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ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
C1. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,}
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό
τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)….…………. με αντικείμενο
(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον
προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ...................................,
ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον
ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.}
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει
να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.
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C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ.
………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..……
ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει
ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Οδόσ …………………. Αρικμόσ …….
Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.}
για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με
αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του ζργου
(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό
ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., και
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι
επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε
βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ
Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των
ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο
περιορίηεται θ εγγφθςι μασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ.
………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ με αρικμό ……… που αφορά ………………. ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ
με αρικμό ……………. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ.
………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ.........................(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ...................................
ςυνολικισ αξίασ ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……… Διακιρυξι τθσ
ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από
τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ
ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

Πνομα:

Ρατρϊνυμο:

Μθτρϊνυμο:

Θμερομθνία Γζννθςθσ:

__ /__ / ____

Τόποσ Γζννθςθσ:

Τθλζφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Πνομα Ιδρφματοσ

Τίτλοσ Ρτυχίου

Θμερομθνία
Απόκτθςθσ
Ρτυχίου

Ειδικότθτα

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο
Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου)
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ
1

Ζργο (ι Θζςθ)

Εργοδότθσ

όλοσ και Κακικοντα ςτο Ζργο
(ι Θζςθ)

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο
Ρερίοδοσ (από –
2
ΑΜ
ζωσ)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1

Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, –
Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο.
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C3. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ
ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων.

C3.1 Ρίνακασ Ζτοιμου λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν που παρζχεται από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
A/A

1

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ραραμετροποίθςθ του υπάρχοντοσ υποςυςτιματοσ δρομολόγθςθσ
(Routing) του λογιςμικοφ που παρζχεται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ από το ςτάδιο τθσ μελζτθσ
εφαρμογισ αλλά και από τισ ανάγκεσ των ΦΚΑ

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

C3.2 Ρίνακασ Υποςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ Φακζλου Αςφαλιςμζνου
A/A
1

2

3
4
5

6

7

8

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Το υποςφςτθμα διαχείριςθσ του φακζλου αςφαλιςμζνου κα
πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ τθσ Α.3.4.2 του
μζρουσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
O ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφξει/τεκμθριϊςει τθν
φιλοςοφία/ςτρατθγικι και τουσ αλγόρικμουσ με τα οποία κα
γίνεται θ λογικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των EESSI δεδομζνων του
αςφαλιςμζνου/διακινοφμενου (business flow IDs, ΔΘΕ) και των
δεδομζνων ταυτοποίθςθσ (ΑΜΚΑ, κλαδικοί κωδικοί αςφάλιςθσ,
ονοματεπϊνυμο κλπ).
Οι αλγόρικμοι αυτοί κα πρζπει να καλφπτουν και τθν περίπτωςθ
που κάποια από τα δεδομζνα ταυτοποίθςθσ αλλάηουν για
οποιαδιποτε λόγο.
Το υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ του φακζλου
αςφαλιςμζνου πρζπει να είναι τεχνολογίασ Web και να βαςίηεται
ςε εξυπθρετθτι εφαρμογϊν (Application Server)
Δυνατότθτα διαχείριςθσ του υποςυςτιματοσ μζςω Web browser ι
GUI (τοπικά αλλά και απομακρυςμζνα)
Να αναφερκεί το όνομα και θ ζκδοςθ του προςφερόμενου
Application server για τθ λειτουργία εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν. Να
αναφερκεί θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ ζκδοςθσ
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ του Application Server πρζπει να
επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ /
παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο
παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων
Ο προςφερόμενοσ Application server να είναι διακζςιμοσ ςε όλεσ
τισ παρακάτω πλατφόρμεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων:
Unix
Red Hat Linux (RHEL)
MS Windows
Ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ ςτον Application server για
λειτουργία ςε περιβάλλον cluster. Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα
load balancing τουλάχιςτον ςε επίπεδο υπθρεςιϊν cache, HTTP και
εφαρμογϊν, κακϊσ και θ δυνατότθτα διαφανοφσ για τον τελικό
χριςτθ fail-over για:
HTTP sessions
database connections
session αντικείμενα
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A/A

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Το υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ του φακζλου
αςφαλιςμζνου πρζπει να αποκθκεφει τα δεδομζνα του φακζλου
αςφαλιςμζνου ςε ςφγχρονθ ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων
Σ.Δ.Β.Δ.(RDBMS)
Υποςτιριξθ τθσ XML από τθν Σ.Δ.Β.Δ. με ι και όχι χριςθ
εξωτερικϊν προϊόντων:
να διακζτει native XML τφπο δεδομζνων
να υποςτθρίηει XML Schema και XPath
να υποςτθρίηει update ςε επίπεδο τμιματοσ (subpart)
ενόσ XML αρχείου
να διακζτει XML Developers Kit
Θ βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο
μθχανιςμό που υποςτθρίηει τθν ςυνολικι και επιλεκτικι (ςτιλθ,
πίνακα, κλπ) κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ των
αποκθκευμζνων ευαίςκθτων δεδομζνων που υποςτθρίηει τα
διεκνι αποδεκτά πρότυπα αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ το Data
Encryption Standard (DES, 3DES, 2 key).
Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ Β.Δ. με
υποςτιριξθ:
online backup/restore
incremental backup
point-in-time recovery
automated disk-based backups
Το υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ του φακζλου
αςφαλιςμζνου κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται transparently με
τεχνολογία Web Services (WSDL 1.1 ι νεϊτερο) με τθν διαδικτυακι
πφλθ (Web Portal) του παρόντοσ ζργου (Α.3.4.6), με τθν εφαρμογι
Advanced Webic (Α.3.4.5) αλλά και με οποιαδιποτε άλλθ
εφαρμογι του Εκνικοφ Σκζλουσ (NPAP) ςτο μζλλον
Το υποςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ του φακζλου
αςφαλιςμζνου κα πρζπει να ςυγχρονίηεται όςο αφορά τα
δεδομζνα ταυτοποίθςθσ των αςφαλιςμζνων/διακινοφμενων
(ΑΜΚΑ, κλαδικοί κωδικοί αςφάλιςθσ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ
κλπ) που αποκθκεφονται ςτθν Βάςθ Δεδομζνων του, με τισ πθγζσ
αυτϊν των δεδομζνων (πλθροφοριακά ςυςτιματα ΦΚΑ, ΑΜΚΑ
ΕΜΑΕΣ ι ΕΜΑΡΡΣ). Επίςθσ κα πρζπει να κρατιζται ιςτορικό τυχόν
αλλαγϊν (Ρ.χ αν δοκεί ζνασ νζοσ ΑΜΚΑ για οποιοδιποτε λόγο ςτον
αςφαλιςμζνο τότε αυτι θ αλλαγι κα πρζπει να αποτυπϊνεται
ςτθν Βάςθ δεδομζνων και να υπάρχει timestamp που να δθλϊνει
από πότε αυτι θ αλλαγι είναι effective).
Ρλιρθσ υποςτιριξθ των ακολοφκων προτφπων:
SOAP 1.1 ι νεϊτερου
UDDI
WSDL 1.1 ι νεϊτερου
Να γίνει ςυνοπτικι αναφορά ςε αυτζσ τισ δυνατότθτεσ
Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων:
HTTPS
SSL/TLS
Ρλιρθσ
υποςτιριξθ
Unicode
v5
character
sets
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν) και των UTF-8 και UTF-16
encodings
Το λογιςμικό κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ,
δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν
και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα.
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C3.3 Ρίνακασ Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των ΦΚΑ
και με ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΜΑΡΡΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

1

2

3

4

5

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Το υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των
ΦΚΑ και με τα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ κα πρζπει να
ικανοποιεί πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ τθσ Α.3.4.3 και Α.3.4.4 του
μζρουσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Το υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των
ΦΚΑ και με τα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ κα πρζπει να παρζχει
ζνα ςφνολο από Web Services τα οποία κα μπορεί να τα καλζςει
οποιαδιποτε εφαρμογι του Εκνικοφ ςκζλουσ (NPAP) για
input/output δεδομζνων από τα εν λόγω ςυςτιματα
Το υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των
ΦΚΑ και με τα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ κα πρζπει να υλοποιεί
το ανοιχτό πρότυπο διαςφνδεςθσ του EESSI ICD5 ι άλλο για
ανάκτθςθ/αποκικευςθ δεδομζνων από/ςε βάςεισ δεδομζνων των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των ΦΚΑ και του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ,
ΕΜΑΡΡΣ
Το υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των
ΦΚΑ αλλά και τα ΑΚΜΑ ΕΜΑΕΣ και ΕΜΑΡΡΣ κα πρζπει να ζχει
τζτοια αρχιτεκτονικι και ςχεδίαςθ ϊςτε να επιτρζπει ςτο μζλλον
τθν εφκολθ διαςφνδεςθ και άλλων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
Το λογιςμικό κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ,
δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν
και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

C3.4 ADVANCED WEBIC
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

1

H εφαρμογι Advanced WEBIC κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ
προδιαγραφζσ τθσ Α.3.4.5 του μζρουσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
H εφαρμογι Advaced Webic κα πρζπει να διαλειτουργεί με το
διεκνζσ ςκζλοσ (IPAP) του ελλθνικοφ access point ακριβϊσ όπωσ και
θ εφαρμογι WEBIC τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ
H εφαρμογι Advanced WEBIC κα πρζπει να ζχει ΑΚΙΒΩΣ ΤΘΝ ΙΔΙΑ
λειτουργικότθτα με τθν εφαρμογι WEBIC τθσ Ευρωπαϊκισ
επιτροπισ όςο αφορά τθν διαχείριςθ των Business flows και των
SED
Να αναφερκεί το όνομα και θ ζκδοςθ του προςφερόμενου
Application server για τθ λειτουργία του Advanced Webic. Να
αναφερκεί θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ ζκδοςθσ
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ του Application Server πρζπει να
επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ /
παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο
παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων
Ο προςφερόμενοσ Application server να είναι διακζςιμοσ ςε όλεσ τισ
παρακάτω πλατφόρμεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων:
Unix
Red Hat Linux (RHEL)
MS Windows
Ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ ςτον application server για λειτουργία
ςε περιβάλλον cluster. Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα load
balancing τουλάχιςτον ςε επίπεδο υπθρεςιϊν cache, HTTP και
εφαρμογϊν, κακϊσ και θ δυνατότθτα διαφανοφσ για τον τελικό
χριςτθ fail-over για:
HTTP sessions
database connections

2

3

4

5

6

7

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

session αντικείμενα
Το λογιςμικό κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ,
δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν
και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα.
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ
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C3.5 Διαδικτυακι Ρφλθ (Web Portal)
Α/Α
1
2
3
4

5

C3.6
Α/Α
1
2

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

H Διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ
προδιαγραφζσ τθσ Α.3.4.6 του μζρουσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Συνεργαςία με όλουσ τουσ κφριουσ Web Servers:
Apache HTTP Server,
Microsoft Internet Information Server (IIS)
Υποςτιριξθ HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου
Υποςτιριξθ ανοικτϊν τεχνολογιϊν ανάπτυξθσ προγραμμάτων που
ςυνεργάηονται άμεςα με τον εξυπθρετθτι διαδικτφου (π.χ. CGI,
FastCGI, Perl, PHP, κά)
Το λογιςμικό κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ,
δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν
και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποςφςτθμα Ταυτοποίθςθσ των διακινοφμενων με εκμετάλλευςθ του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

H Διαδικτυακι Ρφλθ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ
προδιαγραφζσ τθσ Α.3.4.7 του μζρουσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Το λογιςμικό κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ,
δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν
και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

C3.7 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςτα ςτελζχθ (Bussiness
Intelligence)
Α/Α
1

2
3

4

5

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Να περιγραφεί θ προτεινόμενθ κεντροποιθμζνθ λφςθ θ οποία
πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των λειτουργικϊν απαιτιςεων τθσ
A.3.4.8 του μζρουσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Κάκε ΦKA κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτα δεδομζνα που
παράγει
Να υποςτθρίηεται θ ςφνδεςθ με διάφορεσ πθγζσ δεδομζνων όπωσ
XML, Stored Procedures, Ρολυδιάςτατουσ κφβουσ, ςχεςιακζσ
βάςεισ δεδομζνων, flat files κ.ά.
Να υπάρχει εννοιολογικό επίπεδο που να βρίςκεται πάνω από το
επιχειρθςιακό μοντζλο όπου μποροφν να μετονομαςτοφν
πολφπλοκα ονόματα τθσ βάςθσ δεδομζνων με λειτουργικά
ονομαςίεσ.
Θα πρζπει να οι πθγζσ, οι αναφορζσ και οι εν λόγω δομζσ να
παρουςιάηονται με επιχειρθςιακοφσ όρουσ και να κρφβουν τθν
πολυπλοκότθτα των πρωτογενϊν πθγϊν. Οι χριςτεσ κα πρζπει να
επιλζγουν και να δουλεφουν με επιχειρθςιακοφσ όρουσ και πεδία,
χωρίσ να γνωρίηουν που είναι αποκθκευμζνα τα δεδομζνα ι τθ
ςχζςθ μεταξφ τουσ (joins).
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ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Να ζχει το προϊόν κάποιο γραφικό εργαλείο διαχείριςθσ των
«metadata» και των μοντζλων των δεδομζνων μζςω παρακυρικοφ
περιβάλλοντοσ χωρίσ τθν ανάγκθ εγγραφισ SQL.
Να δθμιουργεί «Native/Optimized SQL» πριν τθν εκτζλεςθ του
ανάλογα με τθν πθγι δεδομζνων. Να αναφερκοφν οι πθγζσ
δεδομζνων που υποςτθρίηονται με native connectivity.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να
επαναχρθςιμοποιεί αντικείμενα και οντότθτεσ που υπάρχουν ςτθν
πθγι (διαςτάςεισ, ιεραρχίεσ, foreign keys κ.τ.λ)
Τα ερωτιματα κα πρζπει να κατευκφνονται αυτόματα ςτουσ
αντίςτοιχουσ ςυγκεντρωτικοφσ (summary) πίνακεσ, εφ’όςον αυτοί
υπάρχουν
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να παρζχει τθ
δυνατότθτα διακοπισ των ερωτθμάτων όταν αυτά εκτελοφνται για
περιςςότερο από Χ χρόνο (π.χ. 5 λεπτά)
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να διακζτει
κατάλλθλουσ οδθγοφσ (wizards) για να:
Συγχρονίηει το μοντζλο με τισ πθγζσ δεδομζνων και να
εντοπίηει τυχόν διαφορζσ
Δθμιουργεί τουσ κατάλλθλουσ aggregate πίνακεσ ςτθ
πθγι, με ςκοπό να επιταχφνει τισ επιδόςεισ
Δθμιουργεί το κατάλλθλο κείμενο που κα περιγράφει τισ
οντότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται
Να εντοπίηει και να απομακρφνει τα αντικείμενα που δεν
χρθςιμοποιοφνται
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να ζχει τθ
δυνατότθτα δθμιουργία τόςο SQL όςο και MDX εντολϊν.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ
δθμιουργία Asymmetric LSQL εντολϊν, ζχοντασ ωσ ςκοπό τον
υπολογιςμό μετριςιμων μεγεκϊν ςε διαφορετικά επίπεδα
λεπτομζρειασ (grains) ςε μία SQL εντολι.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να υποςτθρίηει
τθν χριςθ ςυναρτιςεων Time Series όπωσ Period Ago, Period
ToDate και Rolling Period.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να βαςίηεται ςε
ανοιχτά standards και να μπορεί να ςυνεργαςκεί με τισ
υπάρχουςεσ υποδομζσ.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να περιλαμβάνει
ζναν industry standard Application Server.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να προςφζρει
απ’ευκείασ διαςφνδεςθ με spatial δεδομζνα.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να υποςτθρίηει
multi-user περιβάλλον ανάπτυξθσ το οποίο κα επιτρζπει τθν
παράλλθλθ ανάπτυξθ τθσ λφςθσ από παραπάνω του ενόσ
χριςτθ/διαχειριςτι.
Να μποροφν οι χριςτεσ να εμφανίςουν δεδομζνα από
διαφορετικζσ πθγζσ ςτο ίδιο εκτυπωτικό/αναφορά.
Να υποςτθρίηει sub-filters. Για παράδειγμα να μπορεί ζνα χριςτθσ
να χρθςιμοποιιςει τα αποτελζςματα ενόσ εκτυπωτικοφ/αναφοράσ
ςαν φίλτρο ςε ζνα δεφτερο εκτυπωτικό/αναφορά.
Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα αλλαγισ οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν
(π.χ. χρϊμα κτλ.) ςε κάποιο κελί βάςθ οριςμζνων ςυνκθκϊν τιμϊν.
Να μποροφν οι τελικοί χριςτεσ να φτιάξουν ζνα καινοφργιο
εκτυπωτικό μζςω ενόσ web browser.
Να μποροφν οι τελικοί χριςτεσ να κάνουν drill down/up/across
μζςω ενόσ web browser.
Να μποροφν οι τελικοί χριςτεσ να δθλϊςουν καινοφργιεσ κολόνεσ
υπολογιςμϊν μζςω ενόσ web browser.
ο
Να υπάρχει δυνατότθτα χριςθσ cascading prompts (το 2 prompt
ο
να περιζχει δεδομζνα που κα ζχουν φιλτραριςτεί από το 1
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

prompt)
Να υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ αναφορϊν και templates
μζςω φιλικϊν εργαλείων (Microsoft Word).
Τα prompts κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να εφαρμοςκοφν ςε
επίπεδο αναφορϊν ι Dashboards.
Να υπάρχει δυνατότθτα κακοδιγθςθσ των χρθςτϊν ςε αναλφςεισ
βάςθ προδιαγραφϊν και ςε περίπτωςθσ που πλθροφνται οι
απαραίτθτοι κανόνεσ.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να υποςτθρίηει
διάφορεσ κατθγορίεσ ιεραρχιϊν όπωσ για παράδειγμα ragged,
parent-child, skip-level, value based κ.λ.π, τόςο από πολυδιάςτατεσ
(MOLAP) όςο και από ςχεςιακζσ δομζσ (ROLAP).
Να παρζχεται θ δυνατότθτα zoom in και out ςτα γραφιματα
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ
δθμιουργία Master-Detail αναφορϊν όπου μια αναφορά κα ζχει τθ
δυνατότθτα να «ςτείλει» πλθροφορίεσ ςε μια ι περιςςότερεσ
αναφορζσ ι όψεισ.
Να επιτρζπεται ςτουσ χριςτεσ θ οργάνωςθ των προςωπικϊν του
αναφορϊν/δεδομζνων ςε φακζλουσ.
Το περιβάλλον εργαςίασ κα πρζπει να είναι κοινό και να διακζτει
κοινζσ πολιτικζσ αςφαλείασ και κοινά μεταδεδομζνα ανεξάρτθτα
από το εάν θ ανάλυςθ βαςίηεται ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων,
απλά αρχεία ι πολυδιάςτατουσ κφβουσ.
Οι χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκθκεφουν τα
φίλτρα που δθμιουργοφν, τισ παραμζτρουσ που επιλζγουν πιο
ςυχνά, τα prompts των αναφορϊν με ςκοπό να τα
επαναχρθςιμοποιιςουν χωρίσ να τα ξαναδθμιουργιςουν.
Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ ενεργειϊν drill across ςε διάφορεσ
ιεραρχίεσ.
Θα πρζπει να επιτρζπεται θ εγγραφι ι ενθμζρωςθ κάποιων πεδίων
μζςα από το περιβάλλον Επιχειρθματικισ Ευφυίασ πίςω ςτθν βάςθ
δεδομζνων (write-back).
Δυνατότθτα εκτζλεςθσ sql statements, αμζςωσ μετά τθν ςφνδεςθ ι
πριν τθν αποςφνδεςθ του χριςτθ από το περιβάλλον.
Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των κλειδιϊν
που υπάρχουν ςτθ βάςθ χωρίσ να ξαναοριςκοφν οι ςυνδζςεισ
(joins)
Να υποςτθρίηει πολλαπλά επίπεδα αςφαλείασ όπωσ χριςτθσ,
ομάδα χρθςτϊν κτλ.
Να μποροφν οι χριςτεσ να περιοριςκοφν ςε πρόςβαςθ μόνο ςτα
ςχετικά προσ αυτοφσ δεδομζνα (row-level security).
Με τθν κατάλλθλθ πρόςβαςθ, να μποροφν οι χριςτεσ να ζχουν
τουσ δικοφσ τουσ φακζλουσ εργαςίασ (folders) και τα δικά τουσ
dashboards για να κάνουν αλλαγζσ και να αποκθκεφςουν.
Να επιτρζπει επαλικευςθ των χρθςτϊν από εξωτερικζσ πθγζσ (π.χ.
LDAP, External Database Authentication κ.ά.).
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ανανεϊνει τθν cache αυτόματα ι μετά
από επιλογι του χριςτθ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει
ζξυπνθ αποκικευςθ δεδομζνων και μεταδεδομζνων. Να
αναφερκεί θ μζκοδοσ caching του server.
Θ cache του εξυπθρετθτι κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να
παραμετροποιθκεί, ςχετικά με το μζγεκόσ τθσ ι τον αρικμό των
εγγραφϊν τθσ.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να εγκαταςτακεί ςε
διάφορεσ πλατφόρμεσ / λειτουργικά ςυςτιματα όπωσ για
παράδειγμα Windows, Linux, UNIX. Να αναφερκοφν τα λειτουργικά
ςυςτιματα που υποςτθρίηονται.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να προςφζρει
δυνατότθτεσ caching τόςο ςτο επίπεδο των αναφορϊν όςο και των
μεταδεδομζνων..
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NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI

NAI

NAI

NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI

NAI

NAI

NAI
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Α/Α

47

48
49

50

51
52
53

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να προςφζρει τθ
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ και ολοκλιρωςθσ με εξωτερικά
ςυςτιματα και εφαρμογζσ με ποικίλεσ μεκόδουσ όπωσ web
services, XML, SOAP, URL Parameters, RSS Report Feeds κ.λ.π.
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να προςφζρει
ανοιχτι πρόςβαςθ ςτα μεταδεδομζνα του (π.χ. μζςω ODBC driver).
Θ cache του ςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να
είναι cluster-aware.
Το λογιςμικό που αφορά το εν λόγω ζργο, κατά τθν παράδοςι του
ςτον Φορζα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα αναγκαία media
εγκατάςταςθσ (CD/DVD) από τον καταςκευαςτι του εκάςτοτε
λογιςμικοφ, κακϊσ και από πλιρθ εγχειρίδια διαχειριςτϊν
(administration ι reference manuals) ςε ψθφιακι μορφι, και
προαιερετικά ςε ζντυπθ μορφι
Να υπάρχει θ δυνατότθτα εναλλαγισ των διαςτάςεων και των
μετρίςιμων μεγεκϊν ςτο περιβάλλον επιςκόπθςθσ των αναφορϊν.
Δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ 2 ι περιςςοτζρων αναφορϊν με
πρακτικζσ union, union all ι minus.
Να υπάρχει θ δυνατότθτα κρυπτογράφθςθσ των μεταδεδομζνων
(encryption)

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

NAI

NAI
NAI

NAI

NAI
NAI
ΝΑΙ

C3.8 Γενικζσ Απαιτιςεισ – Απαιτιςεισ Υπθρεςιϊν
Α/Α
1

2

3

4
5

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με
τουσ ςτόχουσ, απαιτιςεισ και εφροσ του Αντικειμζνου ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ τθσ Α.2.1, Α.2.2 και Α.2.3 του Μζρουσ Α.
Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με
τουσ κινδφνουσ και κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Α.2.4 του Μζρουσ Α.
Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ που κα ακολουκιςει ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, με ανάλυςθ ςε πακζτα εργαςίασ και
παραδοτζα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Α.3.11, Α.3.12 και τθσ
Α.5 του Μζρουσ Α.
Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ Α.4. του
Μζρουσ Α για το ςφνολο των ηθτοφμενων τφπων υπθρεςιϊν
Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων των Α.3.5 ζωσ
Α.3.9 του Μζρουσ Α.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

C3.9 Ρίνακασ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ Α.4.1 και των Α.4.2
για το ςφνολο των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ

ΝΑΙ
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
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C3.10 Ρίνακασ ελζγχου και πιλοτικισ λειτουργίασ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ Α.4.2 για το ςφνολο των
υπθρεςιϊν ελζγχου και πιλοτικισ λειτουργίασ

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

C3.11 Ρίνακασ υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ και τιρθςθσ επιπζδου υπθρεςιϊν
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ Α.4.3, Α.4.4, Α.4.5 για το
ςφνολο των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ και τιρθςθσ επιπζδου
υπθρεςιϊν

ΝΑΙ

C3.12 Ρίνακασ προδιαγραφϊν αςφαλείασ, πολυκάναλθσ
δεδομζνων ευχρθςτίασ και προςβαςιμότθτασ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων Α3.6, Α3.7, Α3.8, Α3.9, Α3.10

ΝΑΙ
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ

διάκεςθσ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ανοιχτϊν

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ
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C4. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Σθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ
ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Κόςτουσ Συντιρθςθσ» κα πρζπει να εμφανίηουν μθδενικά
κόςτθ.

C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
C4.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
Α
/
Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΤΥΡΟ
Σ

ΡΟΣΟΤ
ΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
*€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟ
ΜΟΝΑΔ
ΛΟ
ΑΣ

ΦΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΘ ΑΞΙΑ
ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ο

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ο

5
ζτοσ

ΣΥΝΟΛΟ

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ.

C4.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
Α
/
Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΤΥΡΟ
Σ

ΡΟΣΟΤ
ΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
*€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟ
ΜΟΝΑΔ
ΛΟ
ΑΣ

ΦΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΘ ΑΞΙΑ
ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ο

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ο

5
ζτοσ

ΣΥΝΟΛΟ

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ.

C4.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
Α
/
Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΤΥΡΟ
Σ

ΡΟΣΟΤ
ΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
*€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟ
ΜΟΝΑΔ
ΛΟ
ΑΣ

ΦΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΙ
ΚΘ ΑΞΙΑ
ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ο

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ο

5
ζτοσ
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* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ.

C4.1.4 Υπθρεςίεσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ)
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

Ανκρωπομινεσ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

C4.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΣΥΝΟΛΟ

C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

1

Εξοπλιςμόσ (Ρίνακασ C4.1.1)

2

Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ C4.1.2)

3

Εφαρμογι/ζσ (Ρίνακασ C4.1.3)

4

Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ C4.1.4)

5

Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ C4.1.5)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΕΓΟΥ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ C4.1
1

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (Ρίνακασ C4.2)
ΣΥΝΟΛΟ C4.2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΕΓΟΥ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Access Point –Ελλθνικό ζργο EESSI»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ
Σθμείωςθ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται
υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ).

ΕΤΟΣ*

ΕΤΘΣΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ)
*€+

ΕΤΘΣΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘ
ΕΤΟΙΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ)
*€+

ΕΤΘΣΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ/ΩΝ
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ)
*€+

ΦΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
(ΜΕ ΦΡΑ) *€+

ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ**

ο

1

ο

2

ο

3

ο

4

ο

5

ΣΥΝΟΛΟ

* ΕΤΟΣ: μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ
** Το ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (για τθν κάκε γραμμι του Ρίνακα C.4.4) προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που
αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του ίδιου Ρίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του Ρίνακα C.4.3.
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C5. Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΣΥΜΒΑΣΘ
Στθν Ακινα, ςιμερα τθν ............., θμζρα ..................... μεταξφ
αφενόσ
τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
ΑΕ (Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)», που εδρεφει ςτθν Ακινα, Λαγουμιτηι 40 & Λεωφ. Συγγροφ, ΤΚ ΧΧΧΧΧΧ,
ΑΘΘΝΑ, με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, φορολογικά υπαγόμενθ ςτθν ΔΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και εκπροςωπείται
νόμιμα από Δ/νοντα Σφμβουλο κ. ....................... και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα
ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» και
αφετζρου
τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ..........................................................., που εδρεφει ςτθν
...................... ςτθν οδό ........................, ΤΚ ................., με ΑΦΜ ...................... και ΔΟΥ
..............................., θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από τον κφριο .............................. , (τίτλοσ
εκπροςϊπου) και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», και ζχοντασ
υπόψθ τισ παρακάτω διατάξεισ:

1. Τθν οδθγία 2004/18 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου
2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005.
2. Το Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2004/18/ΕΚ 'περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν', όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και
τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου
2005.» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).
3. Τα άρκρα 1 και 3 του Ν. 2286 «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν
κεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995).
4. Το Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
διατάξεισ»
5. Το Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Το Ν. 3469/2005 (ΦΕΚ 131/τ.Α' / 28.06.2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ
Κυβεpνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ».
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7. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α'/6.5.2010) «Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ απ6 τα κράτθ-μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ Νομιςματικό
Ταμείο».
8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Ιτ.Α'/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
9. Το άρκρο 88 του Ν. 1892/1990 «Υποχρεϊςεισ αναδόχων πλθροφορικισ» (ΦΕΚ 1Ο1/Α/1990).
10. Το Ρ.Δ 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
11. Το Ρ.Δ 166/2003 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νoμoκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςθσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» (ΦΕΚ 138/
Α/12-6-2003.
12. Το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ
29/Α/1996) «Σφςταςθ φορζων για τθν επιτάχυνςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», κακϊσ και το ΡΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996)ι όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2533/1997,
αρκ. 109 (ΦΕΚ 228/Α /1997) «Χρθματιςτθριακι αγορά παραγωγϊν και άλλεσ διατάξεισ».
13. Το Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-022005),
όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/A/l0-11-2005) και ιςχφει.
14. Τθν υπ' αρ. 11Ο8437/2565/ΔΟΣ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
κζμα; «Κακοριςμόσ Χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» (ΦΕΚ 1590/16-112005)
15. Τθν υπ’αρ. 20977/2007 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ
με κζμα: «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε
με το Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007).
16. Το Ν.2741/1999, άρκρο 8 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων Κρατικζσ
Ρρομικειεσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
17. Το Ν.3021/19-06-2002 «Ρεριοριςμοί ςτθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με πρόςωπα που
δραςτθριοποιοφνται ι ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ μζςων ενθμζρωςθσ και άλλεσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ 143/Α/2002).
18. Τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν
και διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων
19. Το Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων - Εναρμόνιςθ
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L
395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ
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τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ l1θσ Δεκεμβρίου 2007 (ΙL335)» (ΦΕΚ Α' 173/30-9-2010).
20. Τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τθσ 11θσ
Δεκεµβρίου 2007, για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςµατικότθτασ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τοµζα τθσ
ςφναψθσ δθµόςιων ςυµβάςεων.
21. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ, τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, για
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) και των οδθγιϊν του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/EK και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όςον αφορά τθν ανακεϊρθςθ του CPV.
22. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1150/2009 τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2009 «για τροποποίθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1564/2005 όςον αφορά τα τυποποιθμζνα ζντυπα προσ δθμοςίευςθ
προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων δυνάμει των οδθγιϊν
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
23. Το Ν. 3607/2007 «Σφςταςθ και Καταςτατικό τθσ «Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ Α.Ε.» (Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ και οργανωτικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α,
245)
24 . Τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ 1990/Β/23.12.2010)
25. To ΡΔ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)»
…………..

ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα:
Σε ςυνζχεια του διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν αρ.
Ρρωτοκόλλου ΧΧΧΧΧΧΧ προκιρυξθ («θ Ρροκιρυξθ») και κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο με τθν υπ. αρ.
......................... Απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ»), ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του
ζργου «Access Point – Ελλθνικό Ζργο EESSI», το οποίο ζχει ενταχκεί ςτθ ΣΑΕ ......................... με ενάρικμο.
........................................
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ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Το Ζργο κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ
1) τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και του Συμβολαίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εγγυθμζνου Επιπζδου (SLA), που
αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα αυτισ
2) τθν από ................ υπ’ αρικμ. ............. Διακιρυξθ Διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ του ζργου,
3) τθν υπ. αρ. .......................... Απόφαςθ κατακφρωςθσ,
4) τθν Τεχνικι – Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο Τμιμα τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ ωσ Ραραρτιματα: Ι (Διακιρυξθ), ΙΙ (Απόφαςθ κατακφρωςθσ), ΙΙΙ (Τεχνικι –
Οικονομικι Ρροςφορά) αντίςτοιχα.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο το
υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει.

ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα τεφχθ τθσ Διαδικαςίασ που μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποτελοφν τα
ςυμβατικά τεφχθ, είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα :
Θ παροφςα Σφμβαςθ μετά του Συμβολαίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εγγυθμζνου Επιπζδου (SLA)
Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου ςτον Ανάδοχο
Θ Οικονομικι προςφορά του αναδόχου
Θ Τεχνικι προςφορά του αναδόχου
Θ Ρροκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ του Ζργου

ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ
εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και
ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: Για τθν

Ανακζτουςα Αρχι:

Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
…………(ονοματεπϊνυμο αρμοδίου)…………
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Λαγουμιτηι 40 & Λεωφ. Συγγροφ
ΧΧΧΧΧΧ ΑΘΘΝΑ
Τθλ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ fax: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Για τον Ανάδοχο: .....................................
.....................................
..................................
.....................................
Τθλ: .......................... fax: ........................
Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι
του Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ.
Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ,
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ,
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι.

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του
Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με
τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον
Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν
αποκατάςταςθ τυχόν αποδεδειγμζνθσ κετικισ ηθμίασ τθσ, τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν
πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από τθν Ανακζτουςα Αρχι
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ
του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του
Ζργου ι του Αναδόχου ι των υπεργολάβων του.

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει,
χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ
Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα
ςτθν Ελλάδα.
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Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ
κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.

ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει
προςδιορίςει ςτθν Ρροςφορά, για το εκεί προςδιοριηόμενο τμιμα.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι των
υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των
υπαλλιλων του.
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του
με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ
ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και
εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςχετικό αίτθμα προσ
ζγκριςθ προθγουμζνωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου
και το αντικείμενο που κα εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ για τθν απόδειξθ
ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό του των κριτθρίων που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και
κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και
αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται
ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για εξεφρεςθ
αντικαταςτάτθ υπεργολάβου, ςε εφλογο κατά τθν Ανακζτουςα Αρχι χρονικό διάςτθμα.
Εάν ο Ανάδοχοσ ςυνάψει ςφμβαςθ υπεργολαβίασ χωρίσ ζγκριςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται,
χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο
Ανάδοχοσ.

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ

ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ
και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι.
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ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ - ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ
Θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ,
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να
γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, μετά από ςχετικό προθγοφμενο αίτθμα του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι
παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.

ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κα
εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του
προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο
ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ
εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο.

ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να διευκολυνκεί
ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ όςον κεωρεί ότι θ
επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν
του.

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ
δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.

ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπϋ αρικμ. ............... εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ
Τράπεηασ .............. ποςοφ ............. € που αντιςτοιχεί ςτο 10% των .............. € (ςφνολο
κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ Φ.Ρ.Α.)
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ΕΓΓΤΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ- ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου, και ςε περίπτωςθ υπογραφισ
Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ – Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ, πριν από τθν επιςτροφι ς’ αυτόν τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ και προκειμζνου να επιςτραφεί αυτι, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι, θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 10% τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ – Υποςτιριξθσ
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ άνευ Φ.Ρ.Α. με χρόνο ιςχφοσ ίςο με τθν Ρερίοδο που κα ςυμφωνθκεί και θ
οποία επιςτρζφεται με τθ λιξθ τθσ Ρεριόδου Συντιρθςθσ– Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν –
μελϊν, αυτό το δικαίωμα.
Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό
πρόςωπο που εξζδωςε εγγυθτικι επιςτολι περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ
του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παράςχει νζα εγγυθτικι επιςτολι με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ δζκα (10)
θμερϊν από τθν προθγοφμενθ ςχετικι όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει
νζα εγγυθτικι επιςτολι, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ Συντιρθςθσ.
Εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

ΑΣΦΑΛΙΣΘ
Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα παραδοκοφν
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ
αποκατάςταςθ ι, ακόμθ και αντικατάςταςι τουσ.
Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι
εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν
αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμιάσ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον
οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ.

ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ
Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ του
Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων
και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν
Ρροςφορά.

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε κετικι αποδεδειγμζνθ
ηθμία που ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτιν από ευκφνθ του Αναδόχου ι των προςϊπων
που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. Σε καμία περίπτωςθ θ ςυνολικϊσ
οφειλόμενθ αποηθμίωςθ δεν δφναται να υπερβεί το φψοσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
Ο Ανάδοχοσ ςυντρζχει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε
αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του αδυναμία ι
πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει
και κα υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι Ρλάνο Υλοποίθςθσ Ζργου, που κα περιλαμβάνει
επικαιροποιθμζνο το πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, που υποβλικθκε με τθν Ρροςφορά του
Αναδόχου Ραράτθμα ΙΙΙ τθσ ςφμβαςθσ), ςτο οποίο κα εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ζργου
και οι πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ.

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου, αρχίηει από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και διαρκεί
(24) μινεσ.
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI τθσ Σφμβαςθσ απεικονίηει τθν προκεςμία
εκτζλεςθσ του Ζργου και κάκε επί μζρουσ τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων.

ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ
που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να
κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν αναφζρονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει τζτοιου
είδουσ κακυςτζρθςθ, υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ
εκτζλεςθσ, τθν οποία κρίνει ότι δικαιοφται, παρζχοντασ πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία του αιτιματόσ
του, ϊςτε να καταςτεί αμζςωσ δυνατι θ εξζταςι του.
Θ Ανακζτουςα Αρχι εξετάηει το αίτθμα του Αναδόχου – θ οποία αποφαςίηει τελικά – εάν
δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ.

ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
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ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια τθσ
Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ,
με τα οριηόμενα ςτο Αναλυτικό Τεφχοσ τθσ Ρροκιρυξθσ του ζργου και ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου.
Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτο αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ,
ςτθν προςφορά του αναδόχου και ςτθ Σφμβαςθ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο
ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που
προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ.

ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Το πλιρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που ο Ανάδοχοσ
κα καταςκευάςει εξ αρχισ ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, μεταβιβάηεται επ’ αόριςτον, ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ από αυτιν, από τθ γζννθςι του.
Τα δικαιϊματα επί του βαςικοφ λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν
ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ
αποκλειςτικι άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά
περίπτωςθ καταςκευαςτισ τουσ.
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα,
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται,
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά
και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων,
αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι
άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι
πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων,
που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα Αρχι
εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ’
αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι
διατάξεισ του Ν. 2121/93 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι
οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία
κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε
δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα
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Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποχρεωκεί δικαςτικϊσ θ τελευταία να καταβάλει
από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ
και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα που
ιςχφουν ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν, κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ αυτι και κα ςτερείται οποιωνδιποτε ελαττωμάτων
(οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ) και ότι κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ,
λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Ρροκιρυξθ ι επιτρζπεται
να προδιαγραφοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι
του καινοφργιοσ.
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του
λογιςμικοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ.
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε
ελαττϊματοσ που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά,
ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ.
Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο
βακμό ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ
μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με
κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.

ΕΓΓΥΘΣΘ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ για τον εξοπλιςμό και τισ
εφαρμογζσ, που περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:
1. Στο πλαίςιο του ζργου προςφζρει Εγγφθςθ (Δωρεάν Συντιρθςθ) για το ςφνολο των
προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
2. Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του
Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
Οι παρεχόμενεσ κατά τθν περίοδο αυτι υπθρεςίεσ (μζροσ του SLA) κα περιλαμβάνουν:
 Για εξοπλιςμό, λογιςμικό ςυςτιματοσ και λογιςμικό εφαρμογϊν:
o

Χρόνοσ απόκριςθσ ≤ 4 ωρϊν.

o

Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν από 1 ζωσ 48 ϊρεσ (ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα του
προβλιματοσ), ςυμπεριλαμβανομζνων ςαββατοκφριακων και επίςθμων αργιϊν.
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o

Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του λογιςμικοφ και του εξοπλιςμοφ ςε ετιςια βάςθ,
ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο Ανάδοχοσ κα ελζγχει τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ πρζπει να εκτελείται προγραμματιςμζνα και ςε ϊρεσ
περιοριςμζνθσ λειτουργίασ.

o

Ραροχι οποιαςδιποτε εργαςίασ ι ανταλλακτικϊν απαιτθκοφν προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν.

 Για το λογιςμικό (εφαρμογϊν και ςυςτιματοσ):
o

Διάγνωςθ και αποκατάςταςθ των προβλθμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.

o

Ρροςαρμογι του λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςτισ μεταβολζσ του Νομοκετικοφ και
Κανονιςτικοφ πλαιςίου.

o

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ διορκωτικϊν ενθμερϊςεων
(patches) και / ι βελτιϊςεων και διορκϊςεων (bug fixing) του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.

o

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ. Θ
παράδοςθ κάκε νζασ ζκδοςθσ κα κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον ςυνοδεφεται από τισ
τυχόν απαιτοφμενεσ ενθμερϊςεισ τθσ αντίςτοιχθσ τεκμθρίωςθσ (εγχειρίδια, κ.λπ.) ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

o

Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ ςυνεπάγεται
τθν ανάγκθ επεμβάςεων ςτο λογιςμικό εφαρμογϊν, οι επεμβάςεισ αυτζσ κα
πραγματοποιθκοφν χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ.

o

Επανεγκατάςταςθ κατεςτραμμζνου (corrupted) λογιςμικοφ.

o

Βελτιςτοποίθςθ (tuning) του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο για τθν
διατιρθςθ των απαιτοφμενων επιπζδων απόδοςθσ, αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ.

o

Τθλεφωνικι και τεχνικι υποςτιριξθ κακϊσ και υποςτιριξθ μζςω e-mail.

 Για τον εξοπλιςμό:
o

Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ

 Τεχνικι Υποςτιριξθ:
o

Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk.

o

On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν
απευκείασ και οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να
προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου.
1. Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.
2. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςε νζεσ εκδόςεισ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ι
του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων ςτα οποία βαςίηεται το
ςφςτθμα.
3. Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν του για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα του
ςυςτιματοσ.
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Επιςθμαίνεται ότι πρζπει να καλφπτεται το ςφνολο του εξοπλιςμοφ (περιβάλλον εκπαίδευςθσ, ελζγχου,
ανάπτυξθσ, παραγωγικό).
3. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται, εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να υπογράψει Σφμβαςθ
Συντιρθςθσ και Υποςτιριξθσ τθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου
και με τίμθμα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ που αναφζρεται
ςτθν Οικονομικι του Ρροςφορά θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ). Ο
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ κα κακοριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα είναι
μικρότεροσ ι ίςοσ του μζγιςτου προςφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ κα
εξειδικεφονται οι όροι και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που αναφζρονται παραπάνω.

ΡΛΘΩΜΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα αναγκαία
ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο Συμβατικό
Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ:
α) τα ζξοδα μεταφοράσ, χειριςμοφ, ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, διαμετακόμιςθσ,
παράδοςθσ, αποςυςκευαςίασ, ελζγχου, αςφάλιςθσ, επιτόπιασ ςυναρμολόγθςθσ ι/και τθσ κζςθσ ςε
λειτουργία των προμθκευόμενων με τθ Σφμβαςθ προϊόντων.
β) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων που
προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ
γ) τα ζξοδα τθσ προμικειασ των εργαλείων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου
δ) τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν.
ε) Τα ζξοδα μεταφράςεων, κωδικοποιιςεων παραμετρικϊν αρχείων κλπ
ςτ) τθ διενζργεια ενεργειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ και μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν μζςω του
Κζντρου Επικοινωνίασ.
Για κάκε πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ τριπλοφν, γραπτι αίτθςθ
πλθρωμισ κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ, μαηί με αποδείξεισ, τιμολόγια, παραςτατικά πλθρωμϊν ι
άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα για το ποςά που πρζπει να πλθρωκοφν κατά περίπτωςθ.
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που
προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία
διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ο οποίοσ πάντωσ δεν κα
υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τα κατά περίπτωςθ χρονικά ςθμεία που
κακορίηονται ςτθ Σφμβαςθ.

Σε περίπτωςθ που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου θ εξόφλθςθ του οποίου,
ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ,
δεν απαιτείται νζο τιμολόγιο.
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TIMHMA
Θ ςυμβατικι αξία του ζργου είναι.................................................................. ευρϊ:
................................ €
Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. είναι .............................................. ευρϊ: ..................... €
Επομζνωσ, θ ςυνολικι αξία του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., είναι
.............................................. ευρϊ .: ................................. €
Οι κρατιςεισ επί τθσ Συμβατικισ αξίασ, που βαρφνουν τον Ανάδοχο, ανζρχονται ςε:
i) 4% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για το μζροσ του Ζργου που αφορά ςε προμικεια
υλικϊν.
ii) 8% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για το μζροσ του Ζργου που αφορά ςε παροχι
υπθρεςιϊν.

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ
Θ καταβολι τθσ Συμβατικισ αξίασ του Ζργου κα γίνει όπωσ προβλζπεται ςτθν ενότθτα ........ (SLA)

Ο ανάδοχοσ του ζργου βαρφνεται με τισ κατά νόμο κρατιςεισ.

Μειϊςεισ πλθρωμισ -Εκπτϊςεισ
Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ, του λογιςμικοφ και των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ:
«ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ –ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ» τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ φάςθσ του ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από
υπζρβαςθ επιμζρουσ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ
ςφμφωνα με τα παρακάτω:
Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ, αρχικζσ ι κατά μετάκεςθ, και ο εξοπλιςμόσ
ι το λογιςμικό ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο
Ανάδοχοσ υπόκειται ςε απομείωςθ του μθνιαίου αντιτίμου ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο
Ραράρτθμα “SLA”. Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί
μζροσ του εξοπλιςμοφ αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι λόγω
κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθν λειτουργία εξοπλιςμοφ.
Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ¼ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ανά παραδοτζο,
ο Ανάδοχοσ δφναται να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με απόφαςθ Αρμοδίου Oργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007.
Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ.
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Οι ωσ άνω κυρϊςεισ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ
υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ παραδοτζων
όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου, από υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
Οι κυρϊςεισ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα επιβάλλονται με απόφαςθ του Αρμοδίου Oργάνου
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και είτε κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου, είτε
κα καταβάλλονται από τον ίδιο, είτε κα καταπίπτουν από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.
θτά ςυμφωνείται μεταξφ των μερϊν, ότι τα ποςά που τυχόν καταβλθκοφν λόγω κυρϊςεων δεν
ςυμψθφίηονται με τισ τυχοφςεσ καταπίπτουςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ.
Σε περίπτωςθ εκπτϊςεωσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να
κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα.
Για τθν απόρριψθ παραδοτζων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου
.......... τθσ Διακιρυξθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι
εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει κατά τθν κρίςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ουςιϊδθ όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ να καταβάλει οποιαδιποτε
αποηθμίωςθ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΛΘΩΜΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Σε περίπτωςθ που οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τον Ανάδοχο αναφορικά με το Εγγφθςθ-Συντιρθςθ,
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ: «ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» τθσ
παροφςασ, υςτεροφν του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ που ζχει προκακοριςκεί ςτθν παροφςα, το μθνιαίο
αντίτιμο τθσ Συντιρθςθσ – Υποςτιριξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ απομειοφται ςφμφωνα με τα
αναγραφόμενα ςτθν ......

ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ

ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ
Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Αναλυτικό Τεφχοσ τθσ Ρροκιρυξθσ του
ζργου και ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου.

ΑΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ
τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
β) ο Ανάδοχοσ αρνείται ι αμελεί να εκτελζςει Διοικθτικζσ Εντολζσ
γ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ
δ) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του
επαγγζλματόσ του
Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ προ ςαρανταπζντε (45) θμερϊν. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι
δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, όχι μικρότερθ των
ςαρανταπζντε (45) θμερϊν, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν
πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον
Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα.
Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ:
α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων.
β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι προϊόν
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και
ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα
ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ
του κα πράξουν το ίδιο.

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει
τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου
κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με
τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν.
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αγοράςει, ςε τιμζσ αγοράσ, τα παραδοκζντα ι
παραγγελκζντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ που
δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για
κάκε κετικι ηθμία που υπζςτθ, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ
Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα
του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του
αιτιματοσ.

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε
διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι
τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν

Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία
τριϊν (3) μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ
νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυνετάγθ θ παροφςα Σφμβαςθ ςε 2 πρωτότυπα, από τα οποία κάκε
ςυμβαλλόμενοσ ζλαβε από ζνα και υπογράφεται όπωσ ακολουκεί.

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι
Για τον Ανάδοχο Φορζα
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................................
Ρρόεδροσ και Δ/νων Σφμβουλοσ

................................
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Εταιρίασ
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C6. Ρρότυπο Συμβόλαιο Υπθρεςιϊν («SLA»)
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