Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο υποσύστημα θα επιτρέπεται μόνο στους διαχειριστές του Συστήματος σε
συνεργασία με τον πάροχο των υπηρεσιών που θα επιφορτιστούν με τα ζητήματα ασφάλειας του συστήματος.
Είναι απαραίτητο να οριστεί ο ρόλος του υπευθύνου ασφάλειας του συστήματος και υπεύθυνοι για επιμέρους
λειτουργίες ασφάλειας.

Οι λειτουργίες του συγκεκριμένου υποσυστήματος προϋποθέτουν:
τον καθορισμό πολιτικής ασφάλειας για τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής κατάθεσης και ηλεκτρονικού
ελέγχου των εμπορικών σημάτων.
τη δημιουργία των απαραίτητων δομών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών του συστήματος
την απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης σε όλους τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν στις υπό ανάπτυξη εφαρμογές του πληροφοριακού
συστήματος από την αρχή, ούτως ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος που συχνά
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πρόσθεσης τέτοιων υπηρεσιών στη λειτουργικότητα του συστήματος εκ των
υστέρων. Δημιουργείται, λοιπόν, η απαίτηση για εκ των προτέρων σχεδιασμό των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες
είναι δυνατό να υλοποιηθούν αποτελεσματικά με χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών.

Ειδικότερα, προδιαγράφεται η ανάγκη ενσωμάτωσης στο πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών υποδομής
δημόσιου κλειδιού και συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον των υπηρεσιών που σχετίζονται με την έκδοση και
διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών, τη δημιουργία και διαχείριση ζευγών δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού για
αυθεντικοποίηση και ψηφιακή υπογραφή και των σχετικών μ’ αυτές υποστηρικτικών υπηρεσιών (πχ. υπηρεσία
ευρετηρίου).
Προς το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους όλο τον απαιτούμενο
εξοπλισμό υλικού και λογισμικού που προδιαγράφεται στους πίνακες συμμόρφωσης, καθώς επίσης και να έχουν
μελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει τις εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με τρόπο τέτοιο που να
επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών αυτών στο μέλλον, χωρίς την ανάγκη
τροποποίησης κώδικα.

Ειδικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες δημόσιου κλειδιού θα επιτρέπει στους υπαλλήλους της Δ.Ε.Β.Ι. να
διαχειρίζονται τις πληροφορίες του συστήματος με τον πλέον αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. Το επίπεδο
ασφάλειας θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό που προσφέρει η παρούσα υποδομή δικτύου δεδομένων LAN της
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Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπου μόνον η διασύνδεση και πρόσβαση μεταξύ χρηστών δικτύου μπορεί να
διασφαλισθεί.
Σε όλα τα στάδια μεταφοράς ή ανάγνωσης, η πληροφορία θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη και η ταυτότητα
αποστολέα και παραλήπτη θα πρέπει να έχει επαληθευθεί.
Γ.3.2.8 Διαδικτυακή Πύλη (Portal)
Είναι προφανές ότι η άρτια λειτουργία ενός νέου portal το οποίο σχεδιάζεται, πρέπει να στηρίζεται σε μια πλήρη
μελέτη του προσδιορισμού των αναγκών και λύσεων που θα προσφερθούν. Ειδικά στην περίπτωση υλοποίησης
των υπηρεσιών που προτείνονται (Ηλεκτρονική Κατάθεση Εμπορικού Σήματος), τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί
μια πλήρης και τεκμηριωμένη μελέτη που να περιέχει και τα στοιχεία ασφαλείας που προδιαγράφθηκαν
παραπάνω. Δηλαδή η μελέτη αυτή θα πρέπει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να γίνεται
ηλεκτρονικά η αίτηση κατάθεσης ενός νέου σήματος καθώς και τον τρόπο που κατοχυρώνεται στη βάση η
πιστοποίηση του καταθέτη, ο χρόνος κατάθεσης, η καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου κλπ.

Η σχεδίαση των templates πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα δεδομένα και πληροφορίες του portal είναι το
αμέσως επόμενο στάδιο. Είναι ουσιαστικά τα προσχέδια τα οποία δημιουργούνται με σκοπό την τελική μορφή
της δομής αλλά και της εικαστικής μορφής του portal. Θα κατασκευαστούν ιστοσελίδες οι οποίες θα είναι
εικαστικά και προγραμματιστικά ενιαίες και έτοιμες να δεχθούν το υλικό που θα θέλει η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου να προβληθεί.

Στο βασικό κορμό του portal θα υπάρχει ενταγμένη μια μηχανή αναζήτησης, η οποία θα εξυπηρετεί τον χρήστη
για να βρίσκει τις πληροφορίες για τα σήματα που αναζητά μέσα στο portal Η μηχανή αυτή θα τον εξυπηρετεί
ώστε σε περίπτωση που κάποιος γνωρίζει στοιχεία ενός σήματος το οποίο αναζητά, με τη χρήση του search box
(κουτιού αναζήτησης) να είναι σε θέση να το βρει άμεσα. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η αναζήτηση καθώς
και το αποτέλεσμα που θα προκύπτει είναι καθορισμένο από τις πρακτικές των ευρωπαϊκών γραφείων σημάτων.

Επίσης οι επισκέπτες θα μπορούν να εγγράφονται μέσω κάποιας αίτησης στην αντίστοιχη λίστα αποστολής
μαζικών μηνυμάτων που θα τους ενδιαφέρει. Στην αίτηση αυτή υποχρεωτικό θα είναι το e – mail του χρήστη και
το όνομα του. Έπειτα όταν η Δ.Ε.Β.Ι. έχει κάποια είδηση ή θέλει να ανακοινώσει κάτι προς τους εγγεγραμμένους,
το μόνο που θα έχει να κάνει είναι να επιλέγει την λίστα (mailing list) ή τις λίστες που επιθυμεί και να στέλνει το
μήνυμα. Η συντήρηση του portal καλύπτει τη μεταβολή ή τη συμπλήρωση σε κείμενα και εικόνες, όπου αυτό
απαιτείται. Τα συστήματα θα υλοποιηθούν με χρήση καθιερωμένων και state of the art εργαλείων και
πλατφόρμων.

Το Portal θα χαρακτηρίζεται από:
Δυνατότητα κλιμάκωσης: Χωρίς καμία απολύτως αλλαγή το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίζει έναν
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών
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Βέλτιστο χρόνο απόκρισης: Το σχήμα της βάσης δεδομένων θα σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο που οι
διαδικασίες αναζήτησης και ανάκτησης των δεδομένων να γίνονται σε ελάχιστο χρόνο και με
καθυστέρηση σχεδόν μηδενική για τον χρήστη

Φιλικό περιβάλλον πλοήγησης: Ο χρήστης θα πλοηγείται εύκολα στις σελίδες μέσα από
λειτουργικές και εργονομικά σχεδιασμένες διεπαφές.

Ασφαλές περιβάλλον χρήσης: Για το λόγο αυτό το σύστημα θα αντιλαμβάνεται χρήστες καθώς και
ομάδες χρηστών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε χρήστης θα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία θα
πρέπει να καθοριστούν σε ένα πλάνο ασφάλειας όπως αυτό θα προκύψει από την ανάλυση και τη
μελέτη. Επιπλέον το σύστημα θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στις συναλλαγές χρήση τεχνολογιών όπως
Secured Sockets Layer (SSL).
Εύκολη συντηρησιμότητα του συστήματος καθώς και δυνατότητα επέκτασης

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα portal γρήγορο, εύχρηστο, εύκολα επεκτάσιμο και συντηρήσιμο με
δυναμικές web σελίδες.

Είναι σημαντικό ότι για τη δυναμική άντληση στοιχείων των διαδικτυακών εφαρμογών που θα λειτουργούν στο
portal είναι απαραίτητη η πλήρης διασύνδεση του portal με την Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων.

Γ.3.2.9 Διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Μητρώου Σημάτων με πληροφοριακά συστήματα εξωτερικών φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Ευρώπη που ενσωματώνουν χρήσιμη και απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με την τήρηση, παρακολούθηση και
έλεγχο των εμπορικών σημάτων.

Η Δ.Ε.Β.Ι. βάσει των Διεθνών Συνθηκών που έχει υπογράψει η Ελλάδα (Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που τέθηκε σε εφαρμογή
στην Ελλάδα στις 10/8/2000 με τον Ν.2783/2000), αλλά και λόγω των Κοινοτικών της υποχρεώσεων (Κανονισμός του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αριθμό 40/94 της 20ης Δεκεμβρίου 1993), λειτουργεί ως Τοπικό Γραφείο υπεύθυνο για την
κατοχύρωση πέραν των Εθνικών σημάτων, τόσο των Κοινοτικών όσο και των Διεθνών, αλλά και αντιστρόφως (δηλ. με την
μετατροπή ενός απορριφθέντος σε κάποια χώρα Κοινοτικού ή Διεθνούς σήματος σε Εθνικό).
Οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς για τα Διεθνή και Κοινοτικά σήματα είναι αντίστοιχα ο WIPO (World International Property
Organization) και ο OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), οι οποίο συντηρούν εκτενή Πληροφοριακά
Συστήματα για την καταχώριση και ευρετηρίαση των σημάτων της δικαιοδοσίας τους.

O WIPO και ο OHIM έχουν οργανωμένες βάσεις δεδομένων των σημάτων της αρμοδιότητάς τους ενώ τα εθνικά γραφεία των
χωρών της ΕΕ διατηρούν δικά τους χωριστά συστήματα. Ο OHIM με σκοπό την εύκολη αναζήτηση ενός σήματος εντός της ΕΕ,
οργάνωσε και λειτουργεί τη ψηφιακή υπηρεσία TMView (http://www.tmview.europa.eu), η οποία αποτελεί μία μεταμηχανή
εύρεσης ενός σήματος στα εθνικά γραφεία, στον OHIM και στον WIPO ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής στο TMView έχουν
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ενταχθεί 10 από τα 25 εθνικά γραφεία ενώ τα υπόλοιπα (ανάμεσά τους και το ελληνικό) είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν
από 01-01-2011.
Στο πλαίσιο αυτό και σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος πρέπει να υλοποιήσει τη διαλειτουργικότητα του Ο.Π.Σ Μητρώου
Σημάτων με τα παρακάτω ελάχιστα συστήματα και εργαλεία:
1.

τη μεταμηχανή εύρεσης TMView του ΟΗΙΜ

2.

το σύστημα SEARCH IMAGE του ΟΗΙΜ για τον έλεγχο ομοιότητας απεικονίσεων
(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/projectFund/cf111.en.do)

3.

τα υπό ανάπτυξη συστήματα/εργαλεία - projects του ΟΗΙΜ
(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/cooperationFund.en.do)

4.

το πληροφοριακό σύστημα/βάση δεδομένων του WIPO

5.

το Υπ.Οικονομικών/Γεν. Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet, παράβολα)

6.

το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ)

7.

το ΕRMIS

8.

τα Διοικητικά δικαστήρια

9.

τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10. τους φορείς ηλεκτρονικών πληρωμών (τράπεζες)

Σημειώνεται ότι η διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του OHIM επιβάλλει τη στενή συνεργασία και το συντονισμό με
τους ειδικούς του OHIM κάτι που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για ταξίδια εργασίας στην έδρα του OHIM εκ
μέρους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύψει ο ίδιος τα πάσης φύσεως έξοδα (ταξίδια, διαμονή,
εργασίες, κτλ) που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και της διασύνδεσης με τα συστήματα του
ΟΗΙΜ και το σύστημα του WIPO.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τη διεπαφή (one stop shop) για υπηρεσίες κατάθεσης, ηλεκτρονικής
πληρωμής, ηλεκτρονικής τριτανακοπής, ηλεκτρονικής ακύρωσης, κλπ, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογής για την
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των γραφείων OHIM και ΔΕΒΙ με χρήση e-secure και

e-signature που σχετίζονται με

τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στο OHIM.

Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα και με το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, e-GIF ως ισχύουν. Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) εντάσσεται στο συνολικό
σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς,
επιχειρήσεις και πολίτες.

Έτσι πρέπει να υπάρχει Διαλειτουργικότητα και συμβατότητα με το ΠΗΔ στους εξής 4 τομείς:
o

∆ιασυνδεσιµότητα με άλλα συστήματα (Interconnection)

o

Ολοκλήρωση Δεδομένων (Data Integration)

o

Διαχείριση Περιεχομένου και Μεταδεδομένων (Content Management and Metadata)

o

Πρόσβαση Πληροφοριών (Information Access)
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Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την
επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί. Διακρίνονται δύο
διαστάσεις, η επιχειρησιακή και η τεχνολογική διάσταση, προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί να
κριθεί διαλειτουργικό.
Στο πλαίσιο αυτά ο Ανάδοχος θα πρέπει:

Σε σχέση με την επιχειρησιακή διάσταση
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου (Μελέτη Εφαρμογής) ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει σε
ξεχωριστή Μελέτη Διαλειτουργικότητας, αναλυτικά τα εξής:
Ποιοι είναι οι αποδέκτες (π.χ πολίτες, δικηγόροι, άλλες διοικητικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης,
ΟΗΙΜ, WIPO), των υπηρεσιών που θα προσφέρει το ΟΠΣ Εμπορικών Σημάτων.
Ποιες είναι οι πηγές δεδομένων – πληροφοριακά συστήματα (π.χ διοικητικές υπηρεσίες της Δημόσιας
Διοίκησης, ΟΗΙΜ, WIPO, κτλ) τις οποίες χρειάζεται ή μπορεί να εκμεταλλευτεί το ΟΠΣ Εμπορικών
Σημάτων.
Ποιος είναι ο τρόπος και ποια η συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών και της λήψης δεδομένων από
τις πηγές.
Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής που μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ των κεντρικών
υποδομών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και των αποδεκτών και πηγών πληροφόρησης.

Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση
Η Διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα του Πληροφοριακού Συστήματος για τη λήψη, μεταφορά και χρησιμοποίηση της
πληροφορίας –που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί- με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά:
Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της
πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας/δεδομένων)
Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες
επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται
στο προηγούμενο σημείο)
Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις
πληροφορίες και στα δεδομένα
Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των
δεδομένων (τεχνολογίες μέτα-δεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση
πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών υπηρεσιών)

Ειδικά για την μορφή των πληροφοριών, ο Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί τεχνολογίες XML. Επισημαίνεται
ότι όλες οι διεθνείς προσπάθειες βασίζονται στα ανοικτά πρότυπα XML του διεθνούς οργανισμού W3C –
http://www.w3c.org.
Υποχρέωση του Αναδόχου του έργου είναι και η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών για την υποστήριξη υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας με τρίτους που θα ενδιαφερθούν για τη χρήση στοιχείων του OΠΣ Εμπορικών Σημάτων, καθώς επίσης
και των απαραίτητων δομών για λήψη πληροφορίας από τρίτους.
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Για τον ακριβή καθορισμό των προδιαγραφών των παραπάνω διεπαφών θα πρέπει ο Ανάδοχος του Έργου να εκπονήσει
ειδική Μελέτη (μέρος της μελέτης εφαρμογής) όπου θα διαφαίνονται οι ανάγκες των Φορέων για λήψη στοιχείων του OΠΣ
Εμπορικών Σημάτων και οι απαραίτητες πηγές λήψης πληροφόρησης.

Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του Ο.Π.Σ με άλλα συστήματα ή βάσεις δεδομένων
θα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχει επιτευχθεί επιτυχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τα πρότυπα διασύνδεσης που υποστηρίζονται και όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα του OHIM και τα ελάχιστα
πληροφοριακά συστήματα που προαναφέρθηκαν.

Eνδεικτικές πηγές πληροφόρησης:
1.

Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς - ΟΗΙΜ (Αλικάντε, Ισπανία) : στοιχεία σημάτων

2.

World Interantional Property Organization - WIPO (Γενεύη): στοιχεία σημάτων

3.

Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: Λήψη δεδομένων εταιρειών
(π.χ ΑΦΜ, ηλεκτρονικά παράβολα)

4.

Διοικητικά Δικαστήρια.

5.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ)

6.

Benelux Office for Intellectual Property (Benelux)

7.

Úřad průmyslového vlastnictví (Τσεχία)

8.

Patent- og Varemærkestyrelsen (Δανία)

9.

Intellectual Property Office (Ην. Βασίλειο)

10. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ιταλία)
11. Oficina Espanola de Patentes y Marcas (Ισπανία).
12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Πορτογαλία)

Γ.3.2.10 Αναζήτηση Λογότυπου (Απεικόνισης)
Ένα από σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΒΙ στη λειτουργία της είναι η διαδικασία αναζήτησης πιθανής
οπτικής ομοιότητας στις απεικονίσεις ενός σήματος (λογοτύπου) κατά την κατάθεσή του, σε σχέση με τα ήδη κατατεθειμένα.
Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τη
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με το σύστημα “SEARCH IMAGE” του OHIM όσον αφορά στην αναζήτηση και τον έλεγχο
λογοτύπων και σε κάθε περίπτωση να ενσωματώνει τις κατάλληλες λειτουργίες ή αλλαγές στο λογισμικό ώστε το σύστημα
να είναι πάντα συμβατό και πλήρως διαλειτουργικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γ.3.2.11 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών

Στη ΔΕΒΙ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα τηρηθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων –
Υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4072/2012- ΦΕΚ Α 86/2012), στο οποίο καταχωρίζεται ανά
κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική
της χρήσης του Ελληνικού Σήματος. Το Μητρώο περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος και την
υποχρεωτική ονομασία πώλησης, εφ’ όσον προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών, στα
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οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα.
Η καταχώριση των στοιχείων στην βάση δεδομένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον φορέα
απονομής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί. Διόρθωση
των στοιχείων επιτρέπεται μετά από αίτημα του δικαιούχου χρήσης του Σήματος, εφόσον επικαλείται και
προσκομίζει στον φορέα τα ορθά στοιχεία. Το τμήμα του Μητρώου που αφορά στα ευρετήρια δικαιούχων του
Σήματος και ονομασίας πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών
Προϊόντων-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου λαμβάνοντας υπόψη και την

ασφάλεια και την

ακεραιότητα της βάσης δεδομένων (στο πλαίσιο της κεντρικοποιημένης βάσης της ΔΕΒΙ).

Γ.3.3 Αρχιτεκτονικό μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ
Το αρχιτεκτονικό μοντέλο ανάπτυξης του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών
επιπέδων (3-tier) με χαρακτηριστικά επεκτασιμότητας και υψηλής διαθεσιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που
αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα για το ΟΠΣ Ηλεκτρονικού Ελέγχου & Κατάθεσης Σήματος, είναι η Εξωτερική
(Internet) και τη Εσωτερική Λειτουργία (Intranet) να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και να υποστηρίζονται από την
ίδια Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων από την οποία να αντλούν και να ανταλλάσσουν έγγραφα και δεδομένα
μεταξύ τους.
Η Κεντρικοποίημενη βάση δεδομένων θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται ενιαία όλα τα δεδομένα (δομημένα και
Αδόμητα) όλων των εφαρμογών του συστήματος με ένα κεντρικό μοντέλο διαχείρισης, ασφάλειας και τήρησης
αντιγράφων ασφαλείας. Όλοι οι κόμβοι θα εξυπηρετούν όλες τις εφαρμογές του έργου ανά πάσα στιγµή με μια
μοναδική και ενιαία βάση δεδομένων διασφαλίζοντας έτσι την ενεργή χρήση και εκμετάλλευση των πόρων όλων
των εξυπηρετητών.
Να παρέχεται δυνατότητα διαφανούς και αυτόματης εξυπηρέτησης των εφαρμογών που λειτουργούν σε ένα
κόμβο του cluster από έναν άλλο κόμβο του cluster, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του πρώτου κόμβου
(application failover) με δεδομένο ότι το ΟΠΣ θα λειτουργεί σε συνθήκες υψηλής διαθεσιμότητας (.99,99%, 24
ώρες το 24ωρο).

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο του συστήματος σε τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν:
1.

Ανεξαρτησία των συστατικών του, γεγονός που εγγυάται ότι το σύστημα είναι ανοικτό ως προς τη
διασυνδεσιμότητά του με άλλα πληροφοριακά συστήματα και διασφαλίζει:
Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και
υποσυστημάτων του συστήματος
Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα
Επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και
αρχιτεκτονική τους

2.

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του Συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή
εξοπλισμού.
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3.

Αρχιτεκτονική Multi-tier (τουλάχιστον 3-tier) για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και του
φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.

4.

Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά
τμήματα του Συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο οποίο θα:
επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους
επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με
τις εφαρμογές
διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος

5.

Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για τη δυνατότητα δημιουργίας
εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη
δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται:
Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών
Ανοικτά, τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων
Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας
Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα

6.

Επεκτασιμότητα του Συστήματος σέ όλα τα επίπεδά της υποδομής λογισμικού και του προσφερόμενου
εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται:
Η δυνατότητα κλιμάκωσης του συστήματος για την εξυπηρέτηση διαρκώς αυξανόμενου
αριθμού χρηστών χωρίς αλλαγή των εφαρμογών.
Η δυνατότητα άμεσης επέκτασης και αναβάθμισης τόσο του εξοπλισμού όσο και του
λογισμικού χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των εφαρμογών.
H δυνατότητα προσθήκης και άμεση ενεργοποίηση επιπλέον κόμβων (επιπλέον servers) σε όλα
τα επίπεδα (Tiers) της Αρχιτεκτονική (Web Tier, Application Tier και Database Tier) χωρίς να
απαιτούνται αλλαγές στις εφαρμογές αλλά και τη δομή της Β.Δ.
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης λογισμικού πρέπει να επιτρέπουν, χωρίς καμία πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση, στο φορέα την μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση /
τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη
νέων εφαρμογών.

7.

Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων.

8.

Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά
τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους χρήστες των εφαρμογών του με
στόχο την
o

Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών

o

Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών
με τις εφαρμογές
101

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
9.

Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου
(Internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες
διαχείρισης πληροφορίας.

10. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και παροχή οδηγιών προς
τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.
11. Ικανοποίηση των ακόλουθων απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν ή
αναπτυχθούν:
Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται
Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών
Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals),
καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operations manuals) και
υποστήριξης των χρηστών (user manuals)
Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των
εφαρμογών

Το Ο.Π.Σ αποτελείται από έναν αριθμό λογικών υποσυστημάτων και εφαρμογών, καθένα από τα οποία
ικανοποιεί ένα υποσύνολο των συνολικών απαιτήσεων του συστήματος. Η βάση για τη λειτουργία των λογικών
υποσυστημάτων και των εφαρμογών είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Relational
Database Management System – RDBMS) στο οποίο τηρούνται και από το οποίο ανακτώνται όλα τα δεδομένα
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. Το πληροφοριακό σύστημα θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική
Multi-tier τουλάχιστον τριών επιπέδων (3-tier) και θα υποστηρίζει ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ασφάλειας ώστε
να επιτρέπει το φυσικό διαχωρισμό των εξυπηρετητών που υλοποιούν το σύστημα. Δεν θα απαιτείται επιπλέον
λογισµικό-πελάτη (client server) για την πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα εκτός από το web browser που
διαθέτει ο προσωπικός υπολογιστής του χρήστη.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις όσο το δυνατό
προβλέψιμες μελλοντικές ανάγκες. Επειδή ο χρόνος ζωής των συγκεκριμένων προϊόντων, στο πλαίσιο της
εξέλιξης της τεχνολογίας, είναι περιορισμένος και σχετικά μικρός, ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει
υποχρεωτικά τη δυνατότητα αναβάθμισης, επέκτασης και συνδεσιμότητας αυτών. Ο βαθμός επεκτασιμότητας
και υιοθέτησης της σύγχρονης τεχνολογίας -όχι μόνο από τον εξοπλισμό πληροφορικής αλλά και τον υπόλοιπο
εξοπλισμό όπως βάση δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών κλπ- είναι σημαντικό τεχνικό και
ποιοτικό στοιχείο και λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψη στην τεχνική αξιολόγηση.

Αν για τεχνικούς λόγους ή για λόγους αδυναμίας πλήρους υλοποίησης – υποστήριξης της προτεινόμενης
αρχιτεκτονικής, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό από τη διακήρυξη, ο ανάδοχος αδυνατεί να καλύψει
συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου κατά την διάρκεια της υλοποίησης, τότε μπορεί να
προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό της επιλογής του, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα είναι του ιδίου
κατασκευαστή με τον αρχικά ζητούμενο και προσφερόμενο εξοπλισμό, απόλυτα προσαρμοσμένο στο σύστημα,
και συνοδευόμενο από όλο τον επιπλέον απαιτούμενο εξοπλισμό υποστήριξης, σύνδεσης, προστασίας, αδειών
χρήσης κτλ. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον εξοπλισμός θα προσφέρεται από τον Ανάδοχο χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση για την ΓΓΕ.
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Αν η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τον ελάχιστα απαιτούμενο εξοπλισμό, αλλά δεν καλύπτει τις τεχνικές και
λειτουργικές απαιτήσεις, η προσφορά χαρακτηρίζεται τεχνικά απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Το περιβάλλον λειτουργίας της Δ.Ε.Β.Ι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό από άποψη απόδοσης και διαθεσιμότητας,
επειδή οι εσωτερικοί χρήστες είναι αρκετοί με ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού τους και το σύστημα υποστηρίζει
και χρήστες μέσω διαδικτύου -που είναι πρακτικά αναρίθμητοι-

η τεχνική πρόταση του υποψήφιου

ανάδοχου, θα πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριώνει την απαιτούμενη υψηλή διαθεσιμότητα (> 99,99%), τα
επίπεδα και τα στοιχεία ασφάλειας πρόσβασης, την ασφαλή μεταφορά και εγγραφή στοιχείων και πληρωμών,
καθώς και τις διαδικασίες ανάκαμψης από κατάσταση καταστροφής ή απώλειας στοιχείων.

Ο βασικός εξοπλισμός πληροφορικής, αποτελείται από Database servers, Applications servers & Web Servers οι
οποίοι απαιτείται να είναι στην ίδια λειτουργική πλατφόρμα και να είναι απόλυτα συμβατοί μεταξύ τους ακόμα
και σε δυαδικό επίπεδο. Οι servers υλοποιούν διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και διάταξη διαχείρισης φορτίου.
Οι servers τοποθετούνται σε ενιαίο Ικρίωμα (rack).
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να παρουσιάσει και όποια άλλα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα για την απόδειξη
της ισχύος των συστημάτων, αναγνωρισμένα από τον κατασκευαστή, όπως επίσης και συγκριτικά στοιχεία. Τα
συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας (>99,99%), αυτοελέγχου
και διάγνωσης προβλημάτων, δυναμική διαδικασία διαχείρισης μνήμης και επεξεργαστών.

Οι Web Servers & Application Servers, μπορούν να διαθέτουν διαφορετικά – τροποποιημένα χαρακτηριστικά
όσον αφορά στη διαμόρφωσή (configuration) τους, λόγω ακριβώς της τοποθέτησής τους και του λειτουργικού
τους ρόλου. Ωστόσο παραμένει απαιτητή η ομοιομορφία που αφορά στον κατασκευαστή και στην τεχνολογία
που χρησιμοποιείται καθώς προβλέπεται η χρήση διαφορετικών συστημάτων που υποστηρίζουν την εσωτερική
και την εξωτερική λειτουργία, επίσης σε διάταξη κατανομής φορτίου. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον
υποψήφιο ανάδοχο ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα συστήματα που εξυπηρετούν τους χρήστες μέσω web
να συνδυάζονται ή να είναι προσβάσιμα στον εσωτερικό εξοπλισμό. Οι Application Servers θα είναι επίσης
συστήματα συμμετρικής πολυεπεξεργασίας. και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

λειτουργίας διαδικτυακών

εφαρμογών.

Το λειτουργικό σύστημα των Application servers θα πρέπει να είναι αρχιτεκτονικής 64bit, με πολλαπλή
υποστήριξη εφαρμογών Internet, να υλοποιεί ελέγχους στο σύστημα και να προειδοποιεί για ενδεχόμενες
ανωμαλίες λειτουργίας, ενώ λόγω της φύσης των εφαρμογών, να διαθέτει δυνατότητες ασφάλειας. Το βασικό
λογισμικό συστήματος υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει και σύστημα προστασίας κρίσιμων εφαρμογών από
αστοχίες υλικού ή λογισμικού και διαγνωστικά εργαλεία και πλατφόρμα για διαχείριση πρωτοκόλλου ελέγχου
δικτύου SNMP.

Ο εξοπλισμός πληροφορικής, ολοκληρώνεται με την απαίτηση ενός αποθηκευτικού εξοπλισμού (υποσύστημα
δίσκων)

τεχνολογίας

iSCSI,

υψηλής

διαθεσιμότητας,

αρθρωτού

σχεδιασμού

(modular

architecture)

υποστηριζόμενης αδιαμόρφωτης χωρητικότητας (Raw Capacity) τουλάχιστον 60 ΤB και με δυνατότητα επέκτασης
συνολικά τουλάχιστον 228 ΤΒ αδιαμόρφωτης χωρητικότητας (Raw Capacity) ανά αποθηκευτικό υποσύστημα, με
υψηλή απόδοση και επεκτασιμότητα. Το απαιτούμενο αποθηκευτικό υποσύστημα να είναι πλήρως διαχειρίσιμο
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από γραφική κονσόλα (GUI), και να περιλαμβάνει δυνατότητες βέλτιστης εκμετάλλευσης του παρεχόμενου
αποθηκευτικού χώρου με ενσωματωμένες τεχνολογίες Thin Provisioning.

Επίσης, απαιτείται ένα σύστημα λήψης αυτόματου backup με δυνατότητες διαχείρισης, αυτόματης φόρτωσης
media και λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας, με τους αντίστοιχους client agents για την λήψη αντιγράφων
ασφαλείας απ’ όλους τους απαιτούμενους εξυπηρετητές του πληροφοριακού συστήματος. Επίσης η λύση του
λογισμικού backup θα πρέπει να περιλαμβάνει τους απαραίτητους Online & Openfile agents για την λήψη
αντιγράφων των πληροφοριακών υποσυστημάτων χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας τους. O εξοπλισμός
πληροφορικής ολοκληρώνεται με τους απαιτούμενους εσωτερικούς servers για την υλοποίηση των διαδικασιών
file & print services, την ανάπτυξη content filtering, cashing και web security , internal & external mail.

Τα δεδομένα από το σύστημα DTP καθώς και όλα τα ιστορικά αρχεία, πρέπει να αποθηκεύονται στο storage area
network, το οποίο να είναι διαχειρίσιμο και προσπελάσιμο από τους χρήστες με συγκεκριμένα δικαιώματα. Στην
τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεωτικά να περιγράψει αναλυτικά, την αρχιτεκτονική και τα
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των Πινάκων Συμμόρφωσης.
Επίσης στη τεχνική πρόταση να προβλέπεται διαδικασία και παροχή υπηρεσίας συνεχούς υποστήριξης λόγω της
κρισιμότητας και της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας.

Η υψηλή διαθεσιμότητα (> 99,99%) των επιμέρους υποσυστημάτων του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς
τους χρήστες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν 24 ώρες το
24ωρο. Στο πλαίσιο λοιπόν της προτεινόμενης λύσης, η πλατφόρμα βάσης δεδομένων πρέπει να επιδεικνύει
άριστη ανοχή σε προβλήματα διαθεσιμότητας και συμβάλει αποτελεσματικά (μαζί με την υποδομή εξοπλισμού)
στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΟΠΣ, με τη δημιουργία «non single point of failure»
αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων.

Γ.3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων.

H βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απαίτηση για αποθήκευση πολύ μεγάλου όγκου
δεδομένων και διαχείριση του μέσω αιτημάτων (queries) τα οποία υποβάλλονται ταυτόχρονα από έναν μεγάλο
αριθμό χρηστών και τα οποία θα εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό χρόνο. Η διεκπεραίωση κάθε αιτήματος θα
λαμβάνει χώρα ως ξεχωριστή δοσοληψία (transaction), ώστε να είναι δυνατή η οπισθοχώρηση (rollback) της
βάσης στην προηγούμενη κατάσταση, σε περίπτωση βίαιης διακοπής της εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου
αιτήματος.
Είναι απαραίτητο και προς όφελος του οργανισμού για την καλύτερη αποδοτικότερη και ασφαλέστερη οργάνωση
να χρησιμοποιείται μία Κεντρικοποιημένη Βάση Δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση κάθε είδους και
τύπου ψηφιακού περιεχομένου δομημένου ή μη (αρχεία, έγγραφα, πολυμέσα, κ.α.)
Η προσφερόμενη πλατφόρμα υποχρεωτικά θα διαθέτει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:



Παράλληλη Πολυνηματική αρχιτεκτονική (multithreaded architecture),
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Εξελιγμένο σύστημα βελτιστοποίησης του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων μέσω

μηχανισμού δεικτοδότηση (indexing),



Δυνατότητες caching δεδομένων



Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης



Δυνατότητες ανάνηψης από πρόβλημα(π.χ. αυτόματη ανάκτηση βάσης, αυτόματη ανάκτηση

των ολοκληρωμένων συναλλαγών (transactions), δυνατότητα ανάκτησης σε περίπτωση σφάλματος
δίσκου)



Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη βάση ή/και στα

δεδομένα



Ορισμός ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών και περιορισμός της πρόσβασης στα δεδομένα

σύμφωνα με τους ρόλους και τα δικαιώματα



Μηχανισμό αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων αμοιβαίου αποκλεισμού (deadlock)



Δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα με εξουσιοδοτημένο τρόπο από τρίτες εφαρμογές ή

βάσεις δεδομένων (read) μέσω γνωστών προτύπων διασύνδεσης (ODBC, JDBC, OLE DB, κλπ).



Δυνατότητα συγγραφής αποθηκευμένων διαδικασιών



Πλήρης υποστήριξη πολυμέσων



Δυνατότητα για τήρηση των δεδομένων σε κρυπτογραφημένη μορφή.



Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφάλειας της Βάσης Δεδομένων (Backup)

Οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να παρέχονται μέσω μιας αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας
(χρησιμοποιώντας clustering ή άλλη κατάλληλη αρχιτεκτονική).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για υπηρεσίες (εφαρμογές) που προσφέρονται μέσω Internet
διότι σ’ αυτό το περιβάλλον ο αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών μπορεί να είναι περιστασιακά
πολύ μεγάλος και πάντως δεν είναι προβλέψιμος, ενώ επιπλέον η απόδοση εξυπηρέτησης αποτελεί και ένα από
τα καθοριστικά κριτήρια της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η αρχιτεκτονική της προσφερόμενης πλατφόρμας για σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων θα πρέπει
υποχρεωτικά να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες του προσφερόμενου εξοπλισμού πληροφορικής,
ώστε να μπορεί να υποστηρίξει λύσεις υψηλών απαιτήσεων απόδοσης (performance), είτε λειτουργούν σε
εσωτερικό είτε σε εξωτερικό δίκτυο.

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Εμπορικών Σημάτων αναμένεται σε βάθος χρόνου να
εξυπηρετεί έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών, να διαχειρίζεται έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο
δεδομένων και να προσφέρει νέες υπηρεσίες.
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Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά επεκτασιμότητας (scalability) τα οποία
διασφαλίζουν τη διατήρηση της καλής απόδοσης του προτεινόμενου συστήματος ακόμα και όταν αυτό θα πρέπει
στο μέλλον να εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών και να διαχειρίζεται πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων.

Γ.3.3.2 Δίκτυο και Επικοινωνίες.

Το υπάρχον δίκτυο κορμού είναι σύγχρονης τεχνολογίας, που υποστηρίζει ταχύτητες τουλάχιστον 10 Gbit στο
βασικό κορμό (backbone) και φυσικά υποστηρίζει πρωτοκόλλο Ethernet. Ειδικά στο δίκτυο των εσωτερικών
servers πρέπει να υλοποιείται υψηλή διαθεσιμότητα με τα απαιτούμενα ζεύγη, ώστε να μην υπάρχει μονό σημείο
αστοχίας (no single point of failure). Το δίκτυο βασικού κορμού έχει υλοποιηθεί με οπτικές ίνες για να
εξασφαλίζονται οι επιδόσεις, η ποιότητα, η ασφάλεια και ο χρόνος ζωής του δικτύου. Το υπόλοιπο δίκτυο με
τους εσωτερικούς servers θα πρέπει να υλοποιηθεί σε ταχύτητες τουλάχιστον 10 Gbit τόσο με οπτική ίνα όσο και
με καλωδιακό σύστημα χαλκού, ανάλογα με την επιλεγόμενη αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του
προσφερόμενου εξοπλισμού από τον ανάδοχο. Είναι προφανές ότι το συνολικό δίκτυο και ο εξοπλισμός πρέπει
να υποστηρίζει switched ethernet. Η απαιτούμενη

αρχιτεκτονική δικτύου για την Δ.Ε.Β.Ι βασίζεται στην

υπάρχουσα Gigabit Ethernet δικτύου κορμού, στην χρήση Multilayer Switching (wire-speed Layer 3 switching) με
την προσθήκη καρτών διασύνδεσης από τον ανάδοχο στα υπάρχοντα δύο κεντρικά switches (μεταγωγοί) για την
επίτευξη υψηλού ρυθμού μετάδοσης πακέτων και στην υλοποίηση νοητών υπό-δικτύων (VLAN’ s) μέσω των
οποίων είναι δυνατή η λογική ομαδοποίηση των χρηστών του δικτύου ανεξαρτήτως της φυσικής τους θέσης. Για
την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του δικτύου της Δ.Ε.Β.Ι. ο δικτυακός εξοπλισμός πρέπει να είναι σε failover
διάταξη στο σύνολό του με δυνατότητα διαμερισμού φορτίου (προσθήκη load balancer μηχανών). Ο ανάδοχος
θα πρέπει να υλοποιήσει την οριζόντια δικτυακή υποδομή της ΔΕΒΙ με κατηγορίας τουλάχιστον 6 καλώδιο και
την προσθήκη των κατάλληλων switches διασύνδεσης με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του κεντρικού κορμού.
Ιδιαίτερη μέριμνα ο ανάδοχος θα πρέπει δώσει στο σχεδιασμό για την ασφάλεια περιεχομένου (content security)
με την υποστήριξη ειδικών ελέγχων και περιορισμών για υπηρεσίες SMTP, FTP και HTTP, για ανίχνευση και
εξουδετέρωση ιών (σε e-mail attachments, ftp files κ.α.), για την ανίχνευση επιβλαβούς κώδικα (Java, ActiveX
applets, Trojans). Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμβατότητα του
ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων με το ΣΥΣΕΥΞΙΣ (π.χ. αξιοποίηση της υποδομής του).
Στη τεχνική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεωτικά να περιγράψει αναλυτικά την αρχιτεκτονική και τα
χαρακτηριστικά του δικτύου, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Γ.3.3.3 Ενδεικτική διάταξη για την ασφάλεια του συστήματος
1.Αποστρατικοποιημένη ζώνη
Η αποστρατικοποιημένη ζώνη (demilitarized zone – DMZ) θα συνδεθεί με ταην υπάρχουσα DMZ ζώνη.

Το DMZ δικτυακό τμήμα συνίσταται από τα ακόλουθα δομικά στοιχεία:

Relay services
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Οι υπηρεσίες relay χρησιμοποιούνται για την διανομή των μηνυμάτων από και προς τους χρήστες αξιοποιώντας
τις υπηρεσίες συνεργατικότητας (collaboration services) που παρέχονται από το έμπιστο δικτυακό τμήμα. Τυπικά
παρέχουν δυνατότητα SMTP συνδέσεων και διανομή (relay) μηνυμάτων από POP3 και IMAP4 clients.

External Web/Application services
Οι εξωτερικές Web/Application υπηρεσίες υλοποιούν τα επίπεδα επιχειρησιακής λογικής (business logic tier) και
παρουσίασης (presentation tier) των εφαρμογών που θα παρέχονται στους εξωτερικούς χρήστες (κοινό,
δικηγόροι). Τυπικά παρέχουν στους χρήστες του Internet προσωποποιημένες υπηρεσίες μέσω web (HTTP, SSL)
αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του έμπιστου δικτυακού τμήματος.

Anti-Virus και Anti-Spam services
Το λογισμικό αυτό εξετάζει τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, απορρίπτοντας εκείνα τα
οποία η προέλευση ή/και ο προορισμός τους απαγορεύεται από την επιλεχθείσα πολιτική ασφάλειας, και
ανιχνεύει την ύπαρξη ιών και κακόβουλων προγραμμάτων. Το λογισμικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές θα
πρέπει να εκτελείται σε όλους τους εξυπηρετητές της DMZ που παρέχουν διανομή μηνυμάτων μέσω SMTP καθώς
και σε όλους τους εξυπηρετητές παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών θυρίδων (mailbox servers) του έμπιστου
δικτυακού τμήματος.

External Naming services
Οι εξωτερικές υπηρεσίες ονοματοθεσίας παρέχουν name resolution για τους εξυπηρετητές που ανήκουν στην
DMZ. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες των εξυπηρετητών που
ανήκουν στα υπόλοιπα δικτυακά τμήματα.

VPN Gateways
Οι συγκεκριμένοι εξυπηρετητές παρέχουν τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις
ίδιες υπηρεσίες που έχουν οι χρήστες του εσωτερικού δικτύου (internal users). Οι απομακρυσμένοι χρήστες
μπορούν να συνδέονται μέσω του Internet. Οι VPN gateway servers παρέχουν τερματισμό σήραγγας (tunnel
termination) στις IPSec συνδέσεις με τους απομακρυσμένους χρήστες, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να
έχουν ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του έμπιστου δικτυακού τμήματος. Η αυθεντικοποίηση των VPN clients
θα πρέπει να γίνεται με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών (ηλεκτρονική κατάθεση σήματος).

2.Έμπιστο δικτυακό τμήμα
Το έμπιστο (trusted) δικτυακό τμήμα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
Internal Web/Application services
Οι εσωτερικές Web/Application υπηρεσίες υλοποιούν τα επίπεδα επιχειρησιακής λογικής (business logic tier) και
παρουσίασης (presentation tier) των εφαρμογών που θα παρέχονται στους εσωτερικούς και απομακρυσμένους
(άλλοι φορείς) χρήστες.

Internal Naming services
Παρέχουν υπηρεσίες name resolution για τους servers της DMZ και του back-end δικτύου. Ο διαχωρισμός των
υπηρεσιών name resolution σε δύο DNS servers καλείται διαμοιρασμένη (split) υλοποίηση. Ο εξωτερικός server
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εξυπηρετεί ερωτήσεις από το Internet για τους υπολογιστές που ανήκουν στην DMZ, καθώς και ερωτήσεις που
προέρχονται από την ίδια την DMZ για άλλους υπολογιστές που ανήκουν σε αυτή. Ο εσωτερικός server απαντά
σε ερωτήσεις από το εσωτερικό δίκτυο και αφορούν υπολογιστές που ανήκουν σε αυτό. Ερωτήσεις οι οποίες
αφορούν υπολογιστές της DMZ ή του Internet προωθούνται στον εξωτερικό DNS server.

Collaboration services
Οι υπηρεσίες συνεργατικότητας που παρέχει το έμπιστο δικτυακό τμήμα χρησιμοποιούνται από τους
εξωτερικούς (μέσω των relays της DMZ) και εσωτερικούς χρήστες για την ανταλλαγή μηνυμάτων, δημοσίευση
αναγγελιών και την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ ομάδων χρηστών.

Οι εξυπηρετητές που

παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες τυπικά υλοποιούν τα πρωτόκολλα SMTP, POP3, IMAP, NNTP, IRC.

Content services
Οι υπηρεσίες περιεχομένου παρέχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα για ολοκληρωμένη διαχείριση
εγγράφων και ροών εργασίας. Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες πραγματοποιείται
μέσω των web/application services των εξωτερικών (DMZ) και έμπιστων δικτυακών τμημάτων.

RDBMS services
Αποτελούν σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) και παρέχουν τις απαραίτητες
υπηρεσίες προς τις υπηρεσίες web/application των εξωτερικών (DMZ) και έμπιστων δικτυακών τμημάτων για τη
δημιουργία προσωποποιημένων εφαρμογών δυναμικού περιεχομένου.

Issuing Registration Authority (RA)
Στα συστήματα ψηφιακής πιστοποίησης που ακολουθούν την Χ.509 αρχιτεκτονική οι πολιτικές (διαδικασία
εγγραφής, απαιτούμενα διαπιστευτήρια και στοιχεία) σύμφωνα με τις οποίες εκδίδονται τα ψηφιακά
πιστοποιητικά υλοποιούνται από τις Αρχές Εγγραφής (Registration Authority - RA). Μία Αρχή Εγγραφής αποτελεί
τον αποδέκτη των αιτήσεων πιστοποίησης (certification requests) στις οποίες εφαρμόζει τους ελέγχους που
καθορίζονται στη δημοσιευμένη Δήλωση Πρακτικών Πιστοποίησης (Certification Practice Statement – CPS) πριν
προωθήσει τις αιτήσεις στην Εκδίδουσα Αρχή Πιστοποίησης (Issuing Certification Authority – Issuing CA). Η
επικοινωνία μεταξύ των RA και CA πραγματοποιείται με χρήση των πρωτοκόλλων της οικογένειας PKIX ώστε να
εξασφαλίζονται οι παράμετροι ασφάλειας (ιδιωτικότητα, ακεραιότητα, μη-αποκηρυξιμότητα).

3.Ζώνη υψηλής ασφάλειας
Το δικτυακό τμήμα υψηλής ασφάλειας περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τα δεδομένα εκείνα, η ακεραιότητα των
οποίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την διαφύλαξη των παραμέτρων ασφάλειας του συστήματος. Για
οποιοδήποτε επιχειρησιακό μοντέλο ηλεκτρονικού μητρώου εμπορικών σημάτων οι παράμετροι ακεραιότητας,
ιδιωτικότητας και μη αποκήρυξης (non-repudiation) των συναλλαγών αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.
Για την διαφύλαξή τους το σύστημα χρησιμοποιεί υπηρεσίες PKI, ψηφιακές υπογραφές, αυθεντικοποίηση δύο
παραγόντων (έξυπνες κάρτες, ασφαλείς διατάξεις υλικού), υπηρεσίες χρονοσφράγισης (timestamping services)
και διατάξεις υλικού που υποστηρίζουν μοντέλα διαμοιραζόμενης ευθύνης (split responsibilities).
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Οι εξυπηρετητές που ανήκουν στο δικτυακό τμήμα υψηλής ασφάλειας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσους
εξυπηρετητές του έμπιστου δικτυακού τμήματος είναι απαραίτητο, αποκλειστικά μέσω συνδέσεων IPSec VPN σε
transport mode.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το συγκεκριμένο δικτυακό τμήμα είναι:

Timestamping services
Οι υπηρεσίες χρονοσφράγισης χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε ψηφιακά υπογεγραμμένου
εγγράφου και κάνουν χρήση αξιόπιστων τεχνικών μετρήσεων του χρόνου (π.χ. με χρήση του παγκόσμιου
συστήματος πλοήγησης δορυφόρων (Global Navigation Satellite System) GPS (Global Positioning System).
Οι χρονοσφραγίδες αποτελούν το κύριο μέσο επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με το χρόνο αποδοχήςανάκλησης συμφωνιών. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχουν στην ηλεκτρονική συμπλήρωση δημοσίων εγγράφων (court
filling, tax filling)

Key Management services
Οι

υπηρεσίες

διαχείρισης

κλειδιών

χρησιμοποιούνται

για

την

εξασφάλιση

της

αναγνωσιμότητας

κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ακόμα και σε περίπτωση απώλειας των αντίστοιχων κλειδιών κρυπτογράφησης.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν μόνο τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την
κρυπτογράφηση δεδομένων και όχι αυτά που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών.

Γ.3.3.4 Σύστημα Κατανομής Δικτυακού Φόρτου (Load Balancer)
Για λόγους καλύτερης κατανομής του εισερχομένου φόρτου εργασίας προς τους servers, πρέπει να προσφερθούν
επιπλέον δύο (2) συσκευές διαμοιρασμού υπηρεσιών (load balancers) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, οι
οποίες θα αναλάβουν την κατανομή των χρηστών με βάση το φορτίο κάθε server τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Οι συσκευές διαμοιρασμού υπηρεσιών πρέπει να μπορεί να διαχειρίζονται, διαφανώς προς τον τελικό χρήστη, τη
ζήτηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους εξυπηρετητές.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο.Π.Σ
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Γ.4 Παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη και τη λειτουργία του Ο.Π.Σ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων.

Γ.4.1 Μελέτη Εφαρμογής

Η Μελέτη Εφαρμογής έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων του έργου
καθώς και την ανάλυσή τους με γνώμονα τις διεθνείς σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, με στόχο την επιτυχή
οδήγηση της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου σε όλες τις φάσεις του.
Η Μελέτη Εφαρμογής θα βασίζεται στα εξής:
Στις τεχνικές προδιαγραφές, τους πίνακες συμμόρφωσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Δ/ξη.
Στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου
Στο ισχύον νομικό πλαίσιο (Ελληνικό και Κοινοτικό) που αφορά τα σήματα και τη λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι.
Στην υφιστάμενη κατάσταση και υποδομή της Δ.Ε.Β.Ι. (εξοπλισμός, υφιστάμενη εφαρμογή και βάση
δεδομένων σημάτων, προσωπικό της Δ.Ε.Β.Ι. βιβλία σημάτων και αποφάσεις σημάτων)
Στις προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με OHIM και WIPO (κατ’ ελάχιστoν με τη
μεταμηχανή TMview) και άλλους φορείς διαχείρισης σημάτων και υποστήριξη ηλεκτρονικών
διαδικασιών ΟΠΣ.
Στην έρευνα και μελέτη άλλων φορέων ή πληροφοριακών συστημάτων σχετικών με διαχείριση σημάτων
ή που διαθέτουν πληροφορίες χρήσιμες για τη διαδικασία των σημάτων
Στην απαίτηση για διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και διαδραστικότητας μεταξύ των επί μέρους
υποσυστημάτων και εφαρμογών και της συνύπαρξής τους σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής θα αναλυθεί και θα οριστικοποιηθεί η επίλυση όλων των ζητημάτων σχετικά
με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος στο σύνολό του.

Τα ζητήματα αυτά θα

αναλύονται σε παραδοτέα που είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων και μετατροπή τους σε ηλεκτρονικές διαδικασίες των σημάτων
(κατάθεση, μεταβολή, διαγραφή, έρευνα λεκτικής ομοιότητας, έρευνα ομοιότητας απεικόνισης,
ενημέρωση βιβλίων σημάτων, έκδοση και αρχειοθέτηση αποφάσεων, έκθεμα δικασίμου, διαχείριση
σήματος και εγγράφων του, κ.τ.λ)
Προτάσεις για τη βέλτιστη ηλεκτρονική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι.
Ανασχεδιασμός, τυποποίηση και απεικόνιση των διαδικασιών και των ροών εργασιών της Δ.Ε.Β.Ι. τόσο
για την ηλεκτρονική κατάθεση, ηλεκτρονική διαχείριση και ηλεκτρονικό έλεγχο των σημάτων, όσο και
εκείνων των ενεργειών που ενδεχομένως θα εξακολουθούν να

πραγματοποιούνται εκτός του

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (όπως π.χ., εξακολούθηση κατάθεσης σημάτων απευθείας
στην Δ.Ε.Β.Ι. και όχι μέσω internet, προσκόμιση εγγράφων που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή και που
στη συνέχεια θα ψηφιοποιούνται από την Δ.Ε.Β.Ι., κλπ).
Μελέτη και δημιουργία (τυποποίηση) προτύπων εγγράφων και ηλεκτρονικών φορμών
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Αναλυτικός σχεδιασμός και αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και του εξοπλισμού του έργου και περιγραφή
της διαδικασίας εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού.
Ανάλυση και πλήρης σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων
Ανάλυση και πλήρης σχεδιασμός των Λογικών Υποσυστημάτων Λογισμικού
Ανάλυση και πλήρης σχεδιασμός της Διαδικτυακής Πύλης
Μεθοδολογία που εξασφαλίζει τη λειτουργική ενσωμάτωση και εναρμόνιση των λογικών
υποσυστημάτων και εφαρμογών σε ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας.
Μελέτη για την υποστήριξη των ηχητικών σημάτων και την ενσωμάτωσή τους στο Σύστημα.
Μελέτη για την υποστήριξη των τρισδιάστατων σημάτων και την ενσωμάτωσή τους στο Σύστημα.
Mελέτη για την κατάρτιση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών Προιόντων Υπηρεσιών
Μελέτη Διαλειτουργικότητας του Συστήματος με τα ελάχιστα συστήματα που αναφέρονται στην παρ.
Γ.3.2.9.
Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας και ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας και Πλάνο disaster recovery.
Μεθοδολογία και οργάνωση της μετάπτωσης δεδομένων από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα.
Αναλυτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση του υλικού που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί (βιβλία,
αποφάσεις, έγγραφα)
Οργάνωση και μεθοδολογία της ψηφιοποίησης, διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού, τεκμηρίωση
της ποιότητας των ψηφιακών αντιγράφων και παρουσίαση δειγμάτων ψηφιοποίησης.
Τεκμηρίωση του τρόπου ολοκλήρωσης και συσχέτισης εντός της βάσης δεδομένων του ψηφιοποιημένου
υλικού με τα δεδομένα μετάπτωσης και τα δεδομένα σημάτων.
Μεθοδολογία επικαιροποίησης του υλικού που θα έχει ψηφιοποιήσει ο ανάδοχος στην περίπτωση που
έχουν επέλθει μεταβολές του κατά την διάρκεια του έργου
Μεθοδολογία παράλληλης και συντονισμένης λειτουργίας της Δ.Ε.Β.Ι. με τον ηλεκτρονικό και
χειρονακτικό τρόπο (εφόσον χρειαστεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα) με εισαγωγή στοιχείων και
χρήση των scanners από τους χρήστες της Δ.Ε.Β.Ι.
Αναλυτικό οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα παρουσιάζονται και οι
συγκεκριμένες τμηματικές παραδόσεις υποσυστημάτων/εφαρμογών κατά τη φάση της υλοποίησης.
Αναλυτική περιγραφή όλων των παραδοτέων του έργου.
Καθορισμός των κατηγοριών των χρηστών και των διαχειριστών του Συστήματος με τις απαιτήσεις και
τους ρόλους ανά κατηγορία
Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών και των διαχειριστών
Ανάλυση των σεναρίων δοκιμών αποδοχής συστήματος
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Γ.4.2 Μετάπτωση δεδομένων

Για τη λειτουργία του Ο.Π.Σ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη μετάπτωση των δεδομένων των
σημάτων που υπάρχουν στην υφιστάμενη βάση δεδομένων (ORACLE) και η οποία τροφοδοτεί με πληροφοριακά
στοιχεία την υφιστάμενη εφαρμογή σημάτων (βλ. Μέρος Β) της Δ.Ε.Β.Ι. Σημειώνεται ότι το σύνολο των σημάτων
(ημεδαπά και αλλοδαπά) που υπάρχουν στην υφιστάμενη βάση δεδομένων ανέρχεται σε 366.000 σήματα.
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει όλα τα πεδία και τα περιεχόμενα της υφιστάμενης βάσης
δεδομένων προκειμένου κατά τη σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής να καταλήξει σε συγκεκριμένο πλάνο δράσης
και σχήμα μετάπτωσης που θα εξασφαλίζει την επιτυχή μετάπτωση των δεδομένων από την υφιστάμενη στη νέα
βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ.

Η μετάπτωση δεδομένων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της
πιλοτικής λειτουργίας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στην προσφορά τους όλα τα σχετικά με τη μετάπτωση δεδομένων και τη
μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για την επιτυχία της και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων της
μετάπτωσης.

Γ.4.3 Ψηφιοποίηση Βιβλίων σημάτων και Αποφάσεων

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να πραγματοποιήσει την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπαρχόντων Βιβλίων
Σημάτων της Δ.Ε.Β.Ι και τουλάχιστον των Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τα Διεθνή σήματα. Ο στόχος της
ψηφιοποίησης όλων των βιβλίων και των αποφάσεων των Διεθνών σημάτων τουλάχιστον είναι να προκύψει το
πολύτιμο ψηφιακό αρχειακό υλικό που σε συνδυασμό με τη μετάπτωση δεδομένων θα επιτρέψει:

α) την αποδοτικότερη λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι μέσω της ταχείας αναζήτησης και εύρεσης όλων των σχετικών
πληροφοριών που αφορούν τα σήματα (όπως π.χ οι αποφάσεις που αφορούν ένα σήμα),
β) τον έλεγχο ομοιότητας απεικονίσεων (λογοτύπων) μέσω κατάλληλου εργαλείου λογισμικού και
γ) την ομαλή μετάβαση στην ηλεκτρονική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας
Διοίκησης.

Για την εξασφάλιση της επιτυχίας της εν λόγω ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
εξειδικευμένο εξοπλισμό ψηφιοποίησης βιβλίων και εγγράφων και αντίστοιχο λογισμικό ψηφιοποίησης που είναι
αμφότερα δοκιμασμένα σε παρόμοια έργα ψηφιοποίησης μεγάλου όγκου έντυπης πληροφορίας. Επίσης ο
Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει και τον απαραίτητο αριθμό ατόμων του προσωπικού του που θα αναλάβουν να
φέρουν εις πέρας τις εργασίες ψηφιοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει
δυνατότητες ποιοτικής και ποσοτικής επέκτασης και διεύρυνσης τόσο του εξοπλισμού, όσο και του προσωπικού
του -ομάδας ψηφιοποίησης τις οποίες και να χρησιμοποιήσει εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει την
ομαλή και την πλήρη ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός ψηφιοποίησης θα ανήκει στον Ανάδοχο και θα λειτουργεί με δική του ευθύνη.
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Η ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης
ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την Πιλοτική Λειτουργία του συστήματος (δηλ. μέχρι το
ο

12 μήνα).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι όσο διαρκεί η ψηφιοποίηση (αλλά και αργότερα
στην πιλοτική λειτουργία), η ΔΕΒΙ λειτουργεί με το υφιστάμενο χειρονακτικό μοντέλο οπότε και απαιτείται μια
μεθοδολογία επικαιροποίησης του ψηφιοποιημένου υλικού των σημάτων εκείνων για τα οποία στο μεταξύ έχουν
επέλθει μεταβολές τους.
Τα βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων
σημάτων είναι τα ακόλουθα:
Προετοιμασία του υλικού προς ψηφιοποίηση.
Ψηφιοποίηση του υλικού.
Επεξεργασία της εικόνας σε σταθμό επεξεργασίας αν απαιτείται (διόρθωση χρωμάτων, γεωμετρίας
κ.λπ.) και αποθήκευση σε διαφορετικές αναλύσεις.
Κατηγοριοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού και αποθήκευσης στην κεντρική βάση.
Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμηρίων ανεξάρτητα από το μέγεθος
τους, το είδος χαρτιού, το χρωματισμό τους, διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. Το σύνολο των εργασιών
ψηφιοποίησης και των προϊόντων τους θα πρέπει να αποτελεί µια ολοκληρωμένη λύση την οποία θα προσφέρει
ο Ανάδοχος και θα διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων.

Αναλυτικότερα, η λύση του Αναδόχου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Χρήση ενδεδειγμένων διαδικασιών ψηφιοποίησης κατά τα διεθνή πρότυπα.
Χρήση εξοπλισμού ψηφιοποίησης υψηλών προδιαγραφών και απόδοσης που θα διασφαλίσει ακριβή
αντίγραφα υψηλής ποιότητας χρώματος, όπου χρειάζεται, και κειμένου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
ακόλουθες δυνατότητες του λογισμικού (software) και του υλικού (hardware), που διασφαλίζουν
ψηφιοποίηση εγγράφων υψηλής ποιότητας:
o

σύστημα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα

o

despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες)

o

καθαρισμός εντύπου από σκουρότητα, κιτρίνισμα κλπ.

o

deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας)

o

cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια κλπ.)

o

υψηλές αναλύσεις σάρωσης

o

δυνατότητα ψηφιοποίησης τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών.

Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας µε σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή
μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού.
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Μία εκτιμώμενη κατανομή του όγκου του προς ψηφιοποίηση υλικού είναι η παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΧΗΜΑ

ΔΕΜΕΝΟΙ/ΑΔΕΤΟΙ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κατ’ εκτίμηση

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΤΟΜΟΙ

ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΛΙΚΟ

/

1.100.000σελ.
(~ 3 σελ ανά
σήμα)
ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σημ.:

ΕΓΧΡΩΜΟ
155.000

ημεδαπά

ΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ

(λόγω

των απεικονίσεων

Α4, Α3

που

και

ενσωματώνουν)

211.000
αλλοδαπά
σήματα
ΑΔΕΤΕΣ

(ΜΕ

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ

800.000 σελ

Α4

–

Ταξινομημένοι
φακέλους

σε
(βάσει

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

αριθμού τους) ανά έτος
και όχι ανά σήμα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη ψηφιοποίηση του συνόλου των βιβλίων σημάτων καθώς και στη ψηφιοποίηση των
ζητούμενων αριθμών σελίδων. Τα τελικά έγγραφα προς ψηφιοποίηση θα συμφωνηθούν με τη ΔΕΒΙ κατά τη
διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου.
Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε χρήση κατάλληλων εξειδικευμένων σαρωτών για
βιβλία και έγγραφα. H ελάχιστη οπτική ανάλυση ανά μέγεθος πρωτοτύπου και το βάθος χρώματος δίνονται στον
ακόλουθο πίνακα:

Πρωτότυπο αντικείμενο
Φωτοτυπημένο

υλικό

Ελάχιστη ανάλυση

Χρωματικό βάθος

300 dpi

8 bit γκρί

Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο)

400 dpi

8 γκρί

Έντυπο υλικό (έγχρωμο)

400 dpi

24 bit

Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες)

600 dpi

8 bit γκρί

Φωτογραφίες (έγχρωμες)

600 dpi

24 bit

(ασπρόμαυρο)
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Το προϊόν της ψηφιοποίησης θα είναι αρχείο TIFF. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα
προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) µε αυτές του τεκμηρίου. Στη συνέχεια θα
προκύψουν και αντίγραφα µε διαφορετικές αναλύσεις και διαστάσεις,. Στις προσφορές τους οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος χρώματος
Επίσης, από το ψηφιοποιημένο υλικό πρέπει να γίνεται αυτόματα ή κατόπιν επεξεργασίας η εξαγωγή ως
ξεχωριστών στοιχείων πληροφορίας τουλάχιστον του μοναδικού αριθμού σήματος και της απεικόνισης
(λογοτύπου) αυτού λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον τύπο απεικόνισης (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη). Το δε
ψηφιοποιημένο υλικό και τα εξαγόμενα από αυτό πληροφοριακά στοιχεία (αριθμός σήματος, εικόνα λογοτύπου,
κ.α) θα πρέπει να αποθηκεύονται κατάλληλα στη βάση δεδομένων και να είναι απόλυτα συσχετισμένα μεταξύ
τους καθώς και με τα δεδομένα της μετάπτωσης.
Αποτελέσματα της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι και τα ακόλουθα:
Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός
ανοικτού εντύπου ή βιβλίου.
Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο.
Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο.
Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται.
Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία και εξάλειψη της σκιάς που προκύπτει από
την καμπυλότητα βιβλιοδεσίας
Βελτίωση της αναγνωσιμότητας και της ευκρίνειας

Μετά από τη δημιουργία τους από τον σαρωτή και την επεξεργασία τους θα αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου TIFF
µε διάσταση, ανάλυση και βάθος χρώματος ίδιο µε αυτό που έγινε η ψηφιοποίηση. Είναι δυνατόν προκειμένου
να μειωθούν οι ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο να χρησιμοποιηθεί κάποιος µη απωλεστικός (lossless)
αλγόριθμος συμπίεσης (π.χ. LZW), ο οποίος να υποστηρίζεται από ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές.
Από τα ψηφιακά υποκατάστατα θα δημιουργηθούν επίσης ψηφιακά αντίγραφα µε χαμηλότερες αναλύσεις και σε
διαφορετικού τύπου αρχεία. Συγκεκριμένα τα ψηφιακά αντίγραφα που θα δημιουργηθούν είναι:
αρχεία προβολής µέσω διαδικτύου (τύπου JPEG, ανάλυσης 150 dpi, βάθους χρώματος 24 bit, διάστασης
ίσης µε το πρωτότυπο).
αρχεία προεπισκόπησης (τύπου JPEG, ανάλυσης 72 dpi, βάθους χρώματος 24 bit, μεγέθους 200 pixels
στη μέγιστη διάσταση).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που θα
διαθέσει για τη ψηφιοποίηση) είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία και την
ασφάλεια του προς ψηφιοποίηση υλικού ώστε. να αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλαπτική επίδραση επί των
κειμένων, των εικόνων και της βιβλιοδέτησης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα γίνεται
κατόπιν σχετικού προγραμματισμού σε συνεννόηση με τη Δ.Ε.Β.Ι. έτσι ώστε να μη διαταράσσεται το υπηρεσιακό
έργο και η πρόσβαση των δικηγόρων στα σήματα της Δ.Ε.Β.Ι.
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Με το πέρας των εργασιών ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα παραδίδει το προς ψηφιοποίηση υλικό στον αρμόδιο
υπάλληλο της Δ.Ε.Β.Ι., ο οποίος αφού ελέγξει την ακεραιότητά του θα έχει τη μέριμνα επανατοποθέτησής του.
Ο Ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που θα διαθέσει για τη ψηφιοποίηση) θα διαβεβαιώσει
εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι δεν θα εκχωρήσει-διαρρεύσει ή προσφέρει με
οποιοδήποτε τρόπο το ψηφιοποιημένο υλικό ή τα δεδομένα τεκμηρίωσης σε τρίτους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει
επίσης να φροντίζει για τη συχνή δημιουργία και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της
ψηφιοποίησης, ώστε να αποφευχθεί με κάθε τρόπο ο κίνδυνος απώλειας των αντιγράφων εξαιτίας κάποιου
μηχανικού προβλήματος και η επαναψηφιοποίηση ήδη ψηφιοποιημένων πρωτοτύπων. Μετά το πέρας των
εργασιών ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στη Δ.Ε.Β.Ι. όλο το ψηφιοποιημένο υλικό ως αντίγραφο
ασφαλείας. Μέχρι την παράδοση και την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την
ασφαλή αποθήκευση του ψηφιοποιημένου υλικού.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να περιγράψουν αναλυτικά στην προσφορά τους τη μεθοδολογία υλοποίησης της
ψηφιοποίησης των βιβλίων σημάτων και των αποφάσεων σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και απαιτήσεις.
Επίσης να περιγράψουν αναλυτικά και στο σύνολό του τον εξοπλισμό - λογισμικό ψηφιοποίησης που θα
χρησιμοποιήσουν με έμφαση στην τεκμηρίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητάς του, να αναφέρουν
τα άτομα που θα διαθέσουν για τις εργασίες ψηφιοποίησης με την εμπειρία ή την κατάρτιση που διαθέτουν
καθώς και να αναφέρουν τις διαθέσιμες δυνατότητες ποιοτικής και ποσοτικής επέκτασης και διεύρυνσης τόσο
του εξοπλισμού, όσο και του προσωπικού τους που θα χρησιμοποιήσουν εάν απαιτηθεί για να εξασφαλιστεί η
ομαλή και πλήρης ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Γ.4.4 Εκπαίδευση – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας του
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μετά την εγκατάστασή του.

Η εκπαίδευση που θα

πραγματοποιηθεί θα πρέπει να σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να καλύπτονται
συνολικά όλες οι ανάγκες και οι γνωστικές περιοχές κάθε κατηγορίας χρηστών σε τεχνικό και επιχειρησιακό
επίπεδο.

Η εκπαίδευση αφορά τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες χρηστών:
o

Εκπαίδευση χρηστών-προσωπικού της Δ.Ε.Β.Ι.

o

Εκπαίδευση διαχειριστών σε επίπεδο Λογισμικού-Συστήματος

o

Εκπαίδευση διαχειριστών σε επίπεδο Υλικοτεχνικής υποδομής-Δικτύου

o

Εκπαίδευση δικηγόρων

Η εκπαίδευση θα διεξάγεται με όλα τα δυνατά μέσα εκπαίδευσης που κρίνονται απαραίτητα σε ομάδες των 1012 ατόμων και με χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους από τον
Ανάδοχο στην έναρξη της διαδικασίας εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει τόσο

την πλευρά των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων, να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
και να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα περιγράφοντας κάθε διαδικασία λεπτομερώς, με σαφήνεια και με
σχετικά παραδείγματα – οθόνες λειτουργίας που διευκολύνουν την κατανόηση των περιεχομένων του. Η
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ελάχιστη διάρκεια κάθε επιμέρους εκπαιδευτικής ενότητας θα είναι τουλάχιστον 40 ώρες. Οι εκπαιδευτικές
ενότητες θα είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) και θα καλύπτουν το σύνολο της λειτουργικότητας του συστήματος.
Διευκρινίζεται ότι η κάθε εκπαιδευτική μέρα δεν θα υπερβαίνει τις 5 ώρες εκπαίδευσης. Επίσης, εκτιμάται ότι το
προσωπικό της ΓΓΕ που θα εκπαιδευτεί στο Ο.Π.Σ θα είναι τουλάχιστον 50 στελέχη ενώ περίπου 100 δικηγόροι θα
κληθούν να λάβουν μέρος σε ημερίδες ενημέρωσης-εκπαίδευσης για το σύστημα.
Τα εγχειρίδια εκπαίδευσης που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα χρησιμοποιηθούν είναι τουλάχιστον τα
παρακάτω:
o

Εγχειρίδια Χρήσης (στελέχη Δ.Ε.Β.Ι.)

o

Εγχειρίδια Χρήσης (δικηγόροι)

o

Εγχειρίδια Διαχείρισης Συστήματος

o

Εγχειρίδια Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων

o

Εγχειρίδια Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

o

Εγχειρίδια Διαχείρισης Portal

o

Εγχειρίδια Διαχείρισης Δικτυακού Εξοπλισμού-Υποδομής

o

Εγχειρίδια Διαδικασίας Ψηφιοποίησης από τους χρήστες-υπαλλήλους (scanning+OCR)

o

Εγχειρίδια χρήσης του συστήματος DTP

o

Εγχειρίδια Παραμετροποίησης του Συστήματος-Ανάπτυξης Εφαρμογών

o

Εγχειρίδια Συντήρησης Συστήματος

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης του προσωπικού της Δ.Ε.Β.Ι. και των διαχειριστών αποτελεί υποχρεωτικά και η
on the job εκπαίδευση που συντελεί στην άμεση κατανόηση του αντικειμένου της εκπαίδευσης .

Επίσης, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει και online εφαρμογή εκπαίδευσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα που θα
ενσωματωθεί στο portal και η οποία θα περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες με όλα τα απαραίτητα βήματα για τις
ηλεκτρονικές διαδικασίες σήματος που μπορούν να προβαίνουν οι εξωτερικοί χρήστες (δικηγόροι, επιχειρήσεις,
κλπ) μέσω του portal.

Η εκπαίδευση για τους χρήστες και τους διαχειριστές θα γίνει σε χώρο της Δ.Ε.Β.Ι. αφού προηγουμένως ο
Ανάδοχος του έργου τον διαμορφώσει κατάλληλα και εγκαταστήσει δέκα (10) σταθμούς εργασίας με πρόσβαση
σε όλες τις εφαρμογές και τα εργαλεία του Ο.Π.Σ.

Η εκπαίδευση για τους δικηγόρους – συνδρομητές θα

έχει τη μορφή σεμιναρίου κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τους ενδιαφερόμενους και ενδέχεται να γίνει, είτε
σε κατάλληλο χώρο της Δ.Ε.Β.Ι., είτε σε άλλη κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα εκτός της Δ.Ε.Β.Ι. που θα
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος.

Το προσωπικό διαχείρισης και υποστήριξης του Ο.Π.Σ πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα από τον Ανάδοχο του
έργου, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να διαχειρίζεται ορθά και αποδοτικά το Σύστημα αλλά και να έχει την
ικανότητα να συντηρήσει αυτόνομα το σύνολο των εφαρμογών και λειτουργιών του συστήματος καθώς και να
προσαρμόσει τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του Συστήματος σε μελλοντικές αλλαγές με κατάλληλη
παραμετροποίηση ή προσαρμογή - ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση του λογισμικού συστήματος και ανάπτυξης
εφαρμογών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. Για αυτό το λόγο θα δοθεί έμφαση στην εξειδικευμένη εκπαίδευση
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του προσωπικού διαχείρισης ως προς τις περιπτώσεις προσαρμογής του Συστήματος που χρήζουν ανάλογης
παραμετροποίησης ή ανάπτυξης εφαρμογών όπως π.χ σε περίπτωση διαγραφής εγγράφων ή προσθήκης νέων
εγγράφων σε μία διαδικασία ο διαχειριστής να μπορεί να επέμβει προσαρμόζοντας κατάλληλα όλες τις σχετικές
ροές εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό της μεταφοράς τεχνογνωσίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει εξειδικευμένες
τεχνικές γνώσεις που αφορούν στην παραμετροποίηση και την ανάπτυξη εφαρμογών είτε για μελλοντικές
ανάγκες είτε για βελτιστοποίηση ορισμένων λειτουργιών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να προβλέπεται η διαδικασία αξιολόγησης από
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα αλλά και η βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των χρηστών που εκπαιδεύτηκαν με
βάση κατάλληλη μεθοδολογία που θα προταθεί από τον Ανάδοχο (π.χ γραπτές εξετάσεις με ερωτηματολόγιο,
online tests, κτλ). Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται συμπληρωματική εκπαίδευση ομάδων χρηστών σε
περίπτωση οποιοδήποτε αλλαγών στο Πληροφοριακό Σύστημα , στην περίπτωση διαπίστωσης εκπαιδευτικών
ελλείψεων (μη πλήρης περιγραφή διαδικασιών) ακόμα και στην περίπτωση διαπίστωσης χαμηλής
αποδοτικότητας του συστήματος που οφείλεται σε έλλειψη εξοικείωσης των χρηστών με αυτό ή περιορισμένης
κατανόησης των λειτουργιών του.

Επίσης, η εκπαίδευση στο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να ξεκινήσει πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των χρηστών κατά την πιλοτική λειτουργία και η ομαλή μετάβαση της
Δ.Ε.Β.Ι. στο νέο πληροφοριακό σύστημα.
Στη Μελέτη Εφαρμογής δύναται να εμπλουτιστούν ορισμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθώς και να
συμπληρωθούν τυχόν νέες ανάγκες εκπαίδευσης που απορρέουν από το πληροφοριακό σύστημα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν με την προσφορά τους το πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα πρέπει
να περιλαμβάνει ενότητες που θα καλύπτουν συνολικά τόσο τις ανάγκες όλων των κατηγοριών χρηστών ως προς
το έργο, όσο και όλες τις γνωστικές περιοχές που απορρέουν από τη φύση του έργου. Στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή των περιεχομένων των ενοτήτων εκπαίδευσης και να
δηλώνεται σε ώρες η εκτιμώμενη διάρκεια κάθε ενότητας που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη του αντίστοιχου
αντικειμένου εκπαίδευσης.

Γ.4.5 Δοκιμές ελέγχου

Για να εξασφαλιστεί ότι το Σύστημα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και εκπληρώνει
τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, καθώς και να αξιολογηθεί η συνολική λειτουργικότητα και
επίδοση του Συστήματος πρέπει να διενεργηθεί μία σειρά δοκιμαστικών ελέγχων διάρκειας 2 μηνών και μετά την
ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης του συστήματος, πριν από την έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας
του Συστήματος.
Η φάση των δοκιμών ελέγχου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Οριστικοποίηση των σεναρίων ελέγχου (test plans) ώστε να καλύπτουν το πλήρες φάσμα λειτουργίας
του Συστήματος (βάσει του Λειτουργικού Σχεδιασμού και της Υλοποίησης του).
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Διεξαγωγή όλων των δοκιμών ελέγχου.
Βελτιώσεις-Συμπληρώσεις στο Σύστημα / Διορθώσεις των εφαρμογών
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών / Επίλυση προβλημάτων και τυχόν βλαβών
Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα
Αναλυτική τεκμηρίωση της φάσης των δοκιμών ελέγχου.
Τα σενάρια ελέγχου θα πρέπει:
να καλύπτουν το σύνολο των λειτουργικών διαδικασιών, των δεδομένων και των χρηστών όπως
αναφέρονται στη μελέτη εφαρμογής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου τα τελικά σενάρια ελέγχου για έγκριση τουλάχιστον δύο (2)
μήνες πριν την πραγματοποίησή τους.
να περιλαμβάνουν ελέγχους σε επίπεδο επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών (unit testing)
να περιλαμβάνουν ελέγχους σε επίπεδο ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (system testing)
ώστε να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται η συνολική λειτουργικότητα και η αποδεκτή επίδοση του
Συστήματος.
Πέραν των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό (τεχνικό και επιχειρησιακό) για την υποστήριξη της διαδικασίας
των δοκιμών ελέγχου και τη διόρθωση - απαλοιφή - τελικές ρυθμίσεις του Συστήματος που πιθανόν θα
προκύψουν.
να εκτελέσει δοκιμές υψηλού φόρτου (stress tests) σε συνθήκες που θα προσομοιώνουν κατ’ ελάχιστο
τον αναμενόμενο φόρτο Παραγωγικής Λειτουργίας.

Γ.4.6 Πιλοτική Λειτουργία

H πιλοτική λειτουργία αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης δοκιμών ελέγχου, είναι υποχρεωτικής
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και το σύστημα θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η
πιλοτική λειτουργία προϋποθέτει επίσης την ολοκλήρωση της εγκατάστασης εξοπλισμού, της υλοποίησης
συστήματος, της μετάπτωσης δεδομένων και της ψηφιοποίησης. Ο λόγος είναι ότι το σύστημα πρέπει να είναι
πλήρες από υλικοτεχνική υποδομή, λειτουργικότητα και δεδομένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου
προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, καλείται να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό
τουλάχιστον δύο (2) ατόμων στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήματος με στόχο την υποστήριξη
των χρηστών της ΔΕΒΙ στη λειτουργία των εφαρμογών του Συστήματος.
Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Βελτιώσεις-Συμπληρώσεις στο Σύστημα / Διορθώσεις των εφαρμογών
Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών
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Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες και εξέτασή τους
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών / Επίλυση προβλημάτων και τυχόν βλαβών
Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα
Υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης.
Helpdesk (βλ. παρακάτω)
Ο Ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι όσο διαρκεί η πιλοτική λειτουργία, η Δ.Ε.Β.Ι.
ενδέχεται να εξακολουθεί να λειτουργεί με το υφιστάμενο χειρονακτικό μοντέλο οπότε και απαιτείται να υπάρχει
μια μεθοδολογία συντονισμένης και παράλληλης λειτουργίας του Συστήματος και της Δ.Ε.Β.Ι. χωρίς να
επηρεάζεται η λειτουργία του ενός από το άλλο.
Κατά την πιλοτική λειτουργία πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά:
Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου
Οι κωδικοποιήσεις και οι παραμετροποιήσεις που υλοποιήθηκαν
Η πληρότητα της εγκατάστασης του εξοπλισμού
Οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων και του λογισμικού συστήματος
Η πληρότητα της πληροφορίας των σημάτων
Η ολοκλήρωση των υποσυστημάτων-εφαρμογών λογισμικού σε ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας
Η ομαλή λειτουργία των επί μέρους υποσυστημάτων και λειτουργιών
Η φυσική ανταπόκριση του συστήματος
Η πληρότητα και η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης
Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα (διαλειτουργικότητα)
Η ασφάλεια όλων των επιπέδων λειτουργίας του συστήματος
Από την καθημερινή λειτουργία του Συστήματος και τη συλλογή των παρατηρήσεων ενδέχεται να προκύψει η
ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στο Σύστημα οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν από
τον Ανάδοχο μέσα στο χρονικό διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας παρουσιαστούν σοβαρά, κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να
αποκαταστήσει το πρόβλημα. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Ο χρόνος της πιλοτικής
λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την
πιστοποίηση της αποκατάστασής της.
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Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να παραδώσει την τελική και επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και
λειτουργικής τεκμηρίωσης του έργου.
Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει παράλληλα να οργανώσει και να λειτουργήσει Helpdesk για χρονικό διάστημα ίσο με
αυτό της πιλοτικής λειτουργίας με σκοπό την υποστήριξη όλων των χρηστών ως προς τις λειτουργίες του Ο.Π.Σ.
Στο Helpdesk θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι χρήστες του Ο.Π.Σ για τηλεφωνική υποστήριξη προκειμένου:
Να ερωτήσουν σχετικά με τις λειτουργίες του
Να αναφέρουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες
Να αναφέρουν προτάσεις ή τυχόν ελλείψεις-παρατηρήσεις
Από τη λειτουργία του helpdesk θα προκύψουν οι συχνά υποβαλλόμενες ερωτο-αποκρίσεις (FAQ) ανά είδος
χρήστη σχετικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ οι οποίες συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες απαντήσεις θα δοθούν
στη Δ.Ε.Β.Ι ως παραδοτέο στο τέλος της λειτουργίας του προκειμένου στη συνέχεια η Δ.Ε.Β.Ι να τα
χρησιμοποιήσει προς ενημέρωση (στο portal ή/και υπό μορφή σημειώσεων).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να περιγράψουν στην προσφορά τους τα περί οργάνωσης και λειτουργίας της πιλοτικής
λειτουργίας του ΟΠΣ συμπεριλαμβανομένου του helpdesk.

Γ.4.7 Υπηρεσίες Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (PKI)

Η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω username / password ή PIN.
Δεδομένης όμως της φύσης του έργου και των ηλεκτρονικών διαδικασιών κατάθεσης σήματος το Ο.Π.Σ θα πρέπει
να είναι από την πρώτη μέρα λειτουργίας του PKI-ready προκειμένου να εξασφαλίζει, για όσες διαδικασίες
απαιτείται, τις ακόλουθες ιδιότητες:
1.

Αναγνώριση (Identification)

2.

Πιστοποίηση (Authentication).

3.

Εξουσιοδότηση (Authorization).

4.

Ακεραιότητα (Integrity).

5.

Εμπιστευτικότητα (Confidentiality).

6.

Μη άρνηση (Non-repudiation).

Με βάση τις ως άνω απαιτήσεις το Ο.Π.Σ θα πρέπει να συνεργάζεται με Αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών
PKI στην Ελλάδα (εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο της ΕΕΤΤ) και να είναι συμβατό με τις λειτουργικές
διεπαφές (APIs) αυτών. Επιπλέον το Ο.Π.Σ θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει ψηφιακά πιστοποιητικά που
προέρχονται από Αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών PKI στην Ελλάδα, από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και από διεθνείς
παρόχους αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να προσφέρουν τουλάχιστον 200 πιστοποιητικά PKI σε συνεργασία με αναγνωρισμένο πάροχο
υπηρεσιών PKI στην Ελλάδα (να το κατονομάσουν) και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην πιλοτική
λειτουργία.
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Γ.5 Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις και παραδοτέα του έργου
Το έργο είναι συνολικής διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου πιλοτικής
ο

λειτουργίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας στο 15 μήνα
, το Ο.Π.Σ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία ‘με το κλειδί στο χέρι’ οπότε και θα γίνει η οριστική παραλαβή του
έργου.
Η έναρξη του έργου ορίζεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Γ.Γ.Ε. ενώ η
λήξη του με την υπογραφή της οριστικής παραλαβής του έργου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταρτίσουν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (με τη
μορφή GANTT) που θα περιλαμβάνει το χρονοπρογραμματισμό των εργασιών (χρονικές διάρκειες υλοποίησης),
τα κύρια ορόσημα και τα παραδοτέα. Επίσης πρέπει να αναλυθούν οι ανθρώπινοι πόροι (ρόλοι / ομάδες έργου)
που εμπλέκονται στην υλοποίηση κάθε φάσης του έργου.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλάβουν στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου τουλάχιστον τις
παρακάτω φάσεις:
Φάση 1: Διαχείριση έργου
Φάση 2: Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π.Σ των Σημάτων
Φάση 3: Εγκατάσταση Υλικοτεχνικής Υποδομής.
Φάση 4: Υλοποίηση και Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος
Φάση 5: Μετάπτωση δεδομένων.
Φάση 6: Ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων
Φάση 7: Δοκιμές ελέγχου
Φάση 8: Εκπαίδευση
Φάση 9: Πιλοτική Λειτουργία
Φάση 10: Τεκμηρίωση συστήματος – Δράσεις Δημοσιότητας

Σημειώνεται ότι οι φάσεις των δοκιμών ελέγχου και της πιλοτικής λειτουργίας είναι υποχρεωτικές σε χρονική
διάρκεια. Η συνολική διάρκεια του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 μήνες. Για όλες τις υπόλοιπες φάσεις
οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερους ή μικρότερους χρόνους υλοποίησης με σχετική
τεκμηρίωση της ανάγκης αυτής σε συνδυασμό με την προσφορά τους,. Το οριστικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
θα αποφασισθεί σε κάθε περίπτωση σε συνεργασία με τη ΓΓΕ το αργότερο ένα (1) μήνα, μετά την υπογραφή της
σύμβασης.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τμηματικά κατά τη φάση 4 (υλοποίηση και
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος) τα διάφορα υποσυστήματα και εφαρμογές του συστήματος
αρχής γενομένης της βάσης δεδομένων και του υποσυστήματος διαχείρισης σημάτων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
123

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
στην

προσφορά

τους

να

προσδιορίσουν

αναλυτικά

το

χρόνο

υλοποίησης-παράδοσης

καθενός

προδιαγραφόμενου υποσυστήματος ή εφαρμογής κατά τη διάρκεια της φάσης 4.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της φάσης 4 θα λάβει χώρα εκτός της υλοποίησης και εγκατάστασης των
υποσυστημάτων και η ολοκλήρωση αυτών σε ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας. Με το πέρας της φάσης 4 πρέπει να
έχουν εγκατασταθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος όλα τα
υποσυστήματα και λοιπές εφαρμογές που απαιτούνται για το παρόν έργο.

Γ.5.1 Φάσεις και Παραδοτέα του Έργου

Φάση 1: Διαχείριση Έργου
Δράσεις:
o Σύσταση Ομάδας Έργου
o Οριοθέτηση Έργου και Προετοιμασία Λεπτομερούς Πλάνου Εργασίας
o Προετοιμασία και Παρουσίαση Αναφορών Προόδου
o Παράδοση Προϊόντων και Κλείσιμο Έργου
Παραδοτέα:
o Λεπτομερές Πλάνο Διαχείρισης Έργου (σε μια βδομάδα από την υπογραφή
της σύμβασης)
o Μηνιαίες Αναφορές Τεχνικής Προόδου
Φάση 2: Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π.Σ σημάτων
Δράσεις:
o Οριστικοποίηση Λειτουργικών Απαιτήσεων Συστήματος
o Οριστικοποίηση Τεχνικών Απαιτήσεων Συστήματος
o Ανασχεδιασμός και τυποποίηση Διαδικασιών & Ροών Εργασιών
o Τυποποίηση εγγράφων και ηλεκτρονικών φορμών
o Οριστικοποίηση των κατηγοριών χρηστών και των ρόλων τους
o Μελέτη Διαλειτουργικότητας Συστήματος με Τρίτα Συστήματα
o Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής
o Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
o Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας και πολιτικής ασφάλειας
o Μελέτη για την υποστήριξη ηχητικών σημάτων
o Μελέτη για την υποστήριξη τρισδιάστατων σημάτων
o Μελέτη για την κατάρτιση και υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Ελληνικών Προιόντων και Υπηρεσιών
o Αναλυτικός Σχεδιασμός Λογικών Υποσυστημάτων:
- Portal Σημάτων
- Διαχείριση Σημάτων
- Ηλεκτρονική Τήρηση Βιβλίων και Πρωτοκόλλων
- Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Δικασίμων
- Διαχείριση Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών εργασίας
- Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων και
πληροφοριακά συστήματα
- Στατιστικά Στοιχεία
- Προϋπολογισμός Δ.Ε.Β.Ι
- Σύστημα DTP
- Ασφάλεια
o Οριστικοποίηση πλάνου μετάπτωσης δεδομένων
o Οριστικοποίηση πλάνου ψηφιοποίησης βιβλίων και αποφάσεων
o Οριστικοποιημένος Σχεδιασμός Υλικής και Δικτυακής Υποδομής
o Σύνταξη σεναρίων δοκιμών αποδοχής συστήματος
Παραδοτέα: Η Μελέτη Εφαρμογής που περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
o Μελέτη και δημιουργία (τυποποίηση) προτύπων εγγράφων
ηλεκτρονικών φορμών
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o
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o
o
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Προτάσεις για τη βέλτιστη ηλεκτρονική λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι.
Μελέτη Ανασχεδιασμού και Τυποποίησης διαδικασιών
Ανάλυση Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων Συστήματος
Σχεδιασμό Αρχιτεκτονικής και Δικτυακής Υποδομής
Σχεδιασμό Βάσης Δεδομένων (σχήμα και τεκμηρίωση)
Σχεδιασμό Λογικών Υποσυστημάτων Λογισμικού
Σχεδιασμό της Διαδικτυακής Πύλης
Μελέτη για την υποστήριξη των ηχητικών σημάτων
Μελέτη για την υποστήριξη των τρισδιάστατων σημάτων
Μελέτη για την κατάρτιση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
o Μελέτη Διασύνδεσης – Διαλειτουργικότητας του Συστήματος με ΤΜView,
SEARCH IMAGE και λοιπά συστήματα ΟΗΙΜ και WIPO
o Μελέτη Διασύνδεσης – Διαλειτουργικότητας του Συστήματος με άλλα
πληροφοριακά συστήματα (Υπ. Οικονομικών, ΓΕΜΗ,κτλ)
o Μελέτη Διασύνδεσης – Διαλειτουργικότητας του Συστήματος με
ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών
o Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας και ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας
και πλάνου disaster recovery
o Πλάνο μετάπτωσης δεδομένων
o Πλάνο ψηφιοποίησης βιβλίων και αποφάσεων
o Αρχικά Σενάρια δοκιμών αποδοχής συστήματος
o Οριστικοποιημένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
o Πλάνο Δράσεων και Προβολής Δημοσιότητας
o Καταχώρηση της διαδικτυακής ονομασίας του portal στις πλέον γνωστές
μηχανές αναζήτησης
Φάση 3: Εγκατάσταση Υλικοτεχνικής Υποδομής
Δράσεις:
o Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού συστήματος
o Παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού συστήματος
Παραδοτέα:
o Εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος
o Τεκμηρίωση διάρθρωσης υλικού και λογισμικού

Φάση 4: Υλοποίηση και Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος
Δράσεις:
o Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων
o Υλοποίηση λογικών Υποσυστημάτων:
- Portal Σημάτων
- Διαχείριση Σημάτων
- Ηλεκτρονική Τήρηση Βιβλίων και Πρωτοκόλλων
- Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Δικασίμων
- Διαχείριση Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών εργασίας
- Στατιστικά Στοιχεία
- Προϋπολογισμός Δ.Ε.Β.Ι
- Σύστημα DTP
- Ασφάλεια
o Εγκατάσταση και ολοκλήρωση όλων των μονάδων και υποσυστημάτων σε
ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας
o Υλοποίηση Διεπαφών διαλειτουργικότητας και επίτευξη διασύνδεσης –
διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
o Επίτευξη διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας με ΤΜView και SEARCH
IMAGE και λοιπά συστήματα
Παραδοτέα:
o Εγκατάσταση και Ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων
o Εγκατάσταση και Ολοκλήρωση Portal
o Εγκατάσταση και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων – Λειτουργιών Συστήματος
o Διασύνδεση – Διαλειτουργικότητα του Συστήματος με Τρίτους
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Παρουσίαση Βάσης Δεδομένων, Portal, Υποσυστημάτων – Λειτουργιών
Συστήματος και Διεπαφών Διαλειτουργικότητας

Φάση 5: Μετάπτωση δεδομένων
Δράσεις:
o Εφαρμογή του Πλάνου Μετάπτωσης Δεδομένων
Παραδοτέα:
o Αναφορά αποτελεσμάτων μετάπτωσης
o Παρουσίαση της Βάσης Δεδομένων με τα δεδομένα σημάτων από την
υφιστάμενη βάση δεδομένων
Φάση 6: Ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων
Δράσεις:
o Εφαρμογή του Πλάνου Ψηφιοποίησης
o Διάθεση ατόμων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
o Χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιοποίησης
o Καταχώρηση στη βάση δεδομένων των ψηφιοποιημένων αρχείων και των
σχετικών εξαγόμενων πληροφοριακών στοιχείων σε συσχέτιση με τα
σήματα

Παραδοτέα:
o Αναφορά αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης
o Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης στη βάση δεδομένων
o Τεκμηρίωση της συσχέτισης των ψηφιοποιημένων πληροφοριακών
στοιχείων με τα σήματα

Φάση 7: Δοκιμές ελέγχου
Δράσεις:
o Διεξαγωγή όλων των δοκιμών ελέγχου
o Ανίχνευση δυσχερειών-προβλημάτων και επίλυσή τους
Παραδοτέα:
o Τελικά Σενάρια δοκιμών ελέγχου (2 μήνες πριν την έναρξη της φάσης)
o Αναφορά αποτελεσμάτων των δοκιμών ελέγχου του συστήματος
Φάση 8: Εκπαίδευση
Δράσεις:
o Σύνταξη όλων των Εγχειρίδιων Χρήσης και Διαχείρισης του Συστήματος για
όλες τις κατηγορίες χρηστών και τις γνωστικές περιοχές του έργου
o Πραγματοποίηση εκπαίδευσης για τους χρήστες
o Πραγματοποίηση εκπαίδευσης για τους διαχειριστές
o Πραγματοποίηση εκπαίδευσης για τους δικηγόρους
o Οn the job εκπαίδευση για στελέχη της Δ.Ε.Β.Ι.
Παραδοτέα:
o Εγχειρίδια Χρήσης (στελέχη Δ.Ε.Β.Ι.)
o Εγχειρίδια Χρήσης (δικηγόροι )
o Εγχειρίδια Διαχείρισης Συστήματος
o Εγχειρίδια Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
o Εγχειρίδια Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας
o Εγχειρίδια Διαχείρισης Portal
o Εγχειρίδια Διαχείρισης Δικτυακού Εξοπλισμού-Υποδομής
o Εγχειρίδια Διαδικασίας Ψηφιοποίησης (scanning+OCR)
o Εγχειρίδια χρήσης του συστήματος DTP
o Εγχειρίδια Παραμετροποίησης του Συστήματος-Ανάπτυξης Εφαρμογών
o Εγχειρίδια Συντήρησης Συστήματος
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Βεβαίωση εκπαίδευσης για τους χρήστες και τους διαχειριστές
Παρουσιολόγια εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

Φάση 9: Πιλοτική Λειτουργία
Δράσεις:
o Λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
o Διάθεση ατόμων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
o Εφαρμογή σεναρίων δοκιμών αποδοχής του συστήματος
o Καταγραφή προβλημάτων, δυσχερειών και βλαβών
o Υλοποίηση άμεσων διορθώσεων και συμπληρώσεων στο λογισμικό
o Οργάνωση και λειτουργία helpdesk
o Καταγραφή των συχνότερων ερωτήσεων
Παραδοτέα:
o Αναφορά Αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Λειτουργίας
o Περιγραφή συμπληρωματικών ή διορθωτικών ενεργειών για τη βέλτιστη
λειτουργία του συστήματος
o FAQ για κάθε ομάδα χρηστών του συστήματος
Φάση 10: Τεκμηρίωση Συστήματος – Δράσεις Δημοσιότητας
Δράσεις:
o Σύνταξη Αναλυτικής Τεκμηρίωσης για το Σύστημα
o Λήψη διαθέσιμου πηγαίου κώδικα από τις εφαρμογές του Συστήματος
o Δράσεις και προβολή δημοσιότητας
Παραδοτέα:
o Τελική Τεκμηρίωση Αρχιτεκτονικής Συστήματος
o Τελική Τεκμηρίωση Υλικής και Δικτυακής Υποδομής
o Τελική Τεκμηρίωση Λογικών Υποσυστημάτων
o Τελική Πλήρης Τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων
o Τελική Τεκμηρίωση του Portal
o Τελική Τεκμηρίωση Διαχείρισης του Συστήματος
o Τελική Τεκμηρίωση Ασφάλειας του Συστήματος
o Οδηγός Παραμετροποίησης του Συστήματος και Ανάπτυξης Εφαρμογών
o Τελική Τεκμηρίωση Διαλειτουργικότητας και Διασυνδέσεων Συστήματος
o Πηγαίος Κώδικας
o Άδειες Χρήσης για κάθε πακέτο λογισμικού και το λογισμικό συστήματος
o Έκδοση ενημερωτικού υλικού και οδηγιών για το Μητρώο Εμπορικών
σημάτων και τις διαδικασίες του (2000 φυλλάδια)

Γ.5.2 Χρονοδιάγραμμα έργου

Φάσεις\Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

1.Διαχείριση έργου
2.Μελέτη Εφαρ.
3.Εγκατάσταση
4.Υλοποίηση
5.Μετάπτωση
6.Ψηφιοποίηση
7.Δοκιμές ελέγχου
8.Εκπαίδευση
9.Πιλοτική Λειτ.
10.Τεκμηρίωση-Δημ.
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Γ.6 Σχήμα διοίκησης έργου

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει υποχρεωτικά το σχήμα της διοίκησης έργου που θα χρησιμοποιήσει, τις
τεχνικές παρακολούθησης της προόδου του έργου, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, πιθανούς κινδύνους και
τρόπους αντιμετώπισης, διαθέσιμα υποστηρικτικά εργαλεία λογισμικού project management κλπ.

Να περιγραφεί αναλυτικά η δομή και η οργάνωση της ομάδας έργου με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης
και διοίκησης του έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα
διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, καθώς και το χρόνο
απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους
ρόλους:
o

του Υπεύθυνου Έργου

o

του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:
o

να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης

o

να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση
του Έργου και παραδοτέο.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου.
Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου:
o

να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης

o

να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση
του Έργου και παραδοτέο.

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού της ομάδας έργου του Αναδόχου θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο μέλος είναι τουλάχιστον ίδιων προσόντων με το προς αποχώρηση
μέλος της Ομάδας έργου του Αναδόχου.
Δεδομένου ότι το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση διαφορετικών Φάσεων, απαιτείται να
οριστεί ένα στέλεχος του υποψηφίου, που θα έχει την ευθύνη για την αντίστοιχη Φάση Υλοποίησης και θα
αναφέρεται απευθείας στον Υπεύθυνο Έργου.
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Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να
επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο τους ρόλο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή
τους από νέα στελέχη ίδιων προσόντων.

Σε περίπτωση που στην προσφορά υπάρχουν περισσότεροι εταίροι/ υπεργολάβοι για τα διάφορα
υποσυστήματα, θα πρέπει να παρουσιαστεί σαφώς ο ρόλος του καθενός. Επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί η
μέθοδος με την οποία ο ανάδοχος θα συντονίσει και θα ελέγχει το έργο των εταίρων/ υπεργολάβων.

Γ.7 Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης καλής λειτουργίας και Συντήρησης, με έναρξη την Οριστική
Παραλαβή του έργου και με χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη.
Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης καλής λειτουργίας του συνόλου του πληροφοριακού συστήματος
(υλικό, λογισμικό συστήματος, εφαρμογών και ασφάλειας, κλπ) είναι δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή
του έργου.
Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και λήγει με τη λήξη της ΠΕΣ.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η Γ.Γ.Ε, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος
της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην
Προσφορά του.
Σημείωση 1:

Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη

πέραν της ΠΕΣ.
Σημείωση 2:

Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερη

της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για
ακέραιο αριθμό ετών.

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας παρέχονται δωρεάν όλες οι υπηρεσίες συντήρησης-τεχνικής
υποστήριξης του συστήματος που αναφέρονται ακολούθως στην παρ. Γ.7.1 (συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του
συστήματος) και αφορούν στο σύνολο του έργου.

Γ.7.1 Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του συστήματος
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η ΓΓΕ, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος
της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης. Η διάρκεια της Σύμβασης Συντήρησης επαφίεται στη
διακριτική ευχέρεια της ΓΓΕ και με βάση το τίμημα που αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι για τον ακριβή προσδιορισμό του, το κόστος συντήρησης πρέπει να είναι συγκεκριμένο για
κάθε έτος για μία τριετία από τη λήξη της ζητούμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Το συνολικό ετήσιο
κόστος συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε ένα από τα έτη συντήρησης μετά την λήξη της προσφερόμενης
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εγγύησης, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 5% του κόστους υλοποίησης του έργου, χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτό
προκύπτει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Οι υπηρεσίες συντήρησης αφορούν τα παρακάτω:

 Συντήρηση του εξοπλισμού
Αφορά τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (hardware) και περιλαμβάνει:
o

Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Καθορισμός συχνότητας με την οποία πρέπει να διενεργούνται από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικοί καθαρισμοί του εξοπλισμού,
καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η
λειτουργία τους χωρίς προβλήματα και με το μικρότερο δυνατό αριθμό βλαβών.

o

Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να
εκτελεστούν στον εξοπλισμό προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή
λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του
προβλήματος δεν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου που
ορίζεται στη συνέχεια, θα επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες.

o

Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Υποχρέωση του Αναδόχου να έχει όλα τα απαραίτητα καινούρια
ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων.

 Συντήρηση λογισμικού συστήματος
Αφορά τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού συστήματος και περιλαμβάνει:
o

Εντοπισμό αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
επιλύει τα προβλήματα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν
έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του
προβλήματος δεν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, θα
επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες.

o

Παροχή των νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων, καθώς και παροχή των βελτιωμένων προσθηκών –
διορθώσεων (patches) όλων των πακέτων λογισμικού (off-the-shelf) συμπεριλαμβανομένων και των
λογισμικών διαχείρισης βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα και εγκατάστασή τους
κατόπιν συνεννόησης με την ΓΓΕ.

o

Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Συστήματος

o

Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις
νεώτερες εκδόσεις.

o

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων
λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των υποσυστημάτων και των εφαρμογών λογισμικού
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Αφορά τη διασφάλιση τη καλής λειτουργίας των εφαρμογών και περιλαμβάνει:
o

Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τη
ΓΓΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος,
εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και
οριστική επίλυση του προβλήματος δεν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο εντός του προβλεπόμενου
χρονικού ορίου, θα επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες.

o

Εντοπισμό αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους.

o

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, μετά από έγκριση της
ΓΓΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της ΓΓΕ.

o

Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις
νεώτερες εκδόσεις.

o

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων των
εφαρμογών.

Προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:



Ύπαρξη τηλεφώνου επικοινωνίας για την αναγγελία τυχόν προβλημάτων σε στέλεχος του

Αναδόχου σε βάση 24x7.



Αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος εντός το πολύ τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγμή

της αναγγελίας του.



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην έδρα του κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό,

διαθέσιμο τις ώρες λειτουργίας της ΓΓΕ, ώστε να μπορεί µέσω δικτύου να αποκαταστήσει σφάλματα,
ελλείψεις ή και δυσλειτουργίες που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά τη λειτουργία ή/ και τηλεφωνικά
να παρέχει συμβουλές και οδηγίες στο αρμόδιο τεχνικό προσωπικό της ΓΓΕ.



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στην ΓΓΕ εφόσον

διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως. Η απόφαση για την αποστολή
προσωπικού στην ΓΓΕ επαφίεται στον Ανάδοχο αλλά σε κάθε περίπτωση οι συνολικοί χρόνοι
αποκατάστασης των βλαβών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ως άνω χρονικά όρια.



Ο Ανάδοχος είναι απαραίτητο να επισκέπτεται με το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό του

προληπτικά μια φορά το μήνα το χώρο της ΓΓΕ για να επιθεωρεί και να ελέγχει την λειτουργία του
συστήματος και να πραγματοποιεί όλες τις ενέργειες εγκατάστασης πιθανών νέων εκδόσεων και
αναβαθμίσεων, καθώς και βελτιωμένων προσθηκών - διορθώσεων (patches) των πακέτων λογισμικού
(off-the-shelf).



Ο Ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στην έδρα του για

να διορθώνει πιθανά λάθη στις Εφαρμογές και στο λοιπό λογισμικό εφαρμογών, τα οποία μπορεί να
παρατηρηθούν στην χρήση των εφαρμογών.
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα στοιχεία που αφορούν (α) στην εγγύηση καλής
λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού που προσφέρει και (β) στη συντήρηση και στην τεχνική
υποστήριξη.

Γ.8 Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την
επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:



Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής



Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών



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 τον

ακόλουθο τύπο:
Λi = 0,7 * (Βi / Βmax) + 0,3 * (Kmin / Ki)
όπου:
Βmax

η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Βi

η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin

Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi

Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.
Γ.8.1 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση
τους 100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς
οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
αξιολόγηση παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συντελεστές
A/A

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαρύτητας
(%)

Σχετικές παρ.
Μέρους Δ
Πινάκων
Συμμόρφωσης

ΟΜΑΔΑ Α (ΣΥΝΟΛΟ 80%)
1.
2.

Γενικές Λειτουργικές απαιτήσεις - Σχήμα διοίκησης
έργου
Αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης – Servers

5%

Δ.1

9%

Δ.2, Δ.3.1 -Δ.3.4

Δικτυακός εξοπλισμός & εξοπλισμός ασφάλειας
3.

(switches, UPS, SAN, backup) και Σταθμοί εργασίας –

4%

Εκτυπωτές – Σαρωτές
4.
5.

6.

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
Λογισμικό Αpplication Server – Λογισμικό Antivirus και
Spyware
Υποσύστημα Διαχείρισης Σημάτων – Μετάπτωση
δεδομένων

Δ.4.1 – Δ.4.5,
Δ.5, Δ.6 & Δ.7

6%

Δ.10

6%

Δ.8, Δ.9 & Δ.11

10%

Δ.12 , Δ.13

5%

Δ.15 , Δ.16

8%

Δ.17, Δ.18, Δ.19

3%

Δ.20 , Δ.21
Δ.22

Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Τήρησης Βιβλίων και
7.

Πρωτοκόλλων και Υποσύστημα Παρακολούθησης
Δικασίμων

8.

9.

Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Περιεχομένου,
Εγγράφων και Ροών Εργασίας
Υποσύστημα Στατιστικών Στοιχείων και Υποσύστημα
Κατάρτισης Προϋπολογισμού

10.

Διαδικτυακή Πύλη (Portal) Σημάτων

7%

11.

Διαλειτουργικότητα

7%

12.

Ψηφιοποίηση βιβλίων σημάτων και αποφάσεων

10%

Δ14 & Δ.23

Δ.24

ΟΜΑΔΑ Β (ΣΥΝΟΛΟ 20%)
1.

Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη

8%

Δ.25

2.

Εκπαίδευση-Μεταφορά Τεχνογνωσίας

8%

Δ.26

3.

Δοκιμές ελέγχου-Πιλοτική Λειτουργία

4%

Δ.27

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

100%

Επεξήγηση Κριτηρίων: Ανά Ομάδα και κριτήριο αξιολογούνται:
ΟΜΑΔΑ Α
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1.

Γενικές Λειτουργικές απαιτήσεις και σχήμα διοίκησης έργου
Η τεκμηριωμένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
και τους κινδύνους υλοποίησης του έργου, καθώς και κυρίως τους τρόπους και τις μεθόδους
αντιμετώπισής τους
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.1 της παρούσας και ως εκ τούτου των παρ.
Γ.3.1, Γ.5.1, Γ.6 της παρούσας.
Η ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.
Η επάρκεια του προφερόμενου ανθρωποχρόνου σε συνάρτηση με τη φύση των επί μέρους Παραδοτέων

2.

Αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης – Servers
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.2 και Δ.3 (Δ.3.1-Δ.3.4) της παρούσας (και ως εκ
τούτου των παρ. παρ. Γ.3.2.7, Γ.3.3 και Γ.3.3.2 της παρούσας)
Τα τυχόν ανώτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των servers σε σχέση με τα ζητούμενα

3.

Δικτυακός εξοπλισμός & εξοπλισμός ασφάλειας (switches, UPS, SAN, backup) και Σταθμοί εργασίας –
Εκτυπωτές – Σαρωτές
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.4.1 – Δ.4.5 της παρούσας
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.5, Δ.6 και Δ.7 της παρούσας
Τα τυχόν ανώτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ειδών (switches, UPS, SAN, backup, load
balancers, σταθμοί εργασίας, εκτυπωτές, σαρωτές) σε σχέση με τα ζητούμενα
Η τυχόν επιπρόσθετη προσφερόμενη ποσότητα ανά είδος

4.

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.10 και ως εκ τούτου της παρ. Γ.3.3.1 της
παρούσας
Η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα – εφαρμογές και την αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης
Τυχόν επιπλέον λειτουργίες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα

5.

Λογισμικό Αpplication Server - Λογισμικό Antivirus και Spyware
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.8, Δ.9 και Δ.11 της παρούσας
Η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα – εφαρμογές και την αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης
Τυχόν επιπλέον λειτουργίες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα

6.

Υποσύστημα Διαχείρισης Σημάτων – Μετάπτωση δεδομένων
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.12 και Δ.13 της παρούσας (και ως εκ τούτου
των παρ. Γ.3.2.1 και Γ.4.2 της παρούσας)
Τυχόν επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
κρίνεται ότι συμβάλουν στη λειτουργία του εν λόγω υποσυστήματος
Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται για τη μετάπτωση δεδομένων

7.

Υποσύστημα
Δικασίμων

Ηλεκτρονικής Τήρησης Βιβλίων και Πρωτοκόλλων και Υποσύστημα Παρακολούθησης

Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.15 και Δ.16 της παρούσας (και ως εκ τούτου
των παρ. Γ.3.2.2 και Γ.3.2.3 της παρούσας)
Τυχόν επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
συμβάλουν στη λειτουργία του εν λόγω υποσυστήματος.
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8.

Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.17, Δ.18 και Δ.19 της παρούσας (και ως εκ
τούτου της παρ. Γ.3.2.4 της παρούσας)
Τυχόν επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
συμβάλουν στη λειτουργία του εν λόγω υποσυστήματος.

9.

Υποσύστημα Στατιστικών Στοιχείων και Υποσύστημα Κατάρτισης Προϋπολογισμού
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.20 και Δ.21 της παρούσας (και ως εκ τούτου
των παρ. Γ.3.2.5 και Γ.3.2.6 της παρούσας)
Τυχόν επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
συμβάλουν στη λειτουργία του εν λόγω υποσυστήματος.

10. Διαδικτυακή Πύλη (Portal) Σημάτων
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.22 της παρούσας και ως εκ τούτου της παρ.
Γ.3.2.8 της παρούσας
Τυχόν επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
συμβάλουν στη λειτουργία του εν λόγω υποσυστήματος.
11. Διαλειτουργικότητα
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων Δ.14 και Δ23 της παρούσας και ως εκ τούτου της
παρ. Γ.3.2.9 και Γ.3.2.10 της παρούσας

12. Ψηφιοποίηση βιβλίων σημάτων και αποφάσεων
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.24 της παρούσας και ως εκ τούτου της παρ.
Γ.4.3 της παρούσας
Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες σχετικά με τη ψηφιοποίηση που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην
παρούσα, οι οποίες κρίνεται ότι συμβάλουν στη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας.
ΟΜΑΔΑ Β
1.

Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης Εγγύησης πέραν της ζητούμενης
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.25 της παρούσας και ως εκ τούτου των παρ. Γ.7,
Γ.7.1 της παρούσας
Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Εγγύησης πέραν των ζητούμενων στην παρούσα
Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Συντήρησης πέραν των ζητούμενων στην παρούσα

2.

Εκπαίδευση-Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.26 της παρούσας και ως εκ τούτου της παρ. Γ.4.4
της παρούσας
Οι εκπαιδευτικές ενότητες με τα αντικείμενα εκπαίδευσης και τη διάρκειά τους για την κάλυψη των
αναγκών όλων των κατηγοριών χρηστών και όλων των γνωστικών περιοχών που απορρέουν από τη φύση
του έργου.

3.

Δοκιμές ελέγχου-Πιλοτική Λειτουργία
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του πίνακα Δ.27 της παρούσας και ως εκ τούτου των παρ.
Γ.4.5, Γ.4.6 της παρούσας
Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη

Γ.8.2 Διαμόρφωση του Συγκριτικού Κόστους Προσφοράς
135

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:
o

το συνολικό κόστος υλοποίησης του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, και

o

το κόστος συντήρησης για κάθε έτος μετά την προσφερόμενη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και
έως την λήξη της ΠΕΣ, χωρίς ΦΠΑ

όπως αμφότερα προκύπτουν από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Γενικες Λειτουργικές Απαιτήσεις
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον
οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων
του έργου που προδιαγράφονται στο
Παράρτημα ΣΤ.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί αναλυτικά και σε διακριτά
στάδια η προσφερόμενη λύση του
υποψήφιου Αναδόχου που καλύπτει το
σύνολο των απαιτήσεων για την υλοποίηση
του ΟΠΣ Μητρώου Σημάτων.
2.

3.

Η προσφερόμενη συνολική λύση θα πρέπει
να συνοδεύεται και από τη βέλτιστη κατά
την κρίση του υποψήφιου μεθοδολογία
προσέγγισης των διαδικασιών υλοποίησης
και λειτουργίας του ΟΠΣ και των
δεδομένων
Να σχεδιαστεί ο «οδικός χάρτης»
υλοποίησης του έργου (roadmap) ανά
στάδιο, να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος
χρόνος για την υλοποίηση του κάθε φάσης
με βάση το χρονοδιάγραμμα, να
περιγραφούν τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση, να
περιγραφούν όλα τα ενδιάμεσα και τα
τελικά αποτελέσματα των ελέγχων που θα
διενεργηθούν για την ασφαλή και επιτυχή
μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο
περιβάλλον λειτουργίας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο οδικός χάρτης θα πρέπει να
περιλαμβάνει
τουλάχιστον
σε
πινακοποιημένη μορφή τις δράσεις που
προτείνει ο υποψήφιος και τις αντίστοιχες
μία προς μια εργασίες υλοποίησης που θα
ακολουθήσει συνοδευόμενες από το
αντίστοιχο
πλήρες
και
αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (διάρκεια /
προαπαιτήσεις - προϋποθέσεις / εργαλεία /
ανθρωπο-προσπάθεια / ορόσημα milestones / παραδοτέα).

4.

Να περιγραφεί η μεθοδολογία ώστε να
εξασφαλιστεί η ασφαλής και επιτυχημένη
διαδικασία μετάπτωσης από το παλαιό στο
νέο περιβάλλον.

ΝΑΙ

5.

Για κάθε φάση του έργου να περιγραφούν
αναλυτικά τα παραδοτέα που θα
υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεωτικά θα
προτείνει το σενάριο λειτουργίας του νέου
ολοκληρωμένου
περιβάλλοντος
εφαρμογών, στο σύνολό του και αναλυτικά
ανά εφαρμογή και το οποίο θα αφορά
εκτός των εφαρμογών και τα νέα εργαλεία
που ενσωματώθηκαν στο περιβάλλον αυτό
λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρόκειται
για ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας στο
πλαίσιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος.

ΝΑΙ

7.

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο
σύνολό τους οι απαιτήσεις των παρ. Γ.3.1,
Γ.5.1 και Γ.6 των τεχνικών προδιαγραφών
της παρούσας διακήρυξης.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2. Αρχιτεκτονική της Προσφερόμενης Λύσης
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Διάταξη του προσφερόμενου εξοπλισμού
που διασφαλίζει την από άκρο εις άκρον
υψηλή διαθεσιμότητα εφαρμογών και
δεδομένων (>99,99%).

ΝΑΙ

Να περιγραφεί με κάθε λεπτομέρεια η
αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης.
Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής :

2.

Αρθρωτή(modular) αρχιτεκτονική του
Συστήματος, ώστε να επιτρέπονται
μελλοντικές
επεκτάσεις
και
αντικαταστάσεις,
ενσωματώσεις,
αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

ΝΑΙ

Αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3-tier για
την ευελιξία της κατανομής του κόστους
και του φορτίου μεταξύ κεντρικών
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για
την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην
επεκτασιμότητα.

3.

Διασφάλιση
συμβατότητας
και
διαλειτουργικότητας μέσω ανεξαρτησίας
των συστατικών του, γεγονός που εγγυάται
ότι το σύστημα είναι ανοικτό ως προς τη
διασυνδεσιμότητά
του
με
άλλα
πληροφοριακά συστήματα

ΝΑΙ

4.

Ασφάλεια του συστήματος σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της §Γ.3.2.7

ΝΑΙ

5.

Επεκτασιμότητα του Συστήματος σε όλα τα
επίπεδά της υποδομής λογισμικού και του
προσφερόμενου εξοπλισμού ώστε να
διασφαλίζεται:
Η

δυνατότητα

κλιμάκωσης

του
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
συστήματος για την εξυπηρέτηση
διαρκώς
αυξανόμενου
αριθμού
χρηστών χωρίς αλλαγή των εφαρμογών.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η δυνατότητα άμεσης επέκτασης και
αναβάθμισης τόσο του εξοπλισμού όσο
και του λογισμικού χωρίς να
επηρεάζεται
η
λειτουργία
των
εφαρμογών.
H δυνατότητα προσθήκης και άμεση
ενεργοποίηση
επιπλέον κόμβων
(επιπλέον servers) σε όλα τα επίπεδα
(Tiers) της Αρχιτεκτονικής (Web Tier,
Application Tier και Database Tier)
χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στις
εφαρμογές αλλά και τη δομή της Β.Δ.

6.

Εξασφάλιση ανοχής σε σφάλματα (fault
tolerance)
για
κάθε
μονάδα
του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
πληροφοριακού συστήματος.
Να
περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο
επιτυγχάνεται αυτό.

ΝΑΙ

7.

Τα
προσφερόμενα
συστήματα
και
εφαρμογές θα είναι προσβάσιμα από όλους
τους σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως του
λειτουργικού συστήματος και του web
browser που φέρουν.

ΝΑΙ

Οι επιμέρους εφαρμογές, υποσυστήματα
και λύσεις θα πρέπει να εκτελούνται σε
ενιαίο περιβάλλον, στο οποίο θα:
8.

- Εξασφαλίζεται ομοιομορφία στις διεπαφές
μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και
στον τρόπο εργασίας τους

ΝΑΙ

- Επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι
παρουσίασης όσον αφορά στις διεπαφές
των χρηστών με τις εφαρμογές.

9.

Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης,
συντήρησης
και
διαχείρισης
των
εφαρμογών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν, η οποία είναι συμβατή με
την επιλεχθείσα βάση δεδομένων και την
υποδομή εφαρμογών.

ΝΑΙ

10.

Για την καλύτερη,
αποδοτικότερη και
ασφαλέστερη οργάνωση να χρησιμοποιείται
Κεντρικοποιημένη ενιαία ΒΔ για κάθε είδος
και
τύπο
ψηφιακού
περιεχομένου,
δομημένου ή μη.

NAI

11.

Έλεγχος πρόσβασης για την είσοδο στα
συστήματα
με
χρήση
μηχανισμών
πιστοποίησης.

NAI

12.

Ο κεντρικός διαχειριστής του συστήματος
θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει
χρήστες, να αλλάζει τα στοιχεία των
καταχωρημένων
χρηστών,
να

NAI
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
παραμετροποιεί τις εφαρμογές και να
παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

13.

Περιγραφή του τρόπου λήψης αντιγράφων
ασφαλείας (π.χ. on-line, incremental,
αυτοματοποιημένο, restore) και σχεδιασμός
αντίστοιχης διαδικασίας.

NAI

14.

Ο Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει
εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε
τιμές καταλόγου (price list) καθώς και των
ίδιων ή καλύτερων τεχνικών προδιαγραφών
με αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση
που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει
αποσυρθεί από την αγορά κατά την
παράδοση.

ΝΑΙ

15.

Υψηλή διαθεσιμότητα (> 99,99%) των
επιμέρους
υποσυστημάτων
του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος για τη διασφάλιση της υψηλής
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
προς τους χρήστες, οι οποίοι θα έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες που τους
ενδιαφέρουν 24 ώρες
το 24ωρο.
Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας
του ΟΠΣ, με τη δημιουργία «non single point
of failure» αρχιτεκτονικής πολλαπλών
επιπέδων.

ΝΑΙ

16.

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο
σύνολό τους οι απαιτήσεις των παρ. Γ.3.2.7,
Γ.3.3
και
Γ.3.3.2
των
τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΝΑΙ
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
3. SERVERS
3.1 BLADE CHASSIS
A/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Τύπου rack mounted

2.

Υποδοχές (bays) για blade servers

3.

Χώρος που καταλαμβάνει στο rack

4.

Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων
υποδοχών (bays) για blade servers, μετά την
τοποθέτηση των ζητούμενων blade servers.

NAI

Να προσφερθούν τα απαραίτητα Ethernet
modules
ώστε
να
καλύπτονται
οι
απαιτούμενες
πόρτες
Ethernet
ανα
εξυπηρετητή όπως αυτές αναλύονται στις
επιμέρους προδιαγραφές αυτών.

ΝΑΙ

Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) I/O bays εκ
των οποίων δυο (2) υποδοχές (bays) για
Ethernet switches και τουλάχιστον δύο (2)
υποδοχές (bays) για FC switches

ΝΑΙ

Δυνατότητα υποστήριξης στο ίδιο enclosure
διαφορετικών τεχνολογιών επεξεργαστών και
να αναφερθούν.

NAI

Να διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης εντός
του Enclosure, συσκευών αντιγράφων
ασφαλείας και αποθήκευσης δεδομένων

NAI

Να διαθέτει κατά την παράδοσή του δύο
management modules ώστε να είναι δυνατή
η κεντρική διαχείριση των blade servers τόσο
για την απλή πρόσβαση σε αυτούς όσο και
για την εγκατάσταση λογισμικού

ΝΑΙ

Να διαθέτει κατά την παράδοσή του τον
απαραίτητο αριθμό των τροφοδοτικών ώστε
να καλύπτει τις ανάγκες τροφοδοσίας του
chassis στην μέγιστη σύνθεσή του με
λειτουργία Failover και load balancing

ΝΑΙ

Απαραίτητα συστήματα ψύξης (Hot swap)
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ψύξης του
chassis και των περιεχομένων αυτού στη
μέγιστη σύνθεσή του και πλήρη φόρτο
εργασίας.

ΝΑΙ

Το προσφερόμενο Chassis θα πρέπει να
υποστηρίζει την αφαίρεση ή προσθήκη εν
θερμώ (hot swap) blade servers (χωρίς να
διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)

ΝΑΙ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
14
≤10U
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A/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

13.

Πρέπει να τηρούνται οι
προδιαγραφές πιστοποίησης:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

παρακάτω

EN 60950
ΝΑΙ

CISPR 22
EN 55022
EN 55024
14.

15.

Θα πρέπει το κάθε μέρος το οποίο απαρτίζει
το σύστημα και περιέχει το λογισμικό σε
μόνιμη μνήμη (firmware), να παραδοθεί με
την τελευταία έκδοση που είναι διαθέσιμη
από την κατασκευάστρια εταιρεία την ημέρα
παράδοσης του εξοπλισμού.

ΝΑΙ

Να προσφερθεί λογισμικό το οποίο να
καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Έλεγχο της κατανάλωσης, Power
monitoring και Power Capping
Διαχείριση ασφαλείας συστήματος,
Vulnerability scanning καθώς και
Patch Management

NAI

Πολλαπλά
επίπεδα
ασφάλειας
χρήσης και πολλαπλά profile
διαχειριστών
16.

Οθόνη παρακολούθησης
πληκτρολόγιο και ποντίκι

&

διαχείρισης,

17.

Εγγύηση: τουλάχιστον 2 ετών εγγύηση
κατασκευαστή,
ισχύουσα
από
την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2 SERVERS ΤΥΠΟΥ Α (ΒLADE)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Servers τύπου Α (Blade)
1.

Τύπου Blade

ΝΑΙ

2.

Αριθμός συστημάτων για την κάλυψη των
αναγκών των Data Base / LDAP / Application
& Web Tier

12

3.

Ένα (1) τουλάχιστον επεξεργαστή τετραπλού
πυρήνα (Quad Core) κατάλληλου τύπου για
server

ΝΑΙ

Με δυνατότητα προσθήκης τουλάχιστον 2ου
επεξεργαστή
4.

Συχνότητα
εσωτερικής
λειτουργίας
επεξεργαστή να είναι η μεγαλύτερη δυνατή
και να αναφερθεί

5.

Λανθάνουσα Μνήμη
επιπέδου (L3 Cache)

Επεξεργαστή

6.

Μέγεθος κεντρικής μνήμης (RAM)

3ου

ΝΑΙ

12 MB
32 GB
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.

Δυνατότητα επέκτασης κεντρικής μνήμης
(RAM)

192 GB

8.

Ελεγκτής σκληρών δίσκων SAS (Serial
Attached SCSI) με υποστήριξη Hardware
RAID1

ΝΑΙ

9.

Δυο (2) σκληροί δίσκοι SAS (Serial Attached
SCSI), σε συστοιχία RAID 1 (hardware RAID 1)

ΝΑΙ

10.

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων

11.

Οι δίσκοι να είναι τεχνολογίας Hot Plug

NAI

12.

Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων

15.000 rpm

13.

Προσφερόμενες Ethernet ports

14.

Κάρτα γραφικών με μνήμη

15.

Θα πρέπει το κάθε μέρος το οποίο απαρτίζει
τα συστήματα και περιέχει το λογισμικό σε
μόνιμη μνήμη (firmware), να παραδοθεί με
την τελευταία έκδοση που είναι διαθέσιμη
από την κατασκευάστρια εταιρεία την ημέρα
παράδοσης του εξοπλισμού

ΝΑΙ

Λειτουργικό σύστημα που είναι κατάλληλο
για τη λειτουργία server.
Να
προσφερθεί η τελευταία διαθέσιμη έκδοση
και να τεκμηριωθεί η καταλληλότητά του ως
λειτουργικό σύστημα server.

ΝΑΙ

Εγγύηση: τουλάχιστον 2 ετών εγγύηση
κατασκευαστή,
ισχύουσα
από
την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής

ΝΑΙ

16.

17.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠH

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠH

146 GB

8
Να αναφερθεί η
μνήμη

3.3 SERVERS ΤΥΠΟΥ Β
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Servers τύπου B

1.

Τύπου rackmount

2.

Αριθμός συστημάτων για την κάλυψη των
αναγκών του Document capturing / OCR
και του Backup

3.

<=2U

Ένα
(1)
τουλάχιστον
επεξεργαστή
τετραπλού
πυρήνα
(Quad
Core)
κατάλληλου τύπου για server

2

ΝΑΙ

Με δυνατότητα προσθήκης τουλάχιστον
2ου επεξεργαστή
Συχνότητα
εσωτερικής
λειτουργίας
επεξεργαστή να είναι η μεγαλύτερη δυνατή
και να αναφερθεί

ΝΑΙ

5.

Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή 3ου
επιπέδου (L3 Cache)

12 MB

6.

Μέγεθος κεντρικής μνήμης (RAM)

16 GB

4.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.

Δυνατότητα επέκτασης κεντρικής μνήμης
(RAM)

144 GB

8.

Ελεγκτής σκληρών δίσκων SAS (Serial
Attached SCSI) με υποστήριξη Hardware
RAID1

ΝΑΙ

Δυο (2) σκληροί δίσκοι SAS
(Serial
Attached SCSI), σε συστοιχία RAID 1
(hardware RAID 1)

ΝΑΙ

9.

10.

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων

11.

Οι δίσκοι να είναι τεχνολογίας Hot Plug

NAI

12.

Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων

10.000 rpm

13.

Υποστήριξη μέχρι 8 εσωτερικούς δίσκους

ΝΑΙ

14.

Προσφερόμενες Ethernet ports

4

15.

Προσφερόμενες PCI-e slots

4

16.

DVD/ROM

17.

Κάρτα γραφικών με μνήμη

18.

Δύο (2) Hot Plug Redundant τροφοδοτικά

ΝΑΙ

19.

Να προσφερθεί λογισμικό πλήρους
απομακρυσμένης διαχείρισης με γραφικό
περιβάλλον, ίδιων δυνατοτήτων με το
αντίστοιχο των συστημάτων Blade

ΝΑΙ

Θα πρέπει το κάθε μέρος το οποίο
απαρτίζει τα συστήματα και περιέχει το
λογισμικό σε μόνιμη μνήμη (firmware), να
παραδοθεί με την τελευταία έκδοση που
είναι διαθέσιμη από την κατασκευάστρια
εταιρεία την ημέρα παράδοσης του
εξοπλισμού

ΝΑΙ

Λειτουργικό σύστημα που είναι κατάλληλο
για τη λειτουργία server.
Να
προσφερθεί η τελευταία διαθέσιμη έκδοση
και να τεκμηριωθεί η καταλληλότητά του
ως λειτουργικό σύστημα server.

ΝΑΙ

Εγγύηση: τουλάχιστον 2 ετών εγγύηση
κατασκευαστή,
ισχύουσα
από
την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής

ΝΑΙ

20.

21.

22.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠH

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

146 GB

NAI
Να αναφερθεί η
μνήμη

3.4 RACK

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Αριθμός συστημάτων

2.

Χωρητικότητα

3.

Πρέπει να είναι της ίδιας
επωνυμίας με τους Servers.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
42U
εμπορικής
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ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4.

Να φέρει KVM switch (οθόνη ΤFΤ >=19’’,
πληκτρολόγιο, οπτικό ποντίκι)

ΝΑΙ

5.

Να περιέχεται σ’ αυτό ο απαραίτητος
εξοπλισμός ώστε να είναι εφικτή η
διαχείριση του Blade Chassis

ΝΑΙ

6.

Απόλυτα συμβατό με το σύστημα blade
chassis

ΝΑΙ

7.

Επαρκής αριθμός πολύμπριζων για την
κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος
εξοπλισμού

ΝΑΙ
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4. Εξοπλισμός & υλικοτεχνική υποδομή του ΟΠΣ
4.1 Υποδομή Αποθηκευτικού Συστήματος (SAN)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Να αναφερθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και
το μοντέλο

2

Αριθμός
προσφερόμενων
αποθήκευσης.

3

Χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου
μοντέλου

ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον
κατασκευαστή.

ΝΑΙ

5

Σύστημα αποθήκευσης τύπου SAN iSCSI
υψηλής διαθεσιμότητας (redundant).

ΝΑΙ

6

Η υποστηριζόμενη αρχιτεκτονική των
προσφερόμενων
αποθηκευτικών
συστημάτων να είναι αρθρωτή (modular). Να
αναφερθεί η δυνατότητα επέκτασης

ΝΑΙ

7

Υποστήριξη
λειτουργικών
συστημάτων:
Windows, Linux, AIX, HP-UX, Sun Solaris

ΝΑΙ

συστημάτων

ΝΑΙ
1

Αρχιτεκτονική - Επεκτασιμότητα
8

Το προσφερόμενο Storage System να είναι
τεχνολογίας iSCSI στο 1 Gbps

ΝΑΙ

9

Αριθμός θυρών iSCSI ταχύτητας 1Gbps:

≥8

10

Δυνατότητα
αναβάθμισης
όλων
των
ζητούμενων θυρών από 1Gbps σε 10Gbps

ΝΑΙ

Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών
iSCSI:
11

Με θύρες τύπου 1Gbps

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Mε θύρες τύπου 10Gbps
Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα
διπλασιασμού των προσφερόμενων θυρών

12

active-active RAID ελεγκτές με αυτόματο
failover

ΝΑΙ

13

Αριθμός προσφερόμενων Raid Ελεγκτών

≥2

14

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων Raid
ελεγκτών.

15

Μνήμη ελεγκτών (GB) συνολικά

16

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ελεγκτών
(GB)

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

17

Υποστήριξη RAID 1/0, 5, 6 ή ισοδύναμων ή
ανώτερων

ΝΑΙ

18

Αριθμός προσφερόμενων δίσκων

≥ 100

19

Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός Δίσκων

≥ 380

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
≥ 24
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A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ανά σύστημα αποθήκευσης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Χαρακτηριστικά δίσκων
20

Χωρητικότητα Δίσκων ανά αποθηκευτικό
σύστημα

21

Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (RPM)

22

Τύπος δίσκων

23

Δυνατότητα αντικατάστασης
λειτουργία (hot-plug)

≥ 600GB
≥15.000 rpm’s
SAS ή FC

δίσκων

εν’

ΝΑΙ

Διαθεσιμότητα
24

Redundant Hot Plug τροφοδοτικά

ΝΑΙ

25

Να αναφερθούν άλλα
υψηλής διαθεσιμότητας

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά

Λογισμικό

26

Να προσφερθεί το απαιτούμενο λογισμικό
για προστασία από αστοχία όδευσης
(multipathing) και μεγιστοποίηση της
απόδοσης (load balancing) για όλους τους
προσφερόμενους
εξυπηρετητές
του
πληροφοριακού
συστήματος
που
θα
συνδεθούν με το αποθηκευτικό σύστημα

ΝΑΙ

27

Η προσφερόμενη διαχείριση του Storage
System να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής
διαθεσιμότητας και να γίνεται μέσω
γραφικού περιβάλλοντος (GUI)

ΝΑΙ

28

Υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων από ένα
volume σε ένα άλλο με τρόπο διάφανο προς
την εφαρμογή. Να προσφερθεί όλο το
απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη
υποστήριξη της λειτουργίας αυτής.

ΝΑΙ

29

Το σύστημα να υποστηρίζει τεχνολογίες ThinProvisioning (αυξομείωση της χωρητικότητας
των λογικών μονάδων δίσκων). Αν
απαιτούνται άδειες να προσφερθούν οι
οποίες να υποστηρίζουν την μέγιστη
επέκταση των συστημάτων αποθήκευσης
(εάν αυτό εφαρμόζει) ώστε να μην απαιτείται
οποιαδήποτε νέα αγορά σε περίπτωση
επέκτασης
της
χωρητικότητας
του
αποθηκευτικού συστήματος.

ΝΑΙ

30

Να προσφερθεί δυνατότητα δημιουργίας
πολλαπλών τοπικών αντιγράφων (snaps και
κλώνων) ανά Volume. Να δοθούν οι
απαιτούμενες άδειες οι οποίες να
υποστηρίζουν την μέγιστη επέκταση των
συστημάτων αποθήκευσης (εάν αυτό
εφαρμόζει) ώστε να μην απαιτείται
οποιαδήποτε νέα αγορά σε περίπτωση
επέκτασης
της
χωρητικότητας
του
αποθηκευτικού συστήματος.

ΝΑΙ
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A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

31

Να υποστηρίζεται δυνατότητα δημιουργίας
πολλαπλών απομακρυσμένων αντιγράφων
ανά Volume (Data Remote Replicas) για
παροχή λειτουργίας Disaster Recovery.

ΝΑΙ

32

Να υποστηρίζεται δυνατότητα υποστήριξης
hardware remote replication πάνω από τις
θύρες τύπου iSCSI (σύγχρονα ή ασύγχρονα).

ΝΑΙ

33

Η αδειοδότηση των
προσφερόμενων
λογισμικών να καλύπτει την πλήρη σύνθεση
του Storage System (τη μέγιστη δυνατή
συνδεσιμότητα και τη μέγιστη δυνατή
χωρητικότητα του, χωρίς την ανάγκη αγοράς
επιπρόσθετων αδειών χρήσης)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4.2 Υποδομή λήψης αντιγράφων (backup library)

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

BACKUP TAPE LIBRARY
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Αριθμός προσφερόμενων συστημάτων
λήψης αντιγράφων (tape library).

2

Να αναφερθούν
μοντέλο.

3

Πιστοποίηση ISO 9001 κατασκευαστή (να
κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό).

ΝΑΙ

4

Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά
ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, CE
κ.λπ.

ΝΑΙ

κατασκευαστής

&

1
ΝΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

5

Αρχιτεκτονική διασύνδεσης SAS ή SCSI

ΝΑΙ

6

Υποχρεωτική
υποστήριξη
drives
τεχνολογίας LTO-4 και LTO-5 και
προαιρετική η επιπρόσθετη υποστήριξη
drives ανώτερης και πιο σύγχρονης
τεχνολογίας

ΝΑΙ

7

Αφαιρέσιμα tape magazines

ΝΑΙ

8

Barcode label reader

ΝΑΙ

9

Δυνατότητα
encryption

10

Redundant και hot-plug συστήματα
τροφοδοσίας (power supplies)

υποστήριξης

hardware

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

11

Αριθμός προσφερόμενων SAS ή SCSI LTO-5
drives

≥2

12

Δυνατότητα
διπλασιασμού
των
προσφερόμενων drives ή ανώτερης και πιο
σύγχρονης τεχνολογίας

ΝΑΙ

13

Αριθμός προσφερόμενων θέσεων (slots)

≥ 40

14

Δυνατότητα υποστήριξης διπλασιασμού
των προσφερόμενων slots

ΝΑΙ

15

Υποστήριξη συμπίεσης 2:1

ΝΑΙ

16

Χωρητικότητα ανά tape cartridge χωρίς
συμπίεση

1500 GB

17

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων χωρίς
συμπίεση
για
το
σύνολο
των
προσφερόμενων tape drives

≥ 1000 GΒ/ώρα

Αριθμός
προσφερόμενων
LTO-5
ή
ανώτερης και πιο σύγχρονης τεχνολογίας
tape cartridges (σε πλήρη συμβατότητα με
τα προσφερόμενα είδη σε συμμόρφωση
των απαιτήσεων 4.2.6. & 4.2.11)

≥ 48

19

Αριθμός προσφερόμενων barcode labels

≥ 100

20

Οθόνη παρακολούθησης & διαχείρισης

ΝΑΙ

21

Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 2
ετών με απόκριση εντός τεσσάρων (4)
ωρών την ίδια εργάσιμη ημέρα από την
αναγγελία της βλάβης με πλήρη κάλυψη
24x7

ΝΑΙ

18

BACKUP SOFTWARE
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να προσφερθεί λογισμικό backup πλήρως
συμβατό με την προσφερόμενη υποδομή
αντιγράφων
ασφαλείας
ώστε
να
καλύπτεται η δυνατότητα λήψης και
ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας σε όλο
τον προσφερόμενο εξοπλισμό.
Η
προσφερόμενη έκδοση πρέπει να είναι η
τελευταία/νεότερη που έχει ανακοινώσει ο
κατασκευαστής.

ΝΑΙ

23

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων από όλα τα
προσφερόμενα λειτουργικά συστήματα.

ΝΑΙ

24

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων από άλλα
λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

25

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων είτε μέσω
SAN, είτε μέσω LAN

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

26

Υποστήριξη scripting

ΝΑΙ

27

Υποστήριξη τήρησης γενεών backup

ΝΑΙ

28

Δυνατότητα λήψης αντιγράφων ανοικτών
αρχείων (open files)

ΝΑΙ

22
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

29

Να προσφερθούν άδειες χρήσης για τις
ακόλουθες λειτουργίες:

ΝΑΙ

On-line backup των παραγωγικών
εξυπηρετητών που θα διαθέτουν
βάσεις δεδομένων

ΝΑΙ

Open file ή και online backup του
συνόλου
των
προσφερόμενων
παραγωγικών application, web και
infrastructure εξυπηρετητών

ΝΑΙ

BACKUP SERVER

30

Να προσφερθεί το απαραίτητο υλικό και
λειτουργικό σύστημα για την διασύνδεση
με SAS ή SCSI της υποδομής λήψης
αντιγράφων ασφαλείας. Ο εξυπηρετητής
που θα προσφερθεί να έχει διακριτά μόνο
τον ρόλο του εξυπηρετητή λήψης
αντιγράφων ασφαλείας

ΝΑΙ

4.3 SWITCHES ( ΜΕΤΑΓΩΓΟΙ)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
Μοντέλο.

ΝΑΙ

2.

Αριθμός τεμαχίων

≥4

3.

Απαιτούμενος
10/100/1000
μεταγωγό

≥ 48

4.

Απαιτούμενος αριθμός θυρών τύπου 10
Gigabit Ethernet με οπτική τεχνολογία ανά
μεταγωγό. Θύρα τύπου 10GBASE-LRM
τουλάχιστον

≥1

5.

Εύρος
ζώνης
εσωτερικού
διαύλου
επικοινωνίας
(Backplane
bandwidth)
(Gbps)

≥ 160

6.

Forwarding Rate (Mpps)

≥ 100

7.

Να αναφερθεί η προσφερόμενη μνήμη
DRAM και Flash

ΝΑΙ

8.

Δυνατότητα
υποστήριξης
τροφοδοτικών

ΝΑΙ

9.

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band
διαχείριση (Configuration & Management)
μέσω
τερματικού
τοπικού
ή/και
απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η
πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με
χρήση κωδικού (password)

αριθμός θυρών τύπου
Mbps
Ethernet
ανά

εφεδρικών
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10.

11.

Υποστήριξη σύνδεσης μεταγωγών σε
στοίβα. Η σύνδεση θα υλοποιείται μέσω
εξειδικευμένων θυρών. Οι μεταγωγοί στην
στοίβα θα λειτουργούν ως μία ενιαία
μονάδα μεταγωγής με μοναδική IP
διεύθυνση διαχείρισης και διεπαφή για
παραμετροποίηση (Command Line) . Να
αναφερθούν
ο
μέγιστος
αριθμός
μεταγωγών καθώς και ο μέγιστος αριθμός
θυρών που υποστηρίζει η στοίβα.

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενη ταχύτητα σύνδεσης σε
συστάδα (stack) (Gbps)

≥ 64

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
12.

Υποστήριξη δρομολόγησης

ΝΑΙ

13.

Υποστήριξη
ασφάλειας
πολλαπλών
επιπέδων σε τοπική πρόσβαση

ΝΑΙ

14.

Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να
επιτρέπουν
πρόσβαση
μόνο
σε
συγκεκριμένους
σταθμούς
εργασίας
ανάλογα με τη διεύθυνση MAC που έχουν.

ΝΑΙ

15.

Υποστήριξη 802.1Q. Να αναφερθεί ο
μέγιστος αριθμός VLANs που υποστηρίζει.

ΝΑΙ

16.

Υποστήριξη Private VLANs

NAI

17.

Δυνατότητα
υποστήριξης
δυναμικών
VLANs και δυναμική διαμόρφωση τους σε
ένα δίκτυο μεταγωγών

18.

VLAN ACLs (Access Control Lists)

NAI

19.

TACACS+, RADIUS authentication

NAI

20.

DHCP Snooping

NAI

21.

Dynamic Trunking Protocol (DTP)

NAI

22.

Broadcast, multicast, unicast storm control
ανά θύρα

NAI

23.

IGMP Snooping

NAI

24.

Yυποστήριξη DHCP

NAI

25.

Secure Shell (SSH)

NAI

26.

Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP)
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Υποστήριξη των παρακάτω:

27.

IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.1x
IEEE 802.3ad
IEEE 802.1ae
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T,
100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

NAI

IEEE 802.1p CoS Prioritization
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.3 10BASE-T specification
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
IEEE

802.3z

1000BASE-X

specification

Δυνατότητες Διαχείρισης
28.

Υποστήριξη SNMP v2, v3

NAI

29.

Δυνατότητα
παρακολούθησης
της
κυκλοφορίας δεδομένων ομάδας θυρών
από μία θύρα (Remote Switch Port
Analyzer (RSPAN port)

ΝΑΙ

LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη
κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του
μεταγωγού

NAI

30.

Άλλα Χαρακτηριστικά
31.

Ενσωμάτωση του συστήματος σε ικρίωμα

NAI

32.

Διαστάσεις συσκευής

≤ 2U

33.

Να
αναφερθούν
ISO
κατασκευαστικά πρότυπα

και

λοιπά

NAI

4.4 UPS

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

2.

Ελάχιστος αριθμός μονάδων

ΝΑΙ
5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.

Χρήση μπαταριών κλειστού τύπου

ΝΑΙ

4.

Ισχύς
εξόδου
ικανή
να
καλύψει
τους
προσφερόμενους servers και όλες τις ενεργές
μονάδες της προσφερόμενες λύσης.

5.

Αυτονομία σε λεπτά της ώρας

>=50KVA
30 min
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6.

Αυτόματο Shutdown/restart

ΝΑΙ

7.

Power failure Recovery

ΝΑΙ

8.

On-Line τύπος μεταγωγής

ΝΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
9.

Καταγραφή των γεγονότων τροφοδοσίας του UPS
(logging).

ΝΑΙ

10.

Πλήρεις ρυθμίσεις του UPS μέσω τοπικού δικτύου.

ΝΑΙ

11.

Αυτόματο shutdown των servers, βασισμένο σε
κριτήρια που θα ορίζει ο χρήστης.

ΝΑΙ

12.

Να αναφερθούν άλλες δυνατότητες διαχείρισης –
παρακολούθησης που διαθέτει

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
13.

Να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και
σύνδεσης δεδομένων.

ΝΑΙ

14.

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για τη σύνδεση
του UPS με τον υπολογιστικό εξοπλισμό (εργασίες,
καλώδια, adaptors κοκ)

ΝΑΙ

15.

Να δοθούν τα εγχειρίδια για το σύστημα σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή.

ΝΑΙ

16.

Το προσφερόμενο UPS πρέπει να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας.

ΝΑΙ

4.5 Σύστημα Κατανομής Δικτυακού Φόρτου (Load Balancer)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
Μοντέλο.

ΝΑΙ

2.

Αριθμός τεμαχίων

≥2

3.

Θύρες διασύνδεσης LAN 1Gbps

≥4

4.

Ρυθμός εξυπηρέτησης πακέτων (Load
Balancer Throughput) (Gbps

≥4

5.

Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων που
μπορεί να εξυπηρετήσει

≥500.000

6.

Αριθμός νέων συνδέσεων που μπορεί να
εξυπηρετήσει ανά δευτερόλεπτο

≥100.000

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
7.

Υποστήριξη εικονικών τοπικών δικτύων
(VLAN)
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8.

Υποστήριξη
βελτιστοποίησης
της
κατανομής αιτήσεων ανάμεσα σε ένα
σύνολο εξυπηρετητών application/web,
με αλγόριθμους που κάνουν χρήση των
παρακάτω χαρακτηριστικών:
Καλύτερο χρόνο απόκρισης του
εξυπηρετητή.
Μικρότερο φόρτο του
εξυπηρετητή για το συγκεκριμένο
περιεχόμενο.

NAI

Τρέχοντα αριθμό συνδέσεων
στον εξυπηρετητή.
Πλήρες URL του περιεχομένου
που έχει ζητηθεί.
Cookies του χρήστη που έχει
ζητήσει το περιεχόμενο.
Τεχνική Round-Robin μεταξύ των
εξυπηρετητών.
9.

Υποστήριξη λειτουργίας persistence για το
πρωτόκολλο SSL βάση των κάτωθι
στοιχείων:
Source IP
NAI

URL
SSL Session ID
Cookie
Destination IP
10.

Δυνατότητα τερματισμού και επιτάχυνσης
συνδέσεων τύπου SSL (SSL acceleration).

NAI

Δυνατότητες Διαχείρισης
11.

Η επιλογή της μεθοδολογίας κατανομής
αιτήσεων σε εξυπηρετητές να επιλέγεται
από το διαχειριστή του συστήματος

NAI

12.

Δυνατότητα επιλογής ανεξάρτητων και
διαφορετικών
μεθόδων
κατανομής
αιτήσεων για κάθε διαφορετική ομάδα
(group) εξυπηρετητών

ΝΑΙ

13.

Δυνατότητα ένταξης ενός εξυπηρετητή σε
περισσότερες
της
μίας
ομάδας
εξυπηρετητών

NAI

14.

Δυνατότητα
ανίχνευσης
βλαβών
εξυπηρετητή και αποκοπής του από την
λίστα των εξυπηρετητών που προωθούνται
οι αιτήσεις προς εξυπηρέτηση

NAI

Αυτόματη επαναφορά συσκευής μετά από
failover

NAI

15.

Άλλα Χαρακτηριστικά
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16.

17.

Nα διαθέτει σε γραφικό περιβάλλον τη
δυνατότητα
προσαρμογής
των
παραμέτρων λειτουργίας, της ανίχνευσης
μηνυμάτων βλαβών και των μετρήσεων
απόδοσης.
Η διαμόρφωσή τους θα είναι σε μορφή για
εγκατάσταση σε rack 19" και θα
περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα
εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα.
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5.ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
A/A

19.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Αρ. Μονάδων:
To προσφερόμενο μοντέλο Σταθμού Εργασίας
πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες
πριν
την
ημερομηνία
υποβολής
των
προσφορών, να κυκλοφορεί στην αγορά και να
μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασής /
απόσυρσής του.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Επεξεργαστής 64 bit με τουλάχιστον 2 πυρήνες
Συχνότητα (GΗz)
Πλήρης υποστήριξη για hardware assisted x86
virtualization (ανάλογα με τον κατασκευαστή
απαιτούνται τα κατάλληλα processor extensions,
π.χ AMD-V, Intel VT Extension, κτλ).
Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache
(ποσότητα ανά επίπεδο)
ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
Να αναφερθεί το Chipset της μητρικής
Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική
πλακέτα (σε GB)
Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz)
Υποδοχές PCIe x1
Υποδοχές PCIe x16
Υποδοχές PCI
Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 ή νεότερο
(τουλάχιστον 2 υποδοχές στην πρόσοψη)
PS 2 υποδοχές
Υποδοχές eSATA
Παράλληλες υποδοχές
Σειριακές υποδοχές
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card
10/100/1000 BASE-T (Gigabit)
Ενσωματωμένη ή αυτόνομη κάρτα ήχου

20.
21.
22.
23.
24.

ΜΝΗΜΗ
Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
Τύπος: DDR3 ή νεότερος
Συχνότητα λειτουργίας (MHz):
Υποδοχές επιπλέον μνήμης

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

35

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να αναφερθεί
ΝΑΙ

≥4ΜΒ
ΝΑΙ
≥ 16 GB
Να αναφερθεί
≥1
≥1
≥1
≥6
≥1
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
≥1
≥1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 4 GB
≥ 16 GB
ΝΑΙ
1333 MHz
>=2

26.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Ισχύς (W) ικανή για την υποστήριξη του
συστήματος στην πλήρη σύνθεσή του.
Ενεργειακή απόδοση

27.
28.
29.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας
Xωρητικότητα δίσκου (σε GB)
Πρωτόκολλο: SATA III ή νεότερο

25.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Να αναφερθεί
Να αναφερθεί
1
≥ 500 GB
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.

Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm)
Μέγεθος cache (ΜΒ)

≥ 7200 rpm
≥ 8 ΜΒ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ COΜBO (DVD-R-W)
Σύνδεση σε δίαυλο SATA
ΝΑΙ
Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-R
≥ 16x
Ταχύτητα εγγραφής DVD-R
≥ 16x
Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+R διπλής
NAI
επίστρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης μονόχρωμου κειμένου
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
και γραφικών σε ειδικούς δίσκους
ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
Αυτόνομη κάρτα γραφικών με αποκλειστική
≥ 512MB
μνήμη
Να αναφερθούν τα στοιχεία της (μοντέλο,
ΝΑΙ
chipset, κλπ)
Έξοδοι VGA ή/και DVI ή/και HDMI
ΝΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ
Oπτικό 2 πλήκτρων με τροχό κύλισης
ΝΑΙ
Διασύνδεση USB
ΝΑΙ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101
Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο
Διασύνδεση USB
ΗΧΕΙΑ
Ηχεία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Windows 7 Professional Ελληνικά ή ισοδύναμο ή
νεότερο
Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου τελευταίας
έκδοσης Office Professional Edition (ελληνική
έκδοση) ή ισοδύναμο ή νεότερο, συμβατό με το
λειτουργικό σύστημα. To λογισμικό μπορεί να
προσφερθεί
με
μαζική
αδειοδότηση
(κυβερνητική άδεια στο όνομα του φορέα).
Λογισμικό Συμπίεσης / Αποσυμπίεσης Αρχείων
τύπου ZIP, rar
Λογισμικό DTP (Desktop Publishing) για 10
σταθμούς εργασίας.
Nα
αναφερθεί αναλυτικά το προσφερόμενο
λογισμικό DTP

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πιστοποίηση CE και ENERGY STAR
ΝΑΙ
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης των
συσκευών και του λογισμικού και τους οδηγούς
ΝΑΙ
(drivers) όλων των συσκευών.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ≥ 2 χρόνια (ισχύουσα
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής) on
ΝΑΙ
site
ΟΘΟΝΗ
Τύπος τεχνολογίας οθόνης: LED
ΝΑΙ
Μέγεθος οθόνης (σε ιντσες)
>= 21,5’’
Λόγος τυπικής αντίθεσης (typical contrast): τουΝΑΙ
λάχιστον 1000: 1
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Α/Α

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ανάλυση: τουλάχιστον 1920 x 1080
Χρόνος απόκρισης
Να αναφερθούν οι γωνίες θέασης (οριζ./καθ.)
Φωτεινότητα οθόνης
Να αναφερθεί το βήμα κουκίδας (Dot Pitch)
Υποδοχή DVI-D Ιnput ή/και D-Sub ή/και HDMI
και καλώδιο σύνδεσης με την κάρτα γραφικών
Να έχει πιστοποιήσεις CE, TCO και Energy Star
και να αναφερθούν επιπρόσθετες πιστοποιήσεις
που μπορεί να διαθέτει.
Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ετών ισχύουσα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής

6.ΣΑΡΩΤΕΣ (ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β)
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ΝΑΙ
<=5 ms
ο
ο
≥ 160 /160
2
≥ 250 cd/m
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Α/Α
Α
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σαρωτές
(SCANNERS) τύπου Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.Β
2.
1.

Ποσότητα
Σαρωτές (SCANNERS) τύπου Β
Σαρωτές έγχρωμοι επίπεδοι Α4
Ποσότητα

3.
2.

Να
αναφερθούν
μοντέλο
και Α3
κατασκευαστής
Σαρωτές
έγχρωμοι
επίπεδοι
και Α4

12
ΝΑΙ
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.

Τύποι αρχείου σάρωσης: ΤΙFF,JPEG,PDF, κλπ
Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη χαρτιού
με χωρητικότητα
Σύνδεση USB ή/και SCSI-II ή/και ΙΕΕΕ 1394 με
τους προσφερόμενους υπολογιστές

5.
6.
7.

Οπτική Ανάλυση

8.

Ταχύτητα σάρωσης (ασπρόμαυρης και
έγχρωμης)

9.

Βάθος χρώματος σάρωσης

10.

Διαβαθμίσεις του γκρί

11.

Σύμμορφοι προς TWAIN και ISIS

12.

Σάρωση διπλής όψης

13.
14.

15.

16.
17.

Να αναφερθούν
>=50 φύλλα
ΝΑΙ
>= 600Χ600 dpi

Να αναφερθεί
>=24 bit
>=8 bit
NAI
NAI

Να προσφερθούν τα απαραίτητα εγχειρίδια
χρήσης λογισμικού και μηχανήματος.
Να παρέχονται εγκατεστημένοι οι αντίστοιχοι
drivers για το λειτουργικό σύστημα των
υπολογιστών (πλήρης συμβατότητα)
Τα file formats των σαρωτών πρέπει να
υποστηρίζονται από το προσφερόμενο
λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
/εγγράφων.
Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα
καλώδια σύνδεσης
Να συνοδεύεται έκαστος από κατάλληλο
λογισμικό OCR για την αγγλική και ελληνική
γλώσσα τουλάχιστον
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NAI
NAI

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
3.

Να αναφερθούν μοντέλο και κατασκευαστής

4.

Τύποι αρχείου σάρωσης: ΤΙFF,JPEG,PDF, κλπ
Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη χαρτιού
με χωρητικότητα
Σύνδεση USB ή/και SCSI-II ή/και ΙΕΕΕ 1394 με
τους προσφερόμενους υπολογιστές

5.
6.
7.

Οπτική Ανάλυση

8.

Ταχύτητα σάρωσης (ασπρόμαυρης και
έγχρωμης)

9.

Βάθος χρώματος σάρωσης

10.

Διαβαθμίσεις του γκρί

11.

Σύμμορφοι προς TWAIN και ISIS

12.

Σάρωση διπλής όψης

13.
14.

15.

16.
17.

ΝΑΙ
Να αναφερθούν
>=50 φύλλα
ΝΑΙ
>= 600Χ600 dpi

Να αναφερθεί
>=24 bit
>=8 bit
NAI
NAI

Να προσφερθούν τα απαραίτητα εγχειρίδια
χρήσης λογισμικού και μηχανήματος.
Να παρέχονται εγκατεστημένοι οι αντίστοιχοι
drivers για το λειτουργικό σύστημα των
υπολογιστών (πλήρης συμβατότητα)
Τα file formats των σαρωτών πρέπει να
υποστηρίζονται από το προσφερόμενο
λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
/εγγράφων.
Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα
καλώδια σύνδεσης
Να συνοδεύεται έκαστος από κατάλληλο
λογισμικό OCR για την αγγλική και ελληνική
γλώσσα τουλάχιστον

NAI
NAI

NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ

7. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΤΥΠΟΥ Α,Β,Γ)

Α/Α
Α
1.
2.

3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εκτυπωτές (PRINTERS) τύπου Α
Ποσότητα
Εκτυπωτές Ασπρόμαυροι Laser Α4. Να
αναφερθούν κατασκευαστής και μοντέλο
Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να
είναι σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης
μοντέλου μικρότερο από 18 μήνες πριν από
την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και
να
μην
υπάρχει
ανακοίνωση
περί
αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον
κατασκευαστή
160

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
6
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Α/Α
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Α/Α
Β
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη χαρτιού
(σε σελ)
Interface επικοινωνίας: USB, Ethernet
Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό)
Μνήμη RAM ελάχιστη
Μνήμη RAM μέγιστη
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Εκτύπωση διπλής όψης
Γραμματοσειρές
Επίπεδο θορύβου
Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα
εγχειρίδια
χρήσης
λογισμικού
και
μηχανήματος.
Να συνοδεύονται από τους απαραίτητους
οδηγούς (drivers) και να είναι πλήρως
συμβατοί με το λειτουργικό σύστημα των
υπολογιστών.
Να αναφερθεί ο αριθμός σελίδων που
μπορούν
να
εκτυπωθούν
από
το
προσφερόμενο
μοντέλο
χωρίς
αντικατάσταση του εγκατεστημένου σετ
εκτύπωσης
Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται με επιπλέον
σετ αναλώσιμων εκτύπωσης
Μέγιστος αριθμός σελίδων /μήνα
Γλώσσες εκτυπωτή:PCL5e, PCL6.
Να αναφερθούν όλες οι γλώσσες που
υποστηρίζονται.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εκτυπωτές (PRINTERS) τύπου Β
Ποσότητα
Εκτυπωτές Εγχρωμοι Laser Α4 και Α3. Να
αναφερθούν κατασκευαστής και μοντέλο
Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να
είναι σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης
μοντέλου μικρότερο από 18 μήνες πριν από
την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και
να
μην
υπάρχει
ανακοίνωση
περί
αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον
κατασκευαστή
Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη χαρτιού
(σε σελ)
Interface επικοινωνίας: USB, Ethernet
Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό)
Μνήμη RAM ελάχιστη
Μνήμη RAM μέγιστη
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Εκτύπωση διπλής όψης
Γραμματοσειρές
Επίπεδο θορύβου
Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα
εγχειρίδια
χρήσης
λογισμικού
και
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
>=250 σελ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
>=30
>=128ΜΒ
Να αναφερθεί
>=1200x1200
ΝΑΙ
Να αναφερθούν
<= 55db

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να αναφερθεί
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
3
ΝΑΙ

ΝΑΙ

>=200 σελ.
ΝΑΙ
>=20
>=64ΜΒ
Να αναφερθεί
>=1200x1200
ΝΑΙ
Να αναφερθούν
<= 55db
ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Α/Α

14.

15.
16.
17.

Α/Α
Γ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
μηχανήματος.
Να συνοδεύονται από τους απαραίτητους
οδηγούς (drivers) και να είναι πλήρως
συμβατοί με το λειτουργικό σύστημα των
υπολογιστών.
Να αναφερθεί ο αριθμός σελίδων που
μπορούν
να
εκτυπωθούν
από
το
προσφερόμενο
μοντέλο
χωρίς
αντικατάσταση του εγκατεστημένου σετ
εκτύπωσης
Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται με επιπλέον
σετ αναλώσιμων εκτύπωσης (πέραν του
εγκατεστημένου)
Μέγιστος αριθμός σελίδων /μήνα
Γλώσσες εκτυπωτή:PCL5e, PCL6.
Να αναφερθούν όλες οι γλώσσες που
υποστηρίζονται.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εκτυπωτές (PRINTERS) τύπου Γ
Ποσότητα
Εκτυπωτές
Εγχρωμοι Laser Α4. Να
αναφερθούν κατασκευαστής και μοντέλο
Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να
είναι σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης
μοντέλου μικρότερο από 18 μήνες πριν από
την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και
να
μην
υπάρχει
ανακοίνωση
περί
αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον
κατασκευαστή
Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη χαρτιού
(σε σελ)
Interface επικοινωνίας: USB, Ethernet
Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό)
Μνήμη RAM ελάχιστη
Μνήμη RAM μέγιστη
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Εκτύπωση διπλής όψης
Γραμματοσειρές
Επίπεδο θορύβου
Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα
εγχειρίδια
χρήσης
λογισμικού
και
μηχανήματος.
Να συνοδεύονται από τους απαραίτητους
οδηγούς (drivers) και να είναι πλήρως
συμβατοί με το λειτουργικό σύστημα των
υπολογιστών.
Να αναφερθεί ο αριθμός σελίδων που
μπορούν
να
εκτυπωθούν
από
το
προσφερόμενο
μοντέλο
χωρίς
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να αναφερθεί
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
6
ΝΑΙ

ΝΑΙ

>=250 σελ.
ΝΑΙ
>=20
>=128 ΜΒ
Να αναφερθεί
>=1200x1200
ΝΑΙ
Να αναφερθούν
<= 55db

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
Α/Α

15.
16.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
αντικατάσταση του εγκατεστημένου σετ
εκτύπωσης
Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται με επιπλέον
σετ αναλώσιμων εκτύπωσης (πέραν του
εγκατεστημένου)
Μέγιστος αριθμός σελίδων /μήνα
Γλώσσες εκτυπωτή:PCL5e, PCL6.
Να αναφερθούν όλες οι γλώσσες που
υποστηρίζονται.

17.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
Να αναφερθεί
ΝΑΙ

8. Λογισμικό Antivirus

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λογισμικό Antivirus
1.

Να περιγραφεί ο τύπος του λογισμικού antivirus

ΝΑΙ

2.

Να προσφέρεται ο απαραίτητος αριθμός αδειών
χρήσης του λογισμικού antivirus που καλύπτει το
σύνολο των υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων
των servers που απαρτίζουν το ΟΠΣ με βάση την
προτεινόμενη αρχιτεκτονική.

ΝΑΙ

3.

Ευρύτητα κάλυψης όλων των γνωστών ιών

ΝΑΙ

4.

Συχνή ενημέρωση με νέες εκδόσεις οι οποίες
καλύπτουν
ικανοποιητικά
όλους
τους
νεοεμφανιζόμενους ιούς

ΝΑΙ

5.

Αυτόματο download νέων virus definitions χωρίς
την παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος

ΝΑΙ

6.

Το antivirus λογισμικό έχει τη δυνατότητα
πρόσβασης και σάρωσης (scanning) για
ανίχνευση ιών στα ακόλουθα:
Στους δίσκους του συστήματος
Στο boot sector του δίσκου
Στην κύρια μνήμη
ΝΑΙ

Σε δισκέτα
Σε CD/DVD
Η δυνατότητα πραγματοποίησης της σάρωσης σε
τακτά χρονικά διαστήματα (αυτόματα, χωρίς τη
μεσολάβηση του διαχειριστή του συστήματος)
αλλά και όποτε κρίνεται απαραίτητο (με
χειροκίνητο τρόπο από τον διαχειριστή)
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7.

Δυνατές ενέργειες σε περίπτωση ανίχνευσης ιού:
Εξολόθρευση (clean)
Διαγραφή
του
ανιχνεύθηκε ο ιός

αρχείου

στο

οποίο

ΝΑΙ

Διακοπή της πρόσβασης του αρχείου στο
οποίο ανιχνεύθηκε ο ιός
8.

Δυνατότητα
καταγραφής
δραστηριότητας
(logging) και παραγωγής αναφορών (reporting)

ΝΑΙ

9.

Οι άδειες χρήσης και ενημέρωσης του λογισμικού
antivirus θα έχουν ισχύ καθ΄όλη τη διάρκεια
ανάπτυξης του έργου και τουλάχιστον
εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής του

ΝΑΙ

9. Λογισμικό Spyware

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λογισμικό spyware
1.

Να περιγραφεί ο τύπος του λογισμικού
spyware

ΝΑΙ

2.

Να προσφέρεται ο απαραίτητος αριθμός
αδειών χρήσης του λογισμικού spyware που
καλύπτει το σύνολο των υπολογιστών
συμπεριλαμβανομένων των servers που
απαρτίζουν το ΟΠΣ με βάση την προτεινόμενη
αρχιτεκτονική.

ΝΑΙ

Να προσφέρεται η δυνατότητα συχνής
ενημέρωσης για νέες εκδόσεις του λογισμικού
οι οποίες καλύπτουν ικανοποιητικά την
αντιμετώπιση της λειτουργίας των νέοεμφανιζόμενων spyware προγραμμάτων

ΝΑΙ

Αυτόματο download νέων spyware definitions
χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή του
συστήματος

ΝΑΙ

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και
σάρωσης (scanning) για ανίχνευση λειτουργίας
spyware προγραμμάτων

ΝΑΙ

3.

4.

5.

6.

Δίνεται
η
δυνατότητα
λειτουργίας των antivirus
λογισμικών

ενοποιημένης
και spyware

7.

Δυνατές ενέργειες σε περίπτωση ανίχνευσης
λειτουργίας spyware προγράμματος:
Εξολόθρευση (clean)

ΝΑΙ

Διαγραφή του προγράμματος spyware

8.

Διακοπή της πρόσβασης σε αρχεία του
προγράμματος spyware
Δυνατότητα καταγραφής δραστηριότητας
(logging) και παραγωγής αναφορών (reporting)
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9.

Οι άδειες χρήσης κι ενημέρωσης του
λογισμικού spyware θα έχουν ισχύ καθ΄όλη τη
διάρκεια ανάπτυξης του έργου και τουλάχιστο
εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής του

ΝΑΙ

10. Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να αναφερθεί το όνομα του κατασκευαστή,
η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης της
προσφερόμενης έκδοσης Σ.Δ.Β.Δ.

ΝΑΙ

Η Προσφερόμενη έκδοση Σ.Δ.Β.Δ να είναι η
τελευταία διαθέσιμη.
2.

Να αναφερθούν τα
λειτουργικά συστήματα
υποστηριζόμενες
επεξεργαστών.

υποστηριζόμενα
καθώς και οι
αρχιτεκτονικές

ΝΑΙ

3.

Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. να διαθέτει τα
ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις πλατφόρμες
και επιπλέον, οι Β.Δ. που διαχειρίζεται να
μπορούν να μεταφερθούν από τη μια πλατφόρμα στην άλλη χωρίς προγραμματιστική
παρέμβαση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

4.

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να
επιτρέπουν, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, στο φορέα την μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν
έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη
νέων εφαρμογών.

ΝΑΙ

5.

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το
προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του
εξυπηρετητή βάσης δεδομένων, τη φυσική
και λογική αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προσφέρεται και την υφιστάμενη
κατάσταση.

ΝΑΙ

6.

Δυνατότητες εξυπηρετητή (server):
Multithreading

ΝΑΙ

Παράλληλη εκτέλεση ενός query
και DML (Insert,Update,Delete)
διαδικασιών

ΝΑΙ

7.

Υποστήριξη
της
δυναμικής
αλλαγής
(resizing) των δομών μνήμης ενός instance
του Σ.Δ.Β.Δ.

8.

Παροχή δυνατότητων caching στην διαθέσιμή μνήμη των αποτελεσμάτων συχνά εκτελούμενων SQL ερωτημάτων και λειτουργιών
για την βελτίωση του χρόνου απόκρισης του
συστήματος.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

9.

Υποστήριξη της Java από το Σ.Δ.Β.Δ. για την
εκτέλεση Java stored procedures κλπ.

10.

Υποστήριξη της XML από το ίδιο το kernel
του Σ.Δ.Β.Δ:
-

να διαθέτει native XML τύπο
δεδομένων

-

να υποστηρίζει XML Schema και
XPath

-

-

να υποστηρίζει update σε επίπεδο
τμήματος (subpart) ενός XML
αρχείου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

να διαθέτει εργαλείο ανάπτυξης
XML
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

11.

Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει
δυνατότητες άμεσης συμπίεσης δομημένης
και
αδόμητης
πληροφορίας.
Να
αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες
αυτές.

12.

Δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των
αποθηκευτικών χωρών και δυναμικής
προσθήκης και αφαίρεσης δίσκων χωρίς τη
διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

13.

Δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής
ισοκατανομής των δεδομένων και του Ι/Ο
στους αποθηκευτικούς δίσκους. τόσο κατά
την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση τους
από το σύστημα, χωρίς διακοπή λειτουργίας
των εφαρμογών που εξυπηρετεί και των
δεδομένων που διαχειρίζεται.

14.

Υποστήριξη μεταφοράς φυσικών αρχείων
της βάσης δεδομένων μεταξύ διαφορετικών
λειτουργικών συστημάτων

15.

Δυνατότητες
οργάνωσης:

φυσικής

και

ΝΑΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

λογικής

15.1

Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης

ΝΑΙ

15.2

Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε
πολλαπλά αρχεία/δίσκους με δυνατότητα
ελέγχου κατανομής από το χρήστη

ΝΑΙ

15.3

Δυναμική αλλαγή της δομής των πινάκων
και των indexes της Β.Δ. χωρίς αποκλειστικό
κλείδωμα των πινάκων και των indexes καθ’
όλη τη διάρκεια των αλλαγών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

15.4

Υποστήριξη πολλαπλών versions πινάκων με
δυνατότητες merge, conflict detection &
resolution, discard κλπ. και με διασφάλιση
του transaction consistency

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Ανάγνωση και τροποποίηση δεδομένων από

ΝΑΙ

16.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
εξωτερικά δομημένα αρχεία σαν να είναι
κανονικοί πίνακες της βάσης δεδομένων και
με δυνατότητα δημιουργίας indexes.
17.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Προσδιορισμός των υποστηριζόμενων ορίων
(αν υπάρχουν) στα εξής:

17.1

Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ.

ΝΑΙ

17.2

Μέγιστος αριθμός πινάκων

ΝΑΙ

17.3

Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα

ΝΑΙ

17.4

Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης

ΝΑΙ

17.5

Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής

ΝΑΙ

17.6

Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα

ΝΑΙ

17.7

Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα

ΝΑΙ

17.8

Μέγιστο πλήθος δεικτών/πίνακα

ΝΑΙ

17.9

Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

18.

Υποστήριξη ANSI Core SQL:1992 ή νεότερο

ΝΑΙ

19.

Επέκταση με procedural δυνατότητες (να
δοθεί σύντομη περιγραφή)

ΝΑΙ

20.

Υποστήριξη stored procedures

ΝΑΙ

21.

Υποστήριξη database triggers. Αναφέρατε
ποιούς.

ΝΑΙ

22.

Υποστήριξη nested transactions

23.

Να υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής αποθηκευμένων διαδικασιών σε επεκταμένη
διάλεκτο SQL και άλλες γλώσσες. Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόμενες γλώσσες.

24.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων:

24.1

Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date και
Time

ΝΑΙ

24.2

Να υποστηρίζεται η αποθήκευση εικόνων
(images), κειμένου (text) και multimedia
δεδομένων (audio, video), με δυνατότητα
διαχείρισης αυτών των τύπων σε συνδυασμό με τα απλά αλφαριθμητικά δεδομένα.

ΝΑΙ

24.3

Να αναφερθούν τα object data types που
υποστηρίζονται.

ΝΑΙ

25.

Δυνατότητες κατανεμημένης επεξεργασίας

ΝΑΙ

26.

Υποστήριξη distributed queries και transactions.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

27.

Να αναφερθούν οι δυνατότητες και ο
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τρόπος επικοινωνίας με άλλες, ετερογενείς
Β.Δ.
28.

Υποστήριξη γραφικών εργαλείων για την
εισαγωγή δεδομένων από ετερογενή
συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

29.

Να περιγραφούν οι δυνατότητες ανοχής σε
λάθη

ΝΑΙ

30.

Να περιγραφεί αναλυτικά ο υποστηριζόμενος μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. (backup)

ΝΑΙ

31.

Μηχανισμός
αυτόματης
ανάκαμψης
(automatic recovery) της Β.Δ. από instance
failures διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα
και την ακεραιότητα των δεδομένων της
βάσης. Να περιγραφούν οι δυνατότητες του
προσφερόμενου λογισμικού.

ΝΑΙ

32.

Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από
ανθρώπινα λάθη με τη δυνατότητα διατήρησης των παλαιών τιμών των πεδίων της
Β.Δ..

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

33.

Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από
ανθρώπινα λάθη με δυνατότητα επαναφοράς ενός πινάκα που διαγράφηκε κάποια
χρονική στιγμή στο παρελθόν

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

34.

Να επιτυγχάνεται υψηλή διαθεσιμότητα και
απόδοση με:
o

Τη δυνατότητα λειτουργίας μιας
Κεντρικοποιημένης βάσης δεδομένων
του Σ.Δ.Β.Δ. σε διαφορετικούς κόμβους
(nodes) ενός Hardware cluster των
εξυπηρετητών Β.Δ.,
Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης
Β.Δ να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας
σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας
με χρήση τεχνολογιών υλοποίησης
συστοιχίας εξυπηρετητών Β.Δ (cluster).

o

Τη
δυνατότητα
διαφανούς
εξυπηρέτησης των εφαρμογών που
βασίζονται στο cluster του συστήματος
Β.Δ, ώστε σε περίπτωση παύσης
λειτουργίας του ενός κόμβου
του
cluster να γίνεται αυτόματα failover σε
άλλο κόμβο.

o

Τη δυνατότητα ενός κόμβου, σε
περίπτωση προσθήκης του, στo cluster,
να γίνεται άμεσα ενεργός και να
αναλαμβάνει μέρος του φόρτου
εργασίας και των συνδέσεων των
υπαρχόντων εφαρμογών.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

35.

36.

Υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο γραμμής πίνακα (row level locking), χωρίς περιορισμό στον αριθμό των χρηστών ή/και των
transactions και με ταυτόχρονη εξασφάλιση
της συνέπειας (consistency) και της ακεραιότητας (integrity) των δεδομένων.

Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης των
δυνατοτήτων περιορισμού χρήσης των
Resources:
-

CPU time

-

μέγιστος αριθμός sessions

-

μέγιστο query execution time

-

άλλα resources

ΝΑΙ

ΝΑΙ

37.

Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing
για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε
επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα
Δεδομένα

ΝΑΙ

38.

Υποστήριξη
επιλεκτικού
auditing
ερωτημάτων και DML (insert/update/delete)
ενεργειών σε συγκεκριμένες εγγραφές και
στήλες πινάκων και views της Β.Δ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

39.

Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να
διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για τον
προσδιορισμό και την εφαρμογή πολιτικών
ασφάλειας (security policies)

40.

41.

42.

ΝΑΙ

To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να
υποστηρίζει τον περιορισμό πρόσβασης
χρηστών με ισχυρούς κωδικούς που
απαιτούν διάκριση πεζών κεφαλαίων.

ΝΑΙ

Να διατίθεται με αξιολόγηση σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο ασφάλειας Common
Criteria EAL (Evaluation Assurance Level) ή
άλλο ισοδύναμο τρόπο.

ΝΑΙ

Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει
ενσωματωμένο μηχανισμό που υποστηρίζει
την κρυπτογράφηση -αποκρυπτογράφηση
των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ
με ισχυρούς αλγορίθμους (π.χ DES, AES,
κ.α).

ΝΑΙ

43.

Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και
διαχείρισης. Να αναφερθούν οι δυνατότητες διαχείρισης που υποστηρίζονται.

ΝΑΙ

44.

Πλήρης υποστήριξη Unicode v3.2 ή νεότερου (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών)
και της UTF-8 ή νεότερης ή/και UCS-2 κωδι-

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
κοποίησης
45.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.3.1 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.
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11. Λογισμικό Application Server
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά χαρακτηριστικά
1.

Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του
προσφερόμενου application server για τη λειτουργία Internet εφαρμογών. Να αναφερθεί η
χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης και τα υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα.

ΝΑΙ

2.

Ο προσφερόμενος application server να είναι
διαθέσιμος σε όλες τις παρακάτω πλατφόρμες
λειτουργικών συστημάτων:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Unix/ Linux
Windows
3.

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα του αντίστοιχου εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

4.

Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του
προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με τη
λογική και φυσική αρχιτεκτονική της λύσης
που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένου του DBMS).

ΝΑΙ

5.

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να
επιτρέπουν, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση, στο φορέα την μελλοντική
επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση
των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο
εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων
εφαρμογών.

ΝΑΙ

6.

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να
επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των
συστημάτων Η/W του έργου που θα ‘φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισμικό.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας
7.

Μηχανισμός ορισμού :

ΝΑΙ

προφίλ χρηστών
λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access
control list),
ομάδων χρηστών
8.

Υποστήριξη των πρωτοκόλλων:

ΝΑΙ

HTTPS
SSL/TLS
9.

Ενσωματωμένες στον application server υπηρεσίες single-sign-on για κεντρική διαχείριση
πρόσβασης σε πολλαπλές εφαρμογές.

ΝΑΙ

10.

Ενσωματωμένες στον application server υπηρεσίες LDAPv3 directory server για την κεντρι-

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
κοποιημένη διαχείριση των πιστοποιητικών,
δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών κλπ. Δυνατότητα εξαγωγής του πλαισίου ασφάλειας
(security context) για τις εφαρμογές που τρέχουν στον εξυπηρετητή από αυτά τα directory
services.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

11.

Δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στον προσφερόμενο directory server μέσω ανοικτού
πρωτοκόλλου LDAP API

ΝΑΙ

12.

Υποστήριξη ολοκλήρωσης με άλλα directory
services. Να αναφερθούν.

ΝΑΙ

13.

Υποστήριξη PKI και X.509 πιστοποιητικών ασφαλείας και ολοκλήρωση με λύσεις ασφάλειας
τρίτων κατασκευαστών (Entrust, Verisign, άλλο)

ΝΑΙ

14.

Δυνατότητες auditing

ΝΑΙ

15.

Υποστήριξη session tracking

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Επίπεδο διαδικτύου / Web Server
16.

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι Web
Servers από τον προσφερόμενο εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

17.

Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου

ΝΑΙ

18.

Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών ανάπτυξης
προγραμμάτων που συνεργάζονται άμεσα με
τον εξυπηρετητή διαδικτύου (π.χ. CGI, FastCGI,
Perl, PHP, κά)

ΝΑΙ

19.

Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και δυναμικού περιεχομένου.

ΝΑΙ

20.

Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή διαδικτύου μέσω Web-based περιβάλλοντος

ΝΑΙ

21.

Δυνατότητες
αυτόματης
ανακάλυψης
καταστροφικών σφαλμάτων και ανάκαμψης
χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή

ΝΑΙ

22.

Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των
δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP
session) διαφανώς προς τον χρήστη

ΝΑΙ

23.

Σε περίπτωση αποτυχίας/σφάλματος λειτουργίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αυτόματη
μετάπτωση του εξυπηρετητή εφαρμογών
(server
instance)
και
των
υπηρεσιών/εφαρμογών οι οποίες εκτελούνται σε αυτόν σε εφεδρικό/πλεονάζον υλικό (φυσικός
εξυπηρετητής) ή μέσω ισοδύναμου τρόπου και
πάντα χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή.
Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος.

ΝΑΙ

24.

Δυνατότητες για load balancing σε clustered
περιβάλλοντα και για fail-over του επιπέδου
διαδικτύου λαμβάνοντας υπ’ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό

ΝΑΙ

25.

Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των
εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του
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επιπέδου διαδικτύου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

26.

Υποστήριξη virtual hosts

ΝΑΙ

27.

Υποστήριξη λειτουργιών proxying (γηγενώς ή
μέσω επέκτασης)

ΝΑΙ

28.

Δυνατότητες caching στατικού και δυναμικού
περιεχομένου για το σύνολο και για επιλεγμένα τμήματα σελίδων. Παροχή web-based εργαλείων διαχείρισης για τον ορισμό των πολιτικών caching.

ΝΑΙ

Επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών
29.

Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο κατά το
πρότυπο Java Platform, Enterprise Edition 5
(Java EE 5) και Java Standard Edition 6 (JSE 6.0)
κατ’ έλάχιστον.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

30.

Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να
τροποποιηθούν) εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του application server (hot
deployment)

ΝΑΙ

31.

Ενσωματωμένες δυνατότητες στον application
server για λειτουργία σε περιβάλλον cluster.
Να αναφερθούν αναλυτικά αυτές οι δυνατότητες.

ΝΑΙ

32.

Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των
δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP
session) διαφανώς προς τον χρήστη

ΝΑΙ

33.

Αυτόματη ανάκαμψη (automatic recovery)
μετά από παύση λειτουργίας των υπηρεσιών
του εξυπηρετητή εφαρμογών χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή. Να αναφερθούν οι
δυνατότητες μετάπτωσης του εξυπηρετητή
εφαρμογών και υπηρεσιών/εφαρμογών οι οποίες εκτελούνται σε αυτόν σε εφεδρικό/πλεονάζον υλικό (φυσικός εξυπηρετητής).

ΝΑΙ

34.

Να αναφερθούν όλες οι τεχνικές επαναχρησιμοποίησης πόρων (resource pooling) που υποστηρίζονται.

ΝΑΙ

35.

Παροχή από τον κατασκευαστή του λογισμικού
εξυπηρετητή εφαρμογών εξειδικευμένου πλαισίου εργασίας (framework) για την παρακολούθηση και τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων επί της λειτουργίας του εξυπηρετητή και
των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτόν.

ΝΑΙ

36.

Λίστα των υποστηριζόμενων από
application server βάσεων δεδομένων

τον

ΝΑΙ

37.

Υποστήριξη Web Services και των ακόλουθων
πρωτοκόλλων.

ΝΑΙ

SOAP 1.1 ή νεώτερου
UDDI
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

WSDL 1.1 ή νεώτερου
Να γίνει αναφορά σε αυτές τις δυνατότητες
υποστήριξης.
38.

Να παρέχεται ενσωματωμένη υποδομή υποστήριξης της τεχνολογίας XML. Αναφέρατε τον
τρόπο, καθώς και τα παρεχόμενα ενσωματωμένα εργαλεία.

ΝΑΙ

39.

Δυνατότητες για load balancing σε clustered
περιβάλλοντα και για fail-over του επιπέδου
εκτέλεσης εφαρμογών λαμβάνοντας υπ’ όψη
τον προσφερόμενο εξοπλισμό

ΝΑΙ

40.

Παροχή ενός πλαισίου (framework) μέσα στον
εξυπηρετητή εφαρμογών το οποίο να διευκολύνει την αντιστοίχιση προγραμματιστικών
αντικειμένων με δομές της Βάσης Δεδομένων
(Object-Relational mapping) και επιπλέον :

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε JDBC
Βάση Δεδομένων, όπως DB2, MS-SQL
Server, Oracle Database, κλπ
Να βασίζεται σε ανοικτή τεχνολογία ώστε
να μπορεί να ενσωματωθεί και
λειτουργήσει σε εξυπηρετητές εφαρμογών
άλλων κατασκευαστών

41.

Για τον προσφερόμενο εξυπηρετητή εφαρμογών να παρέχονται δυνατότητες ανάπτυξης
εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού
τέταρτης γενιάς (4GL) και με ανοικτές, διαδεδομένες και αντικειμενοστραφείς τεχνολογίες
(π.χ. Java).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Να αναφερθούν εργαλεία ανάπτυξης τρίτων
κατασκευαστών τα οποία υποστηρίζονται για
την ανάπτυξη εφαρμογών για τον προσφερόμενο εξυπηρετητή εφαρμογών
42.

Υποστήριξη ανοικτής τεχνολογίας για την αυτοματοποιημένη συνεργασία των εφαρμογών
με το προσφερόμενο directory.

ΝΑΙ

Μέσω της τεχνολογίας αυτής οι
εφαρμογές να μπορούν να διατηρούν το
πλαίσιο ασφαλείας τους, και ειδικότερα
χρήστες και δικαιώματα χρηστών, στον
LDAPv3 κατάλογο.
Η τεχνολογία αυτή να υποστηρίζει τη
χρήση LDAPv3 καταλόγων από τρίτους
κατασκευαστές.
43.

Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή εφαρμογών (επιθυμητή web-based)

ΝΑΙ

44.

Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής εφαρμογών
πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένο περιβάλλον
διαχείρισης (επιθυμητά web-based). Να αναφερθούν αναλυτικά οι λειτουργίες διαχείρισης

ΝΑΙ
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που παρέχονται.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

45.

Να αναφερθούν όλες οι δυνατότητες online
παρακολούθησης της συμπεριφοράς και της
απόδοσης των εφαρμογών που εκτελούνται
στο περιβάλλον του εξυπηρετητή εφαρμογών
μέσω γραφικής (επιθυμητά web based) κονσόλας.

ΝΑΙ

46.

Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξυπηρετητή εφαρμογών

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

12.Υποσύστημα Διαχείρισης Σημάτων

A/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.1 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
διακήρυξης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

13.Μετάπτωση δεδομένων

A/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.4.2 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Αναζήτηση Λογοτύπου

Α/Α
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.10 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

15. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Τήρησης Βιβλίων και Πρωτοκόλλων

Α/Α
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.2 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

16. Υποσύστημα Παρακολούθησης Δικασίμων

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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1.

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.3 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
διακήρυξης

ΝΑΙ

17. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά
1.

2.
2.1.

2.2.

3.

Το υποσύστημα Περιεχομένου, Εγγράφων και
Ροών Εργασίας να καλύπτει χρήση από 1000
εσωτερικούς χρήστες της ΓΓΕ και απεριόριστο
αριθμό εξωτερικών χρηστών ανεξαρτήτως
αριθμού σελίδων προς ψηφιοποίηση και τύπου
σαρωτή.

ΝΑΙ

Να
αναφερθούν
τα
λειτουργικά συστήματα.

ΝΑΙ

υποστηριζόμενα

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση
σχεσιακών βάσεων δεδομένων όπως Oracle,
DB2, SQL Server, κλπ. Σε κάθε περίπτωση η ΒΔ
θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση όλης
της πληροφορίας, δηλαδή περιεχόμενο,
μεταδεδομένα και δείκτες περιεχομένου
ταυτόχρονα.

ΝΑΙ

Να υποστηρίζεται διαφανής λειτουργικότητα
συμπίεσης όλων των δεδομένων σε επίπεδο
βάσης για την καλύτερη, ασφαλέστερη &
αποδοτικότερη δομή καταχώρησης της
δεξαμενής περιεχομένου.

ΝΑΙ

Οι υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχονται από
το σύστημα πρέπει να υποστηρίζουν
χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας όπως:
Διαμοιρασμός φόρτου
ΝΑΙ

Failover
Clustering
Ανάκτηση δεδομένων
πιθανή απώλεια.
4.

5.

6.

μετά

από

Να παρέχεται η δυνατότητα
backup και
ανάκτησης όλων των περιεχομένων της βάσης
κατά τη διάρκεια online λειτουργίας καθώς
επίσης και της παραγωγής στατιστικών
αναφορών

ΝΑΙ

Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα
από Web Client το οποίο να είναι προσβάσιμο
μέσα από όλους τους διαδεδομένους browsers
όπως Internet Explorer, Mozilla Firefox, κλπ

ΝΑΙ

Να παρέχεται Desktop Applications Integration
μέσω κατάλληλης διεπαφής για πρόσβαση στις
εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου

ΝΑΙ
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A/A
7.

8.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το σύστημα πρέπει να διατηρεί/καταχωρεί
ηλεκτρονικά έγγραφα με τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε να μην είναι δυνατή η αλλαγή τους χωρίς
ανίχνευση αυτών.

ΝΑΙ

Το σύστημα πρέπει να παρέχει μηχανισμούς
audit trail οι οποίοι να βασίζονται σε αυστηρά
κριτήρια
ασφάλειας
και
πρόσβασης,
προστατευμένοι από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση
ή
παράκαμψη.
Για
κάθε
καταχώρηση στο σύστημα παρακολούθησης
(audit trail) πρέπει να καταχωρούνται
κατ’ελάχιστο τα παρακάτω:
ΝΑΙ

Record id
User id
Ημερομηνία
Χρόνος
Χρήση
(π.χ.
σύλληψη/capturing,
τροπολογία, διαγραφή)
9.
10.

11.

δημιουργία,
ανάκτηση,

Το σύστημα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με
το Web Server που θα προσφερθεί.

ΝΑΙ

Το σύστημα να συνεργάζεται με τους ευρέως
διαδεδομένους Web Servers όπως Apache,
Oracle HTTP Server, Sun One, IIS.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Συμβατότητα με το Unicode πρότυπο για την
πιθανή χρήση απεριόριστων γλωσσών μέσα
στο σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας
12.

13.

14.

15.

16.

Το σύστημα πρέπει να παρέχει ενσωματωμένο
σύστημα διαχείρισης χρηστών με παροχή
μοναδικού κωδικού πρόσβασης για όλες τις
λειτουργίες αυτού.

ΝΑΙ

Εξασφάλιση διαβαθμισμένης πρόσβασης των
χειριστών. Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης
των χειριστών, δημιουργίας και απόδοσης
ρόλων σε αυτούς.

ΝΑΙ

Να είναι δυνατή η χρήση LDAPv3 καταλόγου
για κεντρικοποιημένη διαχείριση χρηστών ενός
οργανισμού (διαπιστευτήρια, πιστοποιητικά,
δικαιώματα, κ.α.)

ΝΑΙ

Το σύστημα να παρέχει Single Sign On
δυνατότητα όπου με ένα κωδικό χρήστη και το
αντίστοιχο password να είναι δυνατή η
πρόσβαση σε αυτό και σε όλες τις λειτουργίες
του.

ΝΑΙ

Να είναι δυνατή η δυνατότητα πρόσβασης του
καταλόγου μέσω του ανοιχτού πρωτοκόλλου
LDAP API.

ΝΑΙ
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17.

18.

19.

20.

21.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το σύστημα παρέχει ασφάλεια χρηστών και
ομάδων χρηστών με λειτουργικότητες όπως
την απαγόρευση προβολής ενός εγγράφου ή
ενός φακέλου από ένα χρήστη ή ομάδα
χρηστών.

ΝΑΙ

Το σύστημα παρέχει ασφάλεια και σε
συγκεκριμένα έγγραφα πέρα από το σύνολο
του περιεχομένου και το μοντέλο ασφαλείας
χρηστών/ομάδων χρηστών.

ΝΑΙ

Να είναι δυνατή η επιλογή του ορισμού
συγκεκριμένων παραμέτρων για πολλαπλά
επίπεδα ασφαλείας (security profile) σε σχέση
με διαφορετικά αντικείμενα περιεχομένου
(φάκελοι, έγγραφα, κα.), τα αντίστοιχα
δικαιώματα χρηστών και ομάδων χρηστών και
τις λειτουργίες που οι τελευταίοι δύνανται να
φέρνουν εις πέρας.

ΝΑΙ

Να είναι δυνατόν, ο διαχειριστής του
συστήματος
να
επαναπροσδιορίζει
σε
οποιαδήποτε στιγμή τα επίπεδα πρόσβασης
περιεχομένου ακόμα και μετά από την
δημιουργία
αντικειμένων
περιεχομένου
(φάκελος, έγγραφα, κα.) από χρήστες.

ΝΑΙ

Να παρέχεται ασφάλεια σε επίπεδο εγγράφου
και προστασία από διόρθωση ή διαγραφή που
ακολουθεί την δημιουργία μίας έκδοσης
εγγράφου.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά
Εγγράφων
22.

23.

συστήματος

Διαχείρισης

Παροχή ενός ενοποιημένου συστήματος
διαχείρισης εγγράφων, περιεχομένου και
γνώσης.

ΝΑΙ

Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα
από web browsers (για HTML και Rich Client
λειτουργικότητα) και ταυτόχρονα μέσα από
ολοκληρωμένους WebDAV clients οι οποίοι
είναι ενοποιημένοι με Windows Explorer,
Office εφαρμογές και διαδεδομένους Email
clients

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Χειρισμός/Εισαγωγή/Καταχώρηση Εγγράφων
24.

Το σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων θα πρέπει
να επιτρέπει την οργάνωση τοπικών
ομαδοποιημένων εγγράφων σε ιεραρχίες
καταλόγων (folder hierarchies). Οι κατάλογοι
θα πρέπει να ορίζονται με βάση τη φύση και το
αντικείμενο των εγγράφων και θα πρέπει να
έχουν και αυτοί μεταδεδομένα που θα
χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτησή τους.
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A/A
25.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τα formats περιεχομένου που διαχειρίζονται
από το σύστημα θα πρέπει κατ’ελάχιστον να
υποστηρίζουν τα παρακάτω:
Αδόμητη
κείμενο)

πληροφορία

(ελεύθερο

Ημι-δομημένη πληροφορία (φόρμες,
μελέτες, τυποποιημένα έγγραφα, κ.α.)
Δομημένη πληροφορία (π.χ. πίνακες)
Σχέδια (CAD)
Εικόνες ((.bmp, .jpeg, .gif, .psd, .png,
.tiff, .fax, κ.α.)

ΝΑΙ

Ήχος – Βίντεο (.wav, .avi, .mpeg, κ.α.)
Σύνθετα Έγγραφα (είτε αυτά είναι
αυτόνομες οντότητες περιεχομένου
είτε σαν οργανικά format όπως
φάκελοι) τα οποία συνδυάζουν
οποιαδήποτε από τα παραπάνω
παραδείγματα formats. Το σύστημα
θα πρέπει επίσης να παρέχει τη
δυνατότητα της διαχείρισης των
παραπάνω format ξεχωριστά.
26.

Σε περίπτωση εγγράφων – εικόνων θα πρέπει
το σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων να μπορεί
να προβάλλει thumbnails των εικόνων αυτών.

ΝΑΙ

Το σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων θα πρέπει
να μπορεί να εμφανίζει τα έγγραφα αυτά
χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους viewers
και να μη βασίζεται μόνο σε τρίτες εφαρμογές.

ΝΑΙ

Υποστήριξη
για
εισαγωγή
εγγράφων
(συγκεκριμένων αρχείων, πολλαπλών αρχείων
και/ή ολόκληρους φακέλους) χρησιμοποιώντας
εργαλεία drag-and-drop από οποιαδήποτε
λίστα αρχείων σε Windows περιβάλλον
εργασίας
(Windows
Explorer,
Λίστες
αποτελεσμάτων αναζήτησης, κ.α.)

ΝΑΙ

Υποστήριξη εισαγωγής και αρχειοθέτησης
τύπου Office εγγράφων στο content repository
(όπως Word, Excel, PowerPoint) χωρίς την
ανάγκη χρήσης του συστήματος μέσα από
browser, αλλά αποκλειστικά μέσα από τις
εφαρμογές.

ΝΑΙ

30.

Επιλογή μαζικής μεταφοράς από και προς
μαγνητικούς/οπτικούς δίσκους.

ΝΑΙ

31.

Δυνατότητα out of the box διεπαφής με email
υπηρεσίες και clients για την διαχείριση email
μηνυμάτων (εισερχομένων-εξερχόμενων) και
συνδέσεις (attachment) αυτών.

ΝΑΙ

27.

28.

29.
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32.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου το
σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων θα πρέπει να
δίνει τη δυνατότητα επιλογής κάποιου
προδιαμορφωμένου πρότυπου (template) ή
προφίλ το οποίο να είναι ενοποιημένο με το
αντίστοιχο προφιλ αναζήτησης.

ΝΑΙ

Κατηγοριοποίηση & Δεικτοδότηση Εγγράφων
33.

Λειτουργία μέσα από βοηθητικές οθόνες
(wizards) για τους χρήστες κατά τη διαδικασία
κατηγοριοποίησης εγγράφων. Οι χρήστες
πρέπει να καθοδηγούνται μέσα από
συγκεκριμένα βήματα ενώ η διαδικασία θα
πρέπει να αυτοματοποιημένη(όπου αυτό είναι
εφικτό) και να ενεργοποιεί τις αντίστοιχες
λειτουργικότητες ή εφαρμογές του πακέτου.

ΝΑΙ

Να είναι εφικτή η επιπλέον κατηγοριοποίηση
και η ταξινόμηση των εγγράφων αφού αυτά
έχουν εισέλθει μέσα στο σύστημα.

ΝΑΙ

Να υποστηρίζεται η κατηγοριοποίηση και η
ταξινόμηση των εγγράφων χρησιμοποιώντας
απεριόριστο αριθμό πεδίων και τύπων αυτών.

ΝΑΙ

Να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στη χρήση
αλφαριθμητικών πεδίων, πεδίων δεδομένων,
λίστες τιμών, όρους, check boxes(Boolean),
λίστες σπουδαιότητας κ.α.

ΝΑΙ

37.

Να παρέχεται δεικτοδότηση
κειμένου εγγράφων MS Word.

ΝΑΙ

38.

Αυτόματη
αποθήκευση
παραγομένων
μεταδεδομένων
μέσα
από
διαδικασία
δεικτοδότησης περιεχομένου μέσα στη βάση
δεδομένων του συστήματος.

ΝΑΙ

Αυτόματη κατηγοριοποίηση εγγράφων χωρίς
να είναι απαραίτητη η χειροκίνητη εισαγωγή
τιμών μεταδεδομένων από τους χρήστες.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Να δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με
σύστημα σύλληψης εγγράφων το οποίο
υποστηρίζει OCR λειτουργικότητα για Ελληνικά
και Αγγλικά και επίσης είναι συμβατό με
σαρωτές και αντίστοιχους TWAIN & ISIS
οδηγούς αυτών. Επίσης να είναι δυνατή η
χρήση του Capturing module σε desktop
μορφή.

ΝΑΙ

Να δίνεται η δυνατότητα για import-export των
μεταδεδομένων
χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα πρότυπα όπως XML έτσι ώστε να
είναι δυνατή η μεταφορά των δεδομένων
ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

34.

35.

36.

39.

40.

41.

ελεύθερου

Αποθήκευση Εγγράφων
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42.

43.

44.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Διεπαφή και αποθήκευση των δεδομένων
(έγγραφα, μεταδεδομένα, δείκτες κα.α) στη
βάση δεδομένων με σκοπό την χρήση της
λειτουργικότητας
από
το
ΣΒΔ
για
βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα της
υπάρχουσας πληροφορίας.

ΝΑΙ

Η αποθήκευση του περιεχομένου πρέπει να
συνδέεται άμεσα με την καταχώρηση του
αρχείου (έγγραφο, εικόνα, ήχος, κα.) και των
μεταδεδομένων που το περιγράφουν σε μία
ενιαία βάση δεδομένων ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να παρέχεται η ηλεκτρονική τήρηση
αρχείων και να αποθηκεύονται σε μαγνητικά
μέσα βασισμένα σε πολιτικές τήρησης οι
οποίες επιβάλλονται από το ίδιο το σύστημα
χωρίς
να
πρέπει
απαραίτητα
να
χρησιμοποιηθεί
ξεχωριστή
υποδομή
Ηλεκτρονικής Τήρησης Αρχείων
για να
ολοκληρώσει την υποδομή του οργανισμού.

ΝΑΙ

Να υποστηρίζεται η δυνατότητα archiving
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
ίδιο repository του συστήματος Διαχείρισης
Εγγράφων

ΝΑΙ

Αναζήτηση & Ανάκτηση Εγγράφων
45.

46.

Να παρέχεται ενσωματωμένο περιβάλλον
αναζήτησης εγγράφων το οποίο επιτρέπει την
ευέλικτη προβολή αποτελεσμάτων και την
επαναχρησιμοποίηση ερωτήσεων αναζήτησης
(με keywords, wild card χαρακτήρων κα.) μέσω
συγκεκριμένων κανόνων και προτύπων με ένα
εύκολο και εύχρηστο τρόπο χωρίς να
απαιτείται γνώση της δομής της υπάρχουσας
πληροφορίας.

ΝΑΙ

Να παρέχεται ταυτοποίηση εγγράφων μέσα
από προκαθορισμένες ή ad-hoc ερωτήσεις
(queries) από τους χρήστες σε σχέση με την
περιγραφική πληροφορία του περιεχομένου
(metadata) και με το ίδιο το περιεχόμενο (full
text search)

ΝΑΙ
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47.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να παρέχονται συγκεκριμένα οι ακόλουθες
λειτουργικότητες
του
ενσωματωμένου
συστήματος αναζήτησης και ανάκτησης
εγγράφων:
Ικανότητα
δημιουργίας
προκαθορισμένων προτύπων και προφιλ
αναζητήσεων
(π.χ.
Αναζήτηση
Συμβολαίων, Αναζήτηση Εικόνων,
Αναζήτηση Τιμολογίων κ.α.)
Να είναι δυνατή η αναζήτηση με βάση
τους δείκτες ή Boolean συνδυασμού
των δεικτών

ΝΑΙ

Να είναι δυνατή η χρήση wildcard
χαρακτήρων στις αναζητήσεις
Να υποστηρίζεται η αναζήτηση
ελεύθερου κειμένου (full text search)
Να υποστηρίζεται η αποθήκευση
χρησιμοποιημένων
ερωτήσεων
αναζήτησης
και
η
επαναχρησιμοποίηση τους στο μέλλον
από τους χρήστες.
Να
υποστηρίζεται
η
ανάμικτη
αναζήτηση δεικτών και περιεχομένου.
48.

49.

50.

Να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργικότητας
ασφαλούς αναζήτησης η οποία να συνδέεται
άμεσα και με άλλους αποθηκευτικούς χώρους
μέσα και έξω από τον οργανισμό
ακολουθώντας ένα αποδοτικό και ασφαλή
τρόπο
πρόσβασης
δεδομένων
δημοσιοποιώντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα
με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης των
χρηστών και τις λίστες πρόσβασης αυτών
(ACLs).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Να παρέχεται η δυνατότητα ταξινόμησης των
αποτελεσμάτων βασισμένες στο βαθμό
συνάφειας της αναζήτησης (relevance ranking)

ΝΑΙ

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων να είναι
δυνατόν να προβάλλονται με πολλαπλές
μορφές (π.χ. σαν εικονίδια/thumbnails, κ.α.)
και ταυτόχρονα να προβάλουν τιμές από
δείκτες που έχουν οριστεί από τους χρήστες. Οι
χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να ταξινομούν
την
λίστα
αποτελεσμάτων
με
βάση
οποιαδήποτε τιμή δείκτη προβάλλεται.

ΝΑΙ

Επεξεργασία Εγγράφων
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51.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Παροχή ενιαίου περιβάλλοντος επεξεργασίας
και διαχείρισης εγγράφων και του κύκλου ζωής
αυτών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Εισαγωγή ή δημιουργία
Κατηγοριοποίηση
Επεξεργασία
μέσω
διαχείρισης
εκδόσεων, check-in / check-out,
μετατροπής σε PDF κ.α.

ΝΑΙ

Αναζήτηση
Filing

52.

53.

54.

Να παρέχεται η επιλογή για συντεταγμένη και
ελεγχόμενη επεξεργασία εγγράφων (διαχείριση
εκδόσεων, κλείδωμα, κα.) από ένα ή
παραπάνω χρήστες.

ΝΑΙ

Να παρέχονται επιλογές στη διαχείριση
εκδόσεων όπως αυτομάτως προτεινόμενα
ονόματα
για
διαφορετικές
εκδόσεις
χρησιμοποιώντας διαφορετικά αριθμητικά
πρότυπα ή αυτόματη ή χειροκίνητη παραγωγή
εκδόσεων κ.α.

ΝΑΙ

Παρουσίαση του είδους της επεξεργασίας (τα
μεταδεδομένα και ο χρόνος δημιουργίας τους)
που έχει υποστεί κάθε οντότητα της συλλογής
περιεχομένου που είναι αποθηκευμένη στη
Βιβλιοθήκη Περιεχομένου.

ΝΑΙ

Στατιστικά Δεδομένα Συστήματος Διαχείρισης
Εγγράφων
55.

56.

Να δίνεται η δυνατότητα παραγωγής
στατιστικών αναφορών μέσα από το σύστημα
διαχείρισης εγγράφων που αφορούν οντότητες
του συστήματος όπως έγγραφα, χρήστες, κα.
Κατ’ελάχιστον οι αναφορές να περιλαμβάνουν
δεδομένα όπως ‘τρέχων έγγραφο’, κατάσταση
εγγράφου, εκδόσεις, πρόσβαση χρηστών.

ΝΑΙ

Να είναι δυνατή η ενσωμάτωση Business
Intelligence
υποδομής
για
περαιτέρω
επιχειρησιακή ανάλυση του περιεχομένου
μέσα από τη βάση δεδομένων.

ΝΑΙ

Δυνατότητες
Ανάπτυξης
Διασυνδεσιμότητας με άλλα Συστήματα
57.

58.

και

Ολοκληρωμένο και καταγεγραμμένο J2EE/Java
ή ισοδύναμο API το οποίο δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης εφαρμογών ή διασυνδεσιμότητας
με άλλες εφαρμογές σε ένα ενιαίο σύστημα
διαχείρισης εγγράφων
Ολοκληρωμένο και καταγεγραμμένο Web
Services API το οποίο παρέχει τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης
ολόκληρης
της
λειτουργικότητας του συστήματος διαχείρισης
εγγράφων από εξωτερικές εφαρμογές
183
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A/A
59.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Δυνατότητα
χρήσης
Business
Process
Management μηχανής η οποία βασίζεται στο
ανοιχτό πρότυπο BPEL4WS για την δημιουργία
custom ροών εργασίας οι οποίες θα
διασυνδέουν πολλά συστήματα μαζί και
ταυτόχρονα
θα
συμπληρώνουν
την
λειτουργικότητα του συστήματος Διαχείρισης
Εγγράφων σε σενάρια διαλειτουργικότητας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Υπηρεσίες Διασυνδεσιμότητας
συστήματα
60.

με

άλλα

Να είναι δυνατή η διασύνδεση και η
διαλειτουργικότητα με εξωτερικά συστήματα
του οργανισμού με βάση ανοιχτά πρότυπα
όπως web services & APIs.

ΝΑΙ

Το σύστημα ενορχήστρωσης διαδικασιών
πρέπει να καταχωρεί τις ροές διαδικασίας
χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα όπως XML.

ΝΑΙ

ΝΑ
παρέχεται
η
δυνατότητα
διασυνδεσιμότητας με άλλες εφαρμογές που
υποστηρίζουν DAV & WebDAV πρότυπα.

ΝΑΙ

63.

Να
αναφερθούν
τυχόν
δυνατότητες
διασύνδεσης με άλλα συστήματα.

ΝΑΙ

64.

Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.4 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
διακήρυξης

ΝΑΙ

61.

62.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
18. Δρομολόγηση Εγγράφων/Ροές Εργασιών
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δρομόληγηση Εγγράφων/Ροές Εργασιών
1.

Να παρέχεται υποσύστημα δρομολόγησης
εγγράφων και ροής εργασιών ενσωματωμένο ή
πλήρως συμβατό με το σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου και το οποίο να περιγραφεί.

ΝΑΙ

Να
παρέχεται
η
δυνατότητα
επαναδρομολόγησης
ενός
αντικειμένου
περιεχομένου σε οποιοδήποτε σημείο μιας
προκαθορισμένης ροής εργασίας χωρίς να
χάνει την ικανότητά του να επανέλθει στο στο
σημείο από το οποίο άλλαξε η κατάσταση του.

ΝΑΙ

3.

Να υποστηρίζεται δρομολόγηση εγγράφων με
βάση τους ρόλους των χρηστών

ΝΑΙ

4.

Να επιτρέπεται η επισύναψη ενός ή
περισσοτέρων
εγγράφων
διαφορετικών
formats σε ένα αντικείμενο δρομολόγησης
(ηλεκτρονική φόρμα, word, excel, εικόνες, κ.α.)

ΝΑΙ

Να παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού της
κατάστασης ενός αντικείμενου δρομολόγησης
χρησιμοποιώντας
κριτήρια
αναζήτησης
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση ενός
εγγράφου ή του χρήστη που ξεκίνησε την ροή
εργασίας.

ΝΑΙ

Να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής
στατιστικών αναφορών που έχουν να κάνουν
με το χρόνο επεξεργασίας ανά βήμα ροής
εργασίας και επίσης με τον ρόλο ανά χρήστη
που λαμβάνει μέρος μέσα σε αυτή.

ΝΑΙ

Να παρέχεται η δυνατότητα ορισμού χρονικής
περιόδου που χρειάζεται για συγκεκριμένα
βήματα επεξεργασίας μιας ροής εργασίας και
παροχή υπενθυμητικού μηνύματος για τις
περιπτώσεις εκπνοής του χρόνου διαδικασίας.

ΝΑΙ

2.

5.

6.

7.

19.Web Content Management
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Web Content Management
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Το υποσύστημα διαχείρισης web περιεχομένου
πρέπει να υποστηρίζει:
Εγγραφή
χρηστών
δικαιωμάτων

και

διαχείριση

Προσωποποίηση χρηστών βασισμένη στη
χρήση και επιλογή του περιεχομένου που
δημοσιεύεται

ΝΑΙ

Καταχώρηση προφίλ των χρηστών
Δημιουργία, διαγραφή και ενημέρωση
χρηστών
2. Το σύστημα
περιεχόμενο

να

υποστηρίζει

πολυγλωσσικό

3. Το σύστημα πρέπει να παρέχει URLs φιλικά σε
μηχανές αναζήτησης.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4. Περιγράψτε τις δυνατότητες διαχείρισης ενός η
περισσοτέρων websites όσον αφορά τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Ιεραρχία & δομή website
Ταυτόχρονη ανάπτυξη και υλοποίηση
πολλαπλών websites από το ίδιο WCMS
Δυνατότητα
websites

παροχής

preview

&

ΝΑΙ

live

5. Το σύστημα διαχείρισης και δημιουργίας web sites
να επαναχρησιμοποιεί περιεχόμενο το οποίο
βρίσκεται στο ίδιο repository με το σύστημα
διαχείρισης εγγράφων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

6. Το σύστημα διαχείρισης και δημιουργίας web sites
να επιτρέπει τη δημιουργία, διασύνδεση και τήρηση
βιβλιοθήκης με περιεχόμενο ή εκδόσεων αυτού
(versioning) που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
και παράλληλα να παρακολουθηθεί από τους
αντίστοιχους διαχειριστές συστήματος ή τους
τελικούς χρήστες.

ΝΑΙ

7. Περιγράψτε
τις
δυνατότητες
διαχείρισης
διαδικτυακών συνδέσμων μεταξύ εγγράφων και
φακέλων
όσον
αφορά
τα
παρακάτω
χαρακτηριστικά:

ΝΑΙ

Ενημέρωση συνδέσμων
Κοινοποιήσεις αλλαγών
8. Περιγράψτε πως επιτυγχάνεται η ενημέρωση
πολλαπλών αρχείων σε σχέση με μεμονωμένα
αρχεία δημοσίευσης περιεχομένου.

ΝΑΙ

9. Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την διαχείριση
εκδόσεων υπαρχόντων αντικειμένων διαδικτυακού
περιεχομένου.

ΝΑΙ

10. Περιγράψτε την διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων
ενός
υπεύθυνου
διαχειριστή
διαδικτυακού
τόπου(site manager).

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

11. Περιγράψτε την διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων
ενός συγγραφέα περιεχομένου (content author).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

12. Περιγράψτε σε λεπτομέρεια τις παρακάτω
δυνατότητες του υποσυστήματος διαχείρισης web
περιεχομένου:
Μετατροπή
conversion)

περιεχομένου

In-context
σύνταξη
περιεχομένου
από
χρήστες

(content

και
αλλαγή
επιχειρησιακούς

ΝΑΙ

Υποστήριξη
WYSIWIG
(WhatYouSeeIsWhatYouGet) επεξεργασίας
περιεχομένου ανεξάρτητα από web
browsers (cross browser λειτουργικότητα)
13. Να
δίνεται
η
δυνατότητα
δημιουργίας
περιεχομένου σε WML μορφή το οποίο έπειτα να
μπορεί να δημοσιευτεί μέσα από ένα WAP server
για πρόσβαση σε αυτό μέσα από ασύρματες
συσκευές τύπου Blackberry κ.α.

ΝΑΙ

20. Υποσύστημα Στατιστικών Στοιχείων

A/A
1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.5 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

21. Υποσύστημα Κατάρτισης Προϋπολογισμού

A/A
1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.6 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

22. Διαδικτυακή Πύλη (Portal)

A/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.8 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

23. Διαλειτουργικότητα

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ
A/A
1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.3.2.9 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

24.Ψηφιοποίηση Βιβλίων Σημάτων και Αποφάσεων

A/A
1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.4.3 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

25.Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

A/A
1.

2.

3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Εγγύηση καλής λειτουργίας του συνόλου του
πληροφοριακού συστήματος (Υλικό, λογισμικό
συστήματος, εφαρμογών και ασφάλειας, κλπ) θα
είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική
παραλαβή του έργου.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας
παρέχονται δωρεάν όλες οι απαιτούμενες
υπηρεσίες συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης
(παρ. Γ.7.1)
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.7 και Γ.7.1 της
παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

26.Εκπαίδευση – Μεταφορά Τεχνογνωσίας

A/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις της παρ. Γ.4.4 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

27. Δοκιμές ελέγχου - Πιλοτική Λειτουργία

A/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να καλύπτονται τεκμηριωμένα και στο σύνολό
τους οι απαιτήσεις των παρ. Γ.4.5 και Γ.4.6 των
τεχνικών
προδιαγραφών
της
παρούσας
διακήρυξης
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητουμένης, οι
αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

Ζ.1 Εξοπλισμός

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟ
ΜΟΝΑΛΟ
ΔΑΣ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ο

1
έτος

ο

2 έτος

ο

3 έτος

ΣΥΝΟΛΟ
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για το σύνολο της ποσότητας του είδους αφορά κάθε έτος μετά την ελάχιστη
ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.

Ζ.2 Λογισμικό

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟ
ΜΟΝΑΛΟ
ΔΑΣ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ο

1
έτος

ο

2 έτος

ο

3 έτος

ΣΥΝΟΛΟ
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για το σύνολο της ποσότητας του είδους αφορά κάθε έτος μετά την ελάχιστη
ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.

Ζ.3 Υπηρεσίες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟ- ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

Ζ.4 Άλλες δαπάνες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

ΣΥΝΟΛΟ

Ζ.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Πίνακας Ζ.1)

2.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Πίνακας Ζ.2)

3.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Πίνακας Ζ.3)

4.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Πίνακας Ζ.4)

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ζ.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητουμένης, οι
αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.

ΕΤΟΣ *

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
[€]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
[€]

ο

1

ο

2

ο

3

ΣΥΝΟΛΟ
* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)
[€]

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Η΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
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ΑΔΑ: ΒΕΥ2Φ-ΞΧΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

//

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ημερομηνία Απόκτησης
Πτυχίου

Ειδικότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία,
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β της
παρούσας)
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
(Ρόλος και ευθύνες που πρόκειται να
αναλάβει, σύμφωνα με την προτεινόμενη από
τον υποψήφιο Ανάδοχο, μεθοδολογία και
οργάνωση του έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέση και Καθήκοντα στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)
___ / ___
___ / ___
___ / ___
___ / ___
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