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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.
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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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C1.2 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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Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

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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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ 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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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα»
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C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΪΝ 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
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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C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ

Κατθγορία ςτελζχουσ και κζςθ που προορίηεται:
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
*

Ζργο (ι Θζςθ)

Εργοδότθσ

όλοσ και Κακικοντα ςτο Ζργο
(ι Θζςθ)

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

*

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 Γενικζσ Απαιτιςεισ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τουσ
ςτόχουσ, απαιτιςεισ και εφροσ του Αντικειμζνου
Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τουσ
κινδφνουσ και κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου
Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ που κα ακολουκιςει ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, με ανάλυςθ ςε πακζτα εργαςίασ και παραδοτζα
Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ Α.4 για το ςφνολο
των ηθτοφμενων τφπων υπθρεςιϊν
Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ Α.5 και τθσ Α.3.10
για το ςφνολο του ςχιματοσ διοίκθςθσ, υλοποίθςθσ και οργάνωςθσ του
ζργου .

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

C3.2 Ρίνακασ ςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (MIS-BI)
A/A
1
2
3

4

5

6

7

8
9

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Να περιγραφεί θ προτεινόμενθ κεντροποιθμζνθ λφςθ θ οποία
πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των λειτουργικϊν απαιτιςεων
τθσ διακιρυξθσ.
Κάκε Φορζασ 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).
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
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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 ϊσ ςκοπό τον υπολογιςμϊ 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 να περιζχει δεδομζνα που κα ζχουν φιλτραριςτεί από
ο
το 1 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.
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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)
Το ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κα πρζπει να
προςφζρει ενςωματωμζνο MapViewer και δυνατότθτα
απεικόνιςθσ των πλθροφοριϊν επάνω ςε χάρτεσ.
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.).
Οι χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτο προςωπικό
τουσ περιβάλλον μζςα από Single-Sign-On μθχανιςμοφσ.
Να υποςτθρίηεται θ παράδοςθ πλθροφορίασ ςε αςφρματεσ
«web» ςυςκευζσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα και PDAs.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ζξυπνθ αποκικευςθ
δεδομζνων και μεταδεδομζνων. Να αναφερκεί θ μζκοδοσ
caching του server.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ανανεϊνει τθν cache αυτόματα ι
μετά από επιλογι του χριςτθ.
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
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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.
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)
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C3.3 Ρίνακασ ςυςτιματοσ Άντλθςθσ, Μεταςχθματιςμοφ και Φόρτωςθσ Δεδομζνων
(Extract – Transform – Load – ETL)
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Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ καλείται να αναφζρει πωσ κα
αντιμετωπίςει τθν ομογενοποίθςθ των δεδομζνων
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ καλείται να αναφζρει πωσ κα πετφχει
τθ ςυνεχι και ακριβι ενθμζρωςθ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ
του YYKA
Tο ςφςτθμα ETL να ζχει μθχανιςμό αυτόματθσ ανανζωςθσ
των δεδομζνων του ςε περίπτωςθ που αλλάηουν τα δεδομζνα
των ςυνδεδεμζνων άλλων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
Το ςφςτθμα ETL πρζπει να διακζτει μθχανιςμοφσ που να
επιτρζπουν τθ μεταφορά μόνο των νζων δεδομζνων ι και
αυτϊν που ζχουν μεταβλθκεί. Με αυτόν τον τρόπο
βελτιϊνεται ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ κακϊσ δεν μεταφζρονται
άςκοπα δεδομζνα διαμζςου τθσ δικτυακισ υποδομισ (data
capture tools).
Το ςφςτθμα ETL να ζχει εργαλείο διόρκωςθσ και
ομογενοποίθςθσ δεδομζνων
Τα μεταδεδομζνα του γραφικοφ περιβάλλοντοσ εξαγωγισ,
μεταςχθματιςμοφ και φόρτωςθσ, κα πρζπει να
αποκθκεφονται ςτθν ίδια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων που κα
φορτϊςει και τα τελικά δεδομζνα.
Το περιβάλλον ETL κα πρζπει να υποςτθρίηει slowly changing
dimensions (Types 1,2,3).
Το περιβάλλον ETL κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ χριςθ και
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δθμιουργία surrogate keys μζςα από τθ χριςθ wizards.
Το περιβάλλον ETL κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαβάηει
μζροσ των δεδομζνων που είναι αποκθκευμζνα ςε
ςχεςιακοφσ πίνακεσ και αρχεία, με ςκοπό να μασ βοθκιςει
ςτο ςχεδιαςμό των μεταδεδομζνων.
Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με όλα τα γνωςτά είδθ βάςεων
δεδομζνων, τόςο ωσ πθγζσ όςο και ϊσ targets.
Δυνατότθτα Version Control
Δυνατότθτεσ Data Lineage & Impact Analysis
Υποςτιριξθ Web Services
Θα πρζπει θ προτεινόμενθ λφςθ να υποςτθρίηει αρχιτεκτονικι
E-LT.
Θα πρζπει θ προτεινόμενθ λφςθ να παρζχει ζτοιμα «πακζτα
κϊδικα» με ςκοπό τθν εφκολθ υλοποίθςθ διαδικαςιϊν όπωσ
για π.χ. Change Data Capture, Slowly Changing Dimensions
κ.λ.π.
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Να αναφερκοφν το Πνομα – Ζκδοςθ – Καταςκευαςτισ –
Τφποσ – Χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου
λογιςμικοφ (εμπορικό προιόν ι ανοικτοφ κϊδικα)
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο
των αναγκϊν του ζργου, δθλαδι το ςφνολο των
εξυπθρετθτϊν που κα προςφερκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου
Να αναφερκοφν τα υποςτθριηόμενα guest operating systems
και οι υποςτθριηόμενεσ αρχιτεκτονικζσ των υποκείμενων
φυςικϊν μθχανϊν
Nα προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
άδειεσ για τθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ εικονικϊν
μθχανϊν (π.χ. Διαχείριςθ των hypervisors). Να αναφερκοφν οι
δυνατότθτεσ που αυτό κα παρζχει. Επικυμθτι θ
απομακρυςμζνθ λειτουργικότθτα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Μετακίνθςθ ςε πραγματικό χρόνο (live migration) Εικονικϊν
μθχανϊν.
Ρροςταςία από ςφάλμα λειτουργίασ φυςικοφ εξυπθρετθτι με
αυτόματθ επανεκκίνθςθ όλων των Virtual Machines ςε
άλλουσ φυςικοφσ εξυπθρετθτζσ.
Δυνατότθτα αποκικευςθσ τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ
Εικονικϊν μθχανϊν ςε ζνα κεντρικό ςθμείο
Δυναμικι προςκικθ επεξεργαςτϊν ι μνιμθσ ςτα Virtual
Machines ακόμθ και ςε πραγματικό χρόνο ειδικά για
λειτουργικά ςυςτιματα με τροποποιθμζνο πυρινα.
Δυνατότθτα οριςμοφ ανά Εικονικι Μθχανι μεριδίων και
προτεραιοτιτων ςε κοινό storage I/O bandwidth
Δυνατότθτα PXE Boot για νζουσ εξυπθρετθτζσ που κζλουμε
να
εντάξουμε
ςτθν/ςτισ
υπάρχουςεσ
ςυςτοιχίεσ
εξυπθρετθτϊν εικονικϊν μθχανϊν
Εγκατάςταςθ απευκείασ ςτον φυςικό εξυπθρετθτι (Baremetal architecture)
Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το
παρόν ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ που
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αναφζρονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ

C3.5 Ρίνακασ Λογιςμικοφ Σχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων
A/A
1

2

3

4

5.1
5.2

5.3

6

7
8

9

10.1
10.2
10.3

10.4

10.5

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ του προςφερόμενου
Σ.Δ.Β.Δ. και θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ
ζκδοςθσ
Υποςτθριηόμενεσ πλατφόρμεσ υλικοφ και λογιςμικοφ:
Unix
Linux
Windows
Το προςφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρζπει να διακζτει τα ίδια
χαρακτθριςτικά ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ που είναι διακζςιμο
και επιπλζον, οι Β.Δ. που διαχειρίηεται πρζπει να μποροφν να
μεταφερκοφν από τθ μια πλατφόρμα ςτθν άλλθ χωρίσ
προγραμματιςτικι παρζμβαςθ
Συνοπτικι περιγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ του προςφερόμενου
Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου ςυνεργαςίασ με το Λ.Σ. και του τρόπου
αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ
Οι δυνατότθτεσ εξυπθρετθτι (server) να περιλαμβάνουν:
Multithreading
πλιρθσ εκμετάλλευςθσ τθσ διακζςιμθσ μνιμθσ του
εξυπθρετθτι
Ραροχι δυνατοτιτων caching ςτθν διακζςιμι
μνιμθ των αποτελεςμάτων ςυχνά εκτελοφμενων
SQL ερωτθμάτων και λειτουργιϊν για τθν βελτίωςθ
του χρόνου απόκριςθσ του ςυςτιματοσ.
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
Υποςτθριηόμενα πρότυπα (π.χ. ODBC, RPC, XA κλπ)
Ενςωματωμζνο μθχανιςμό διαχείριςθσ μθνυμάτων (message
queuing)
Δυνατότθτα αυτόματθσ και δυναμικισ ιςοκατανομισ των
δεδομζνων και του Ι/Ο ςτουσ αποκθκευτικοφσ δίςκουσ τόςο
κατά τθν προςκικθ νζων ι τθν αφαίρεςθ τουσ από το
ςφςτθμα, χωρίσ διακοπι λειτουργίασ των εφαρμογϊν που
εξυπθρετεί και των δεδομζνων που διαχειρίηεται.
Δυνατότθτεσ φυςικισ και λογικισ οργάνωςθσ:
Δυναμικι διαχείριςθ των χϊρων αποκικευςθσ
Κατανομι τθσ Β.Δ. και των δομϊν τθσ ςε πολλαπλά
αρχεία/δίςκουσ με δυνατότθτα ελζγχου κατανομισ
από το χριςτθ
Να αναφερκοφν οι διατικζμενεσ μζκοδοι
οργάνωςθσ των δεδομζνων
Υποςτιριξθ πολλαπλϊν versions πινάκων με
δυνατότθτεσ merge, conflict detection & resolution,
discard κλπ. και με διαςφάλιςθ του transaction
consistency
Ανάγνωςθ και τροποποίθςθ δεδομζνων από εξωτερικά
δομθμζνα αρχεία ςαν να είναι κανονικοί πίνακεσ τθσ βάςθσ
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

δεδομζνων και με δυνατότθτα δθμιουργίασ indexes.
Ρροςδιοριςμόσ των ορίων (αν υπάρχουν) ςτα εξισ:
Μζγιςτο μζγεκοσ τθσ Β.Δ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ πινάκων και views
Μζγιςτο μζγεκοσ ενόσ πίνακα
Μζγιςτο μζγεκοσ μιασ ςτιλθσ
Μζγιςτο μζγεκοσ μιασ γραμμισ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

11.6

Μζγιςτο πλικοσ γραμμϊν/πίνακα

ΝΑΙ

11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13.1

13.2

13.3

14

14.1

14.2

14.3

15

Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/πίνακα
Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/πίνακα
Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/δείκτθ
Υλοποίθςθ SQL:
Υποςτιριξθ ANSI Core SQL:2008
Υποςτιριξθ stored procedures.
Υποςτιριξθ database triggers
Υποςτιριξθ αυτόνομων nested transactions
Υποςτιριξθ resumable εντολϊν (π.χ. import, CREATE
TABLE κλπ.)
Υποςτθριηόμενοι τφποι πεδίων:
Να υποςτθρίηονται πεδία τφπου Date και Time
Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ και επεξεργαςία
εικόνων (images) και κειμζνου (text), κακϊσ και
άλλων multimedia δεδομζνων (π.χ. video, audio), με
δυνατότθτα διαχείριςθσ αυτϊν των τφπων (π.χ.
image crop scaling και format conversion, free text
indexing και retrieval κλπ.) μζςα από τθν γλϊςςα
SQL, ςε ςυνδυαςμό με τα απλά αλφαρικμθτικά
δεδομζνα.
Να υποςτθρίηονται object data types με:
o δυνατότθτα οριςμοφ user defined object
data types
o δυνατότθτα οριςμοφ object references
o υποςτιριξθ object views
Δυνατότθτεσ ανοχισ ςε λάκθ:
Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ
Β.Δ. με υποςτιριξθ:
o online backup/restore
o incremental backup
o point-in-time recovery
o automated disk-based backups
Μθχανιςμόσ αυτόματθσ ανάκαμψθσ (automatic
recovery) τθσ Β.Δ. από instance failures με
υποςτιριξθ διακεςιμότθτασ των δεδομζνων τθσ
βάςθσ, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του rollforward (πριν τθν ολοκλιρωςθ του roll-back), με
διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ βάςθσ
Υποςτιριξθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων από
ανκρϊπινα λάκθ με τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ των
παλαιϊν τιμϊν των πεδίων τθσ Β.Δ. και υποβολισ
queries για το περιεχόμενο τθσ Β.Δ. κάποια χρονικι
ςτιγμι ςτο παρελκόν
Το προςφερόμενο RDBMS πρζπει να υποςτθρίηει τθ
δυνατότθτα οριςμοφ read-only περιοχϊν ςτθ Βάςθ
Δεδομζνων για αποκικευςθ ςτατικϊν δεδομζνων:
να επιτρζπει μία read-only περιοχι να μπορεί να
μετατραπεί ςε read-write και το αντίςτροφο
οι
read-only
περιοχζσ
να
μποροφν
να
αποκθκεφονται και ςε άλλα media εκτόσ από
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16

17

18

19

20

21

22

23
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

φυςικοφσ δίςκουσ όπωσ CD-ROM
Αςφάλεια
Ο μθχανιςμόσ κλειδϊματοσ δεν κα πρζπει να
υποςτθρίηει αυτόματο lock escalation, από το
επίπεδο τθσ γραμμισ ςτο επίπεδο ςελίδασ (page) ι
πίνακα.
Να περιγραφεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ των
δυνατοτιτων περιοριςμοφ χριςθσ των Resources:
CPU time
μζγιςτοσ αρικμόσ sessions
μζγιςτο query execution time
άλλα resources
Να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ Auditing για επιτυχείσ και
ανεπιτυχείσ ενζργειεσ ςε επίπεδο πρόςβαςθσ ςτθ Βάςθ και
ςτα Δεδομζνα
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, 2key).
Να διατίκεται με αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο αςφάλειασ Common Criteria EAL (Evaluation
Assurance Level), θ οποία διαςφαλίηει τον ςχεδιαςμό και τον
ζλεγχο του ςυςτιματοσ.
To προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τον
περιοριςμό πρόςβαςθσ χρθςτϊν με ιςχυροφσ κωδικοφσ που
απαιτοφν διάκριςθ πεηϊν κεφαλαίων.
Γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ, με τισ
παρακάτω δυνατότθτεσ:
διαχείριςθ database instances ςτο δίκτυο (π.χ. start,
stop, recovery)
διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (π.χ. χρθςτϊν,
πινάκων, views, stored procedures κλπ.)
ζλεγχοσ
γεγονότων
(events)
και
χρονοπρογραμματιςμόσ jobs
Ρλιρθσ
υποςτιριξθ
Unicode
v5
character
sets
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν) και των UTF-8 και
UTF-16 encodings
Δυνατότθτα πολλαπλά instances του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ.
που λειτουργοφν ςε διαφορετικοφσ κόμβουσ (nodes) ενόσ
hardware cluster να ζχουν ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε μια
κοινι Β.Δ.:
να παρζχεται δυνατότθτα active-active λειτουργίασ
των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του
cluster, τα οποία κα διαχειρίηονται μια μοναδικι και
ενιαία βάςθ δεδομζνων
να διαμοιράηεται ο φόρτοσ εργαςίασ όλων των
εφαρμογϊν μεταξφ όλων των κόμβων (load
balancing)
να μθν απαιτοφνται αλλαγζσ ςτισ εφαρμογζσ, αλλά
οφτε και ςτθ δομι τθσ Β.Δ. όταν προςτίκενται νζοι
κόμβοι ςτον cluster
κάκε νζοσ κόμβοσ που κα προςτίκεται κα γίνεται
άμεςα ενεργόσ και κα αναλαμβάνει μζροσ του
φόρτου εργαςίασ και των ςυνδζςεων των
υπαρχόντων εφαρμογϊν
να παρζχεται δυνατότθτα διαφανοφσ εξυπθρζτθςθσ
των εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςε ζνα κόμβο του
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cluster από ζναν άλλο κόμβο του cluster, ςε
περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ του πρϊτου κόμβου
(application failover)
να υποςτθρίηεται application failover χωρίσ να
χάνονται τα δεδομζνα των ανοικτϊν queries και των
committed transactions των χρθςτϊν κατά τθν
εμφάνιςθ του προβλιματοσ
Συμπλθρωματικζσ Ρροδιαγραφζσ βάςθσ για υποςφςτθμα MIS

29

Δυνατότθτα κατάτμθςθσ μεγάλων πινάκων ςε partitions και
τοποκζτθςισ
τουσ
ςε
διαφορετικοφσ
δίςκουσ:
- χωρίσ τθ χριςθ μθχανιςμϊν που βαςίηονται ςε views
- χωρίσ να απαιτείται καμία αλλαγι ςτισ εφαρμογζσ
με
χριςθ
πολλαπλϊν
αλγορίκμων
κατάτμθςθσ
με
ανεξάρτθτθ
διαχείριςθ
των
partitions
με
χριςθ
local
και
global
indexes
parent
/
child
references
virtual
columns
υποςτιριξθ των μεκόδων κατάτμθςθσ range, list, hash, range-range,
list-range, range - hash, list-hash, list-list και interval.

NAI

30

Ραροχι γραφικοφ εργαλείου και wizard (με ειςθγθτικζσ δυνατότθτεσ )
για τθν διευκόλυνςθ επιλογισ μεκόδου κατάτμθςθσ ενόσ πίνακα και
ενεργοποίθςισ τθσ.

NAI

C3.6 Ρίνακασ Αςφάλειασ
A/A

1

2

3

4

5

6

7
8

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Χρονολογία διάκεςθσ
του
προςφερόμενου
λογιςμικοφ
κακϊσ
και
τα
υποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα διαφορετικϊν
καταςκευαςτϊν
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν
τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ
λαμβάνοντασ υπόψθ τον εξοπλιςμό που κα προςφερκεί ςτα
πλαίςια του ζργου.
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν
ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ /
τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων.
Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το προςφερόμενο λειτουργικό
ςφςτθμα του αντίςτοιχου εξυπθρετθτι
Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθν φυςικι και λογικι αρχιτεκτονικι
τθσ
ευρφτερθσ
λφςθσ
που
προςφζρεται
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του λογιςμικοφ υποδομισ DBMS
και του application server)
Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα αναγκαία media
εγκατάςταςθσ κακϊσ και από πλιρθ εγχειρίδια διαχειριςτϊν
(administration ι reference manuals) ςε ψθφιακι μορφι και
προαιρετικά ςε ζντυπθ μορφι
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.
Να υπάρχει πλιρθσ υποςτιριξθ Ελλθνικϊν
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Ρλιρθσ υποςτιριξθ του IETF LDAP v3 πρωτοκόλλου για τθν
κεντρικοποιθμζνθ διαχείριςθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν
κλπ.
Δυνατότθτα αντιγραφισ καταχωριςεων του καταλόγου
Δυνατότθτα διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ μζςω Web browser
ι GUI (τοπικά αλλά και απομακρυςμζνα)
Δυνατότθτα διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ μζςω LDAP calls
Υποςτιριξθ LDAP client
Υποςτιριξθ λειτουργικότθτασ single sign-on όςον αφορά ςτθν
πιςτοποίθςθ (authentication) και τθν εξουςιοδότθςθ
(authorization) των τελικϊν χρθςτϊν του ςυςτιματοσ
Να δοκεί ςυνοπτικι περιγραφι του μθχανιςμοφ εξαςφάλιςθσ
τθσ ακεραιότθτασ και διακεςιμότθτασ των δεδομζνων
Υποςτιριξθ του LDAPv3 για τθν κεντρικοποιθμζνθ διαχείριςθ
των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν κλπ. Δυνατότθτα εξαγωγισ του
πλαιςίου αςφάλειασ (security context) για τισ εφαρμογζσ που
τρζχουν ςτον εξυπθρετθτι από αυτά τα directory services. Να
αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ ολοκλιρωςθσ με άλλα directory
services
Θα πρζπει να μπορεί να διαχειρίηεται πιςτοποιθμζνεσ (από
τρίτουσ) ψθφιακζσ αυκεντικοποιιςεισ
Υποςτιριξθ PKI.
Υποςτιριξθ πιςτοποιθτικϊν X.509
Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου λογιςμικοφ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το
παρόν ζργο αλλά και με τυχόν μελλοντικζσ επεκτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ
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Γενικά χαρακτθριςτικά
Να αναφερκεί το όνομα και θ ζκδοςθ του προςφερόμενου
application server για τθ λειτουργία Internet εφαρμογϊν. Να
αναφερκεί θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ
ζκδοςθσ
Ο προςφερόμενοσ application server να είναι διακζςιμοσ ςε
όλεσ τισ παρακάτω πλατφόρμεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων:
Unix
Linux
MS Windows
Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το λειτουργικό ςφςτθμα του
εξυπθρετθτι.
Να περιγραφεί διεξοδικά θ καταλλθλότθτα του
προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το λογιςμικό του
επιπζδου δεδομζνων (DBMS) που ζχει επιλεχκεί
Να δοκεί λίςτα με τισ μεγαλφτερεσ υλοποιιςεισ του
προςφερόμενου application server ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Να δοκεί λίςτα με ανεξάρτθτουσ προμθκευτζσ λογιςμικοφ
(Commercial-Off-The-Self) με τουσ οποίουσ υπάρχουν
εμπορικζσ
ςυμφωνίεσ
για
τθν
υποςτιριξθ
του
προςφερόμενου application server
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον
φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ /
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τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν
τυχόν μελλοντικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων Θ/W του
ζργου που κα ‘φιλοξενιςουν’ το εν λόγω λογιςμικό.
(εξαιρείται θ περίπτωςθ αφξθςθσ του αρικμοφ των CPUs)
Χαρακτθριςτικά Αςφαλείασ
Μθχανιςμόσ οριςμοφ :
προφίλ χρθςτϊν
λιςτϊν ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ (access control list),
ομάδων χρθςτϊν
Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων:
HTTPS
SSL/TLS
Ενςωματωμζνεσ ςτον application server υπθρεςίεσ singlesign-on για κεντρικι διαχείριςθ πρόςβαςθσ ςε πολλαπλζσ
εφαρμογζσ. Να υποςτθρίηεται native connectivity για custom
εφαρμογζσ και external connectivity για ζτοιμεσ εφαρμογζσ.
Ενςωματωμζνεσ ςτον application server υπθρεςίεσ LDAPv3
directory server για τθν κεντρικοποιθμζνθ διαχείριςθ των
πιςτοποιθτικϊν, δικαιωμάτων πρόςβαςθσ χρθςτϊν κλπ.
Δυνατότθτα εξαγωγισ του πλαιςίου αςφάλειασ (security
context) για τισ εφαρμογζσ που τρζχουν ςτον εξυπθρετθτι
από αυτά τα directory services.
Δυνατότθτα ανοικτισ πρόςβαςθσ ςτον προςφερόμενο
directory server μζςω ανοικτοφ πρωτοκόλλου LDAP API
Υποςτιριξθ ολοκλιρωςθσ με άλλα directory services. Να
αναφερκοφν.
Υποςτιριξθ PKI και X.509 πιςτοποιθτικϊν αςφαλείασ και
ολοκλιρωςθ με λφςεισ αςφάλειασ τρίτων καταςκευαςτϊν
(Entrust, Verisign, άλλο)
Δυνατότθτεσ auditing
Υποςτιριξθ session tracking
Επίπεδο διαδικτφου / Web Server
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)
Εξυπθρζτθςθ τόςο ςτατικοφ, όςο και δυναμικοφ
περιεχομζνου.
Κεντρικι διαχείριςθ του εξυπθρετθτι διαδικτφου μζςω Webbased περιβάλλοντοσ
Δυνατότθτεσ αυτόματθσ ανακάλυψθσ καταςτροφικϊν
ςφαλμάτων και ανάκαμψθσ χωρίσ τθν μεςολάβθςθ του
διαχειριςτι
Σε περίπτωςθ καταςτροφικϊν ςφαλμάτων κα πρζπει να
εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ ςυνόδου
του χριςτθ (HTTP session) διαφανϊσ προσ τον χριςτθ
Σε περίπτωςθ αποτυχίασ/ςφάλματοσ λειτουργίασ κα πρζπει
να εξααςφαλίηεται θ αυτόματθ μετάπτωςθ του εξυπθρετθτι
εφαρμογϊν (server instance) και των υπθρεςιϊν/εφαρμογϊν
οι οποίεσ εκτελοφνται ςε αυτόν ςε εφεδρικό/πλεονάηον υλικό
(φυςικόσ εξυπθρετθτισ) χωρίσ τθν παρζμβαςθ του
διαχειριςτι.
Δυνατότθτεσ για load balancing ςε clustered περιβάλλοντα
και για fail-over του επιπζδου διαδικτφου λαμβάνοντασ υπ’
όψθ τον προςφερόμενο εξοπλιςμό
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Να δοκεί ςυνοπτικι περιγραφι των εναλλακτικϊν πολιτικϊν
για load balancing του επιπζδου διαδικτφου
Υποςτιριξθ virtual hosts
Υποςτιριξθ λειτουργιϊν proxying (γθγενϊσ ι μζςω
επζκταςθσ)
Δυνατότθτεσ caching ςτατικοφ και δυναμικοφ περιεχομζνου
για το ςφνολο και για επιλεγμζνα τμιματα ςελίδων. Ραροχι
web-based εργαλείων διαχείριςθσ για τον οριςμό των
πολιτικϊν caching.
Επίπεδο εκτζλεςθσ εφαρμογϊν
Ρλιρθσ υποςτιριξθ transactions με μθχανιςμό two-phase
commit
Δυνατότθτα να τεκοφν ςε λειτουργία (ι να τροποποιθκοφν)
εφαρμογζσ χωρίσ να χρειάηεται επανεκκίνθςθ του application
server (hot deployment)
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
Σε περίπτωςθ καταςτροφικϊν ςφαλμάτων κα πρζπει να
εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ ςυνόδου
του χριςτθ (HTTP session) διαφανϊσ προσ τον χριςτθ
Αυτόματθ ανάκαμψθ (automatic recovery) μετά από παφςθ
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του εξυπθρετθτι εφαρμογϊν
χωρίσ τθν μεςολάβθςθ του διαχειριςτι. Να αναφερκοφν οι
δυνατότθτεσ μετάπτωςθσ του εξυπθρετθτι εφαρμογϊν και
υπθρεςιϊν/εφαρμογϊν οι οποίεσ εκτελοφνται ςε αυτόν ςε
εφεδρικό/πλεονάηον υλικό (φυςικόσ εξυπθρετθτισ).
Να υποςτθρίηονται τεχνικζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ πόρων
(resource pooling) για:
Συνδζςεισ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων
Συνδζςεισ των χρθςτϊν με τον εξυπθρετθτι εφαρμογϊν
Αντικείμενα εφαρμογϊν
Ρεριβάλλον εκτζλεςθσ εφαρμογϊν
άλλα, να αναφερκοφν
με παραμετροποιιςιμα μεγζκθ pools
Να υποςτθρίηεται object caching για τθν ελαχιςτοποίθςθ του
χρόνου δθμιουργίασ (instantiation) και προςπζλαςθσ (access)
αντικειμζνων των εφαρμογϊν οι οποίεσ εκτελοφνται.
Ραροχι από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ εξυπθρετθτι
εφαρμογϊν εξειδικευμζνου πλαιςίου εργαςίασ (framework)
για τθν παρακολοφκθςθ και τθ διενζργεια διαγνωςτικϊν
ελζγχων επί τθσ λειτουργίασ του εξυπθρετθτι και των
υπθρεςιϊν που εκτελοφνται ςε αυτόν. Το παρεχόμενο
πλαίςιο κα πρζπει να υποςτθρίηει κατ’ελάχιςτον τα εξισ
χαρακτθριςτικά:
Δθμιουργία και αρχειοκζτθςθ (archiving) logs που
αφοροφν τθ λειτουργία του εξυπθρετθτι και των
εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν που εκτελοφνται ςε αυτόν
Δθμιουργία snapshot τθσ κατάςταςθσ του
εξυπθρετθτι για δεδομζνο χρονικό διάςτθμα ϊςτε
να δίνεται θ δυνατότθτα ανάλυςθσ των ακριβϊν
ςυνκθκϊν ςφάλματοσ ι αποτυχίασ ςτθ λειτουργία
του εξυπθρετθτι
Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ γεγονότων (events)
και δρομολόγθςθσ ςχετικϊν με αυτά ειδοποιιςεων
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(notifications) με βάςθ κριτιρια οριςμζνα από τον
διαχειριςτι.
Ραροχι εξειδικευμζνου API που να επιτρζπει τθ
δθμιουργία custom εφαρμογϊν διαγνωςτικοφ
ελζγχου και παρακολοφκθςθσ.
Λίςτα των υποςτθριηόμενων από τον application server
βάςεων δεδομζνων. Να περιγραφοφν οι διακζςιμεσ out-ofthe-box δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ από τον εξυπθρετθτι
εφαρμογϊν
τυχόν
προθγμζνων
χαρακτθριςτικϊν
διακεςιμότθτασ και επεκταςιμότθτασ του προςφερόμενου
εξυπθρετθτι βάςεων δεδομζνων.
Υποςτιριξθ deployment Web Services Ρλιρθσ υποςτιριξθ
των ακολοφκων προτφπων:
SOAP 1.1 ι νεϊτερου
UDDI
WSDL 1.1 ι νεϊτερου
Να γίνει ςυνοπτικι αναφορά ςε αυτζσ τισ δυνατότθτεσ
Να παρζχεται ενςωματωμζνθ υποδομι υποςτιριξθσ τθσ
τεχνολογίασ XML. Αναφζρατε τον τρόπο, κακϊσ και τα
παρεχόμενα ενςωματωμζνα εργαλεία.
Δυνατότθτεσ για load balancing ςε clustered περιβάλλοντα
και για fail-over του επιπζδου εκτζλεςθσ εφαρμογϊν
λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τον προςφερόμενο εξοπλιςμό
Ραροχι ενόσ πλαιςίου (framework) μζςα ςτον εξυπθρετθτι
εφαρμογϊν το οποίο να διευκολφνει τθν αντιςτοίχιςθ
προγραμματιςτικϊν αντικειμζνων με δομζσ τθσ Βάςθσ
Δεδομζνων (Object-Relational mapping) και επιπλζον :
Να ςυνεργάηεται με οποιαδιποτε Βάςθ Δεδομζνων,
όπωσ DB2, MS-SQL Server, Oracle Database, κλπ
Να βαςίηεται ςε ανοικτι τεχνολογία ϊςτε να μπορεί να
ενςωματωκεί και λειτουργιςει ςε εξυπθρετθτζσ
εφαρμογϊν άλλων καταςκευαςτϊν
Θ χριςθ του πλαιςίου αυτοφ να γίνεται με
αυτοματοποιθμζνο τρόπο μζςα από τα προςφερόμενα
εργαλεία ανάπτυξθσ
Να αναφερκοφν εργαλεία ανάπτυξθσ τρίτων καταςκευαςτϊν
τα οποία υποςτθρίηονται για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν για
τον προςφερόμενο εξυπθρετθτι εφαρμογϊν
Υποςτιριξθ ανοικτισ τεχνολογίασ για τθν αυτοματοποιθμζνθ
ςυνεργαςία των εφαρμογϊν με το προςφερόμενο directory.
1. Μζςω τθσ τεχνολογίασ αυτισ οι εφαρμογζσ να μποροφν
να διατθροφν το πλαίςιο αςφαλείασ τουσ, και ειδικότερα
χριςτεσ και δικαιϊματα χρθςτϊν, ςτον LDAPv3
κατάλογο.
2. Θ τεχνολογία αυτι να υποςτθρίηει τθ χριςθ LDAPv3
καταλόγων από τρίτουσ καταςκευαςτζσ.
Κεντρικι διαχείριςθ του εξυπθρετθτι εφαρμογϊν μζςω Webbased περιβάλλοντοσ
Ο προςφερόμενοσ εξυπθρετθτισ εφαρμογϊν πρζπει να
διακζτει ολοκλθρωμζνο web-based περιβάλλον διαχείριςθσ
το οποίο να καλφπτει τισ παρακάτω απαιτιςεισ:
Εφκολθ ενεργοποίθςθ (deployment) εφαρμογϊν ςε
περιβάλλον ενόσ server ι cluster από servers
Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθ όλων των υπθρεςιϊν
(clusters, HTTP, directory services, εφαρμογϊν, caching,
κλπ)
παροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν απόδοςθ
των υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθ και ζκδοςθ αναφορϊν ςχετικά με τθ
χριςθ και τθν απόδοςθ των εφαρμογϊν που
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εκτελοφνται ςτον εξυπθρετθτι εφαρμογϊν, ακόμα και
ςε επίπεδο εφαρμογϊν και αντικειμζνων εφαρμογϊν.
Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ αυτοματοποίθςθσ και
επαναχρθςιμοποίθςθσ
διαδικαςιϊν
διαχείριςθσ/διαμόρφωςθσ των εξυπθρετθτϊν εφαρμογϊν
(π.χ. δθμιουργία ςυςτοιχιϊν-clusters, ενεργοποίθςθ SSL, Κλπ)
και ενεργοποίθςθσ υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν (π.χ.
application deployment) ςε αυτοφσ ςε περιβάλλον data
center. Το web-based περιβάλλον διαχείριςθσ κα πρζπει να
διακζτει
ενςωματωμζνο
μθχανιςμό
δθμιουργίασ
επαναχρθςιμοποιιςιμων ςετ εντολϊν διαχείριςθσ ςε μορφι
script εντολϊν, αποτυπϊνοντασ ενζργειεσ των διαχειριςτϊν
που ζχουν προθγθκεί εντόσ κακοριςμζνου χρονικοφ
διαςτιματοσ.
Το περιβάλλον εκτζλεςθσ εφαρμογϊν κα πρζπει να παρζχει
εξειδικευμζνθ γραφικι κονςόλα online παρακολοφκθςθσ τθσ
ςυμπεριφοράσ και τθσ απόδοςθσ κάκε εφαρμογισ που
εκτελείται , με χριςθ του οποίου ο διαχειριςτισ κα μπορεί
κατ’ ελάχιςτον :
Να αναλφει πολλαπλζσ παραμζτρουσ που
επθρεάηουν τθν απόδοςθ των εφαρμογϊν:
Χριςθ Threads/Processes
Χριςθ Μνιμθσ ςυςτιματοσ
Χριςθ Επεξεργαςτι ςυςτιματοσ
Αποτελεςματικι εκτζλεςθ κϊδικα (π.χ.
μζκοδοι, exceptions)
Να
διερευνά
πικανζσ
διαρροζσ
ςτθν
χρθςιμοποιοφμενθ από τισ εφαρμογζσ μνιμθ
(memory leaks) και να εντοπίςει τθν ακριβι πθγι
προζλευςι τουσ ςτον εκτελοφμενο κϊδικα
Να διενεργεί ελζγχουσ μζςω πλοφςιων και
παραμετροποιιςιμων
διεπαφϊν
(γραφικζσ
παραςτάςεισ, gauges, πίνακεσ, κλπ)
Να παραμετροποιεί το περιβάλλον ελζγχου με βάςθ
τισ ανάγκεσ του (π.χ. ειςαγωγι custom μετριςιμων
μεταβλθτϊν)
Να κεςπίηει όρια απόδοςθσ και επικυμθτισ
λειτουργίασ για τισ εφαρμογζσ και τθ χριςθ των
πόρων του ςυςτιματοσ κακϊσ και τθν αποςτολι
ειδοποιιςεων με πολλαπλοφσ τρόπουσ (π.χ. popups, email, κλπ) εφόςον αυτά ξεπεραςτοφν.
Να καταγράφει τθν απόδοςθ και τθ ςυμπεριφορά
των εφαρμογϊν και των επιμζρουσ τμθμάτων τουσ
κατά τθ διάρκεια ςυγκεκριμζνου χρονικοφ
διαςτιματοσ (π.χ. μζγιςτου φόρτου) με δυνατότθτα
αναπαραγωγισ (playback) των καταγεγραμμζνων
ςυμβάντων κατ’ επιλογιν του διαχειριςτι.
Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου εξυπθρετθτι εφαρμογϊν
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C3.8 Ρίνακασ Υποςυςτιματοσ Διαλειτουργικότθτασ
A/A

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

10

Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ θμερομθνία
διάκεςθσ του προςφερομζνου λογιςμικοφ
To προςφερόμενο λογιςμικό κα πρζπει να είναι COTS
(commercial-of-the-shelf) λογιςμικό με τουλάχιςτο 5
εγκαταςτάςεισ παγκοςμίωσ
Θ προςφερόμενθ υποδομι να είναι διακζςιμθ ςτισ εξισ
πλατφόρμεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων: MS Windows, Linux,
Unix
Γραφικό
περιβάλλον
ςχεδιαςμοφ
υπθρεςιϊν
διαλειτουργικότθτασ βαςιςμζνο ςτο OASIS SCA πρότυπο
Εγγενισ υποςτιριξθ OASIS SCA (Service Component
Architecture)
Εγγενισ υποςτιριξθ Web Services, XML, WSIF και WSSecurity, BPEL4WS 1.1/2.0
Enterprise Service Bus
Αναφζρατε αν οι υπθρεςίεσ Enterprise Service Bus
υλοποιοφνται εγγενϊσ μζςω ρυκμίςεων ι με ενςωματωμζνο
διακριτό λογιςμικό. Αναφζρατε τισ δυνατότθτεσ φυςικοφ
διαχωριςμοφ
του
από
τθν
υπόλοιπθ
υποδομι
διαλειτουργικότθτασ για τθν απομόνωςθ φόρτου ςε
υλοποίθςθ κατανεμθμζνθσ αρχιτεκτονικισ.
Εγγενισ υποςτιριξθ των παρακάτω standards:
SOAP 1.1/1.2
WSDL 1.1
WS-Security 1.0/1.1
WS-Security Policy
WS-Policy
SAML
REST
MTOM
XSLT 1.0
XQuery
XPath 2.0
HTTP 1.0/1.1
TLS/SSL
Web περιβάλλον ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςθσ
υπθρεςιϊν ESB
Εγγενισ υποςτιριξθ split-join. Αναφζρατε πωσ

11

Επίβλεψθ SLAs των υπθρεςιϊν από web περιβάλλον

ΝΑΙ

12

Εγγενισ υποςτιριξθ service-versioning. Αναφζρατε πωσ

ΝΑΙ

13

Εγγενισ υποςτιριξθ content-based routing. Αναφζρατε πωσ

ΝΑΙ

14

Εγγενισ υποςτιριξθ message routing. Αναφζρατε πωσ

ΝΑΙ

15

Εγγενισ υποςτιριξθ error handling. Αναφζρατε πωσ
Δυνατότθτεσ λειτουργίασ ςε περιβάλλον active-active για
λόγουσ επεκταςιμότθτασ και υψθλισ διακεςιμότθτασ
Δυνατότθτεσ λογικισ απομόνωςθσ των διαφορετικϊν tenants
τθσ υποδομισ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ ESB Platform-As-AService ςε κοινι εγκατάςταςθ. Αναφζρατε πωσ επιτυγχάνεται
αυτό.
Εγγενισ υποςτιριξθ result caching υψθλισ διακεςιμότθτασ
για αφξθςθ απόδοςθσ υποδομισ. Αναφζρατε πωσ
Ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ διαλειτουργικότθτασ με τρίτουσ
οργανιςμοφσ με εγγενι υποςτιριξθ XML, SMTP, HTTP, HTTPS,
FTP, FTPS, MIME, SMIME, Web Services. Ο μθχανιςμόσ πρζπει

ΝΑΙ

1
2

3
4
5
6

7

8

9
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27

να ζχει web γραφικό περιβάλλον παραμετροποίθςθσ και να
υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ με μελλοντικι προςαρμογι
νζων adapters.
Να αναφερκοφν τουλάχιςτο 5 εγκαταςτάςεισ παγκοςμίωσ του
περιγραφομζνου ESB
Λοιπζσ υπηρεςίεσ Διαλειτουργικότητασ
Γραφικό περιβάλλον ςχεδιαςμοφ ροϊν εργαςίασ. Ειδικότερα
πρζπει να υποςτθρίηονται οι παρακάτω λειτουργίεσ:
1. Γραφικι ςχεδίαςθ ροισ εργαςίασ με διαδικαςίεσ
drag&drop
2. Εναλλαγι γραφικισ απεικόνιςθσ ροισ με αντίςτοιχο
κϊδικα τθσ ροισ για τθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ τόςο
γραφικά όςο και με κϊδικα
3. Συςτθματικό
τρόπο
οριςμοφ
ςυνεργαηομζνων
ςυςτθμάτων με τθ χριςθ wizards
4. Δυνατότθτα οριςμοφ μζςα από το περιβάλλον
ςχεδιαςμοφ checkpoints (flags) επί των διαδικαςιϊν
ϊςτε να παράγονται events για αξιολόγθςθ τθσ
εκτζλεςθσ των ροϊν εργαςίασ
5. Το περιβάλλον ςχεδιαςμοφ πρζπει να μπορεί να
λειτουργιςει ςε περιβάλλοντα Windows, Linux, Unix
Το περιβάλλον εκτζλεςθσ ροϊν εργαςίασ δεν κα πρζπει να
λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτο ςφςτθμα, αλλά να είναι
αρχιτεκτονικά βαςιηόμενο ςτθν προςφερόμενθ πλατφόρμα
application server. Επιπλζον, κα πρζπει να υποςτθρίηεται θ
λειτουργία του ςε application servers περιςςοτζρων του ενόσ
καταςκευαςτϊν.
Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ςε ροζσ εργαςιϊν, διαδικαςιϊν
που απαιτοφν ςυνεργαςία με χριςτεσ όπωσ εγκρίςεισ,
ενθμερϊςεισ, κλπ.
Συνεργαςία με LDAP ςυμβατό κατάλογο χρθςτϊν. Το
περιβάλλον ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα
αναηιτθςθσ χρθςτϊν μζςα από τον προςφερόμενο κατάλογο
LDAP. Να υποςτθρίηονται LDAP κατάλογοι περιςςοτζρων του
ενόσ καταςκευαςτϊν. Αναφζρατε ποιοφσ.
Δυνατότθτα ςτατικισ αλλά και δυναμικισ ανάκεςθσ εργαςιϊν
ςε χριςτεσ
Να προςφερκεί web περιβάλλον διαχείριςθσ εκκρεμοτιτων
χρθςτϊν. Θ ςφνδεςθ με το περιβάλλον αυτό να γίνεται από
κάκε χριςτθ μζςω του ενιαίου Single Sign-On και να
παρζχονται οι παρακάτω δυνατότθτεσ:
Επίβλεψθ εκκρεμοτιτων (ενεργϊν, ςυμπλθρωμζνων,
κλπ)
Στατιςτικά ενεργειϊν
Επίβλεψθ εκκρεμοτιτων ιδίου, ι υφιςταμζνων
Δυνατότθτα αποςτολισ ειδοποιιςεων μζςω email

28

Υποςτιριξθ Web Services, XML, JCA, WSIF και WS-Security

29

Εγγενισ υποςτιριξθ XML τεχνολογίασ
Εγγενισ υποςτιριξθ ανοικτισ BPEL 1.1 και 2.0 τεχνολογίασ. Θ
εγγενισ υποςτιριξθ ςθμαίνει ότι τόςο κατά τθ ςχεδίαςθ όςο
και κατά τθν εκτζλεςθ των ροϊν εργαςίασ κα χρθςιμοποιείται
θ τεχνολογία BPEL και δεν κα γίνεται μετάφραςι τθσ ςε
κάποια εςωτερικι κλειςτι τεχνολογία
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ των ςχεδιαηομζνων διαδικαςιϊν
μζςα από το περιβάλλον ςχεδιαςμοφ. Να υποςτθρίηεται
versioning, αλλά και δυνατότθτεσ ομαδοποίθςθσ των
διαδικαςιϊν ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ
Ενςωματωμζνοσ ςτον εξυπθρετθτι εφαρμογϊν, μθχανιςμόσ
message-broking που να επιτρζπει τθν αυτοματοποιθμζνθ

20

21

22

23

24

25

26

30

31

32

Σελίδα 27 από 79

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
A/A

33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ολοκλιρωςθ εφαρμογϊν:
με επεκτάςιμθ ακτινωτι αρχιτεκτονικι ςφνδεςθσ
ετερογενϊν ςυςτθμάτων
μζςω προτφπων XML, FTP, HTTP/S, SMTP
με δυνατότθτεσ χριςθσ ζτοιμων adapters για packaged
εφαρμογζσ
με δυνατότθτα δθμιουργίασ custom adapters για τθν
ενοποίθςθ εφαρμογϊν ςε ανοικτι τεχνολογία
Δυνατότθτα επεκταςιμότθτασ του περιβάλλοντοσ Business
Process Management με μελλοντικι προςκικθ νζων
μθχανθμάτων. Εξθγιςτε πωσ επιτυγχάνεται αυτό με το
προςφερόμενο λογιςμικό και αναφζρατε παραδείγματα από
υφιςτάμενεσ υλοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό όπου
να περιγράφεται πωσ με τθν προςκικθ επιπλζον servers
αυξάνεται ο εξυπθρετοφμενοσ φόρτοσ. Ο τρόποσ
επεκταςιμότθτασ
πρζπει
να
είναι
κοινόσ
ςτισ
υποςτθριηόμενεσ πλατφόρμεσ Windows, Linux και Unix.
Το deployment νζων ροϊν εργαςίασ πρζπει να γίνεται μζςα
από το εργαλείο ανάπτυξθσ αυτόματα με mouse-clicks αλλά
και προγραμματιςτικά με χριςθ Apache ANT scripts, ϊςτε να
είναι δυνατι θ προγραμματιςτικι παρζμβαςθ ςτο κφκλο ηωισ
μιασ ροισ εργαςίασ.
Δυνατότθτεσ μοντελοποίθςθσ αςφγχρονθσ επικοινωνίασ μζςω
μθχανιςμοφ event driven network. Θ μοντελοποίθςθ πρζπει
να γίνεται γραφικά και με χριςθ τεχνολογίασ XML.
Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ κϊδικα ςτα πλαίςια μιασ
διαδικαςίασ
Να παρζχεται θ δυνατότθτα παραγωγισ ςτατιςτικϊν
αναφορϊν που ζχουν να κάνουν με το χρόνο επεξεργαςίασ
ανά βιμα ροισ εργαςίασ και επίςθσ με τον ρόλο ανά χριςτθ
που λαμβάνει μζροσ μζςα ςε αυτι.
Να παρζχεται θ δυνατότθτα οριςμοφ χρονικισ περιόδου που
χρειάηεται για ςυγκεκριμζνα βιματα επεξεργαςίασ μιασ ροισ
εργαςίασ και παροχι υπενκυμθτικοφ μθνφματοσ για τισ
περιπτϊςεισ εκπνοισ του χρόνου διαδικαςίασ.
Δυνατότθτα ςτατικισ αλλά και δυναμικισ ανάκεςθσ εργαςιϊν
ςε χριςτεσ
Εγγενισ υποςτιριξθ λειτουργιϊν business rules με τα
παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Διλωςθ κανόνων με γραφικό τρόπο μζςα από το
περιβάλλον ανάπτυξθσ (IDE)
Τροποποίθςθ κανόνων κατά τθ λειτουργία τουσ από
web περιβάλλον
Υποςτιριξθ κανόνων τφπου if-then, και πίνακα
αποφάςεων
Υποςτιριξθ αλγορίκμου RETE
Ομοιογενείσ λειτουργία και διαςφνδεςθ με τα
υπόλοιπα ςτοιχεία υποδομισ διαλειτουργικότθτασ
Ραροχι web περιβάλλοντοσ μζςα από το οποίο να γίνεται θ
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ εργαςιϊν. Μζςα από το
περιβάλλον αυτό πρζπει να:
Δίνεται θ δυνατότθτα οριςμοφ KPI (Key Performance
Indicators)
Γίνεται γραφικι απεικόνιςθ τθσ κατάςταςισ τουσ με
γραφιματα, πίνακεσ, κλπ
Να υποςτθρίηεται μθχανιςμόσ alert με αποςτολι emails,
SMS, κλπ.
Να αναφερκοφν άλλα ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά τθσ
προςφερομζνθσ υποδομισ διαλειτουργικότθτασ
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C3.9 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Αποκικευςθσ
A/A

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΓΕΝΙΚΑ
1

Ρροςφερόμενθ Ροςότθτα

1

2

Να προςφερκεί ζνα ενιαίο αυτόνομο υποςφςτθμα δίςκου
αποκθκευτικοφ χϊρου τεχνολογίασ Storage Area Network (SAN). Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

ΝΑΙ

3

Ηθτοφμενθ ωφζλιμθ χωρθτικότθτα Συςτιματοσ Αποκικευςθσ (ΤB)

≥10

4

Μζγιςτθ ωφζλιμθ χωρθτικότθτα ςυςτιματοσ (ΤΒ) – με πικανι
προςκικθ επιπλζον δίςκων

≥20

5

Χωρθτικότθτα ανά δίςκο (GB)

6

Ταχφτθτα περιςτροφισ δίςκων (RPM)

7

Τφποσ Δίςκου: Fiber Channel, SAS ι ανϊτερο

NAI

8

Hot swap

ΝΑΙ

9

Υποςτιριξθ Hot Spare Δίςκων

ΝΑΙ

Να αναφερκεί
≥ 10.000

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΥΨΘΛΘΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑΣ
10

11

12

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υλοποιεί χαρακτθριςτικά
υψθλισ διακεςιμότθτασ τα οποία κα πρζπει να περιγραφοφν.
Υποςτιριξθ online αλλαγισ:
(hot swap) δίςκων,
τροφοδοτικϊν,
ανεμιςτιρων
raid controllers
Ρλεονάηοντα ςτοιχεία (redundant):
τροφοδοτικά,
ανεμιςτιρεσ
raid controllers

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
13
14

Υποςτιριξθ τουλάχιςτον των διατάξεων RAID : 0, 1, 5, 10. Να
αναφερκοφν άλλεσ διατάξεισ RAID που υποςτθρίηονται.
Ραρουςία δφο (2) active-active RAID controllers τφπου Fiber channel με
αυτόματο failover

ΝΑΙ
ΝΑΙ

15

Ρροςφερόμενθ μνιμθ cache (per controller pair)

>=4GB

16

Μζγιςτθ τιμι μνιμθσ cache

17

Θφρεσ Fiber Channel για τθ ςφνδεςθ με τα Fiber Channel Switches

18

Υποςτιριξθ δίςκων διαφορετικϊν ταχυτιτων, χωρθτικοτιτων και
τεχνολογιϊν. Να αναφερκοφν.

19

Υποςτιριξθ online expansion

20

Συνεργαςία του storage με τα ακόλουκα τουλάχιςτον λειτουργικά
ςυςτιματα :
- UNIX (HP-UX, IBM AIX, Sun Solaris, κλπ),
- Linux
- Microsoft Windows.

ΝΑΙ

21

Δυνατότθτα snapshots

ΝΑΙ

22

Δυνατότθτα replication ςε άλλο ςφςτθμα αποκθκευτικοφ χϊρου ιδίου
τφπου

ΝΑΙ

Να αναφερκεί
4 x 4Gb
ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
23

Να αναφερκοφν ISO και λοιπά καταςκευαςτικά standards

ΝΑΙ

24

Ο προμθκευτισ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται τθν ομαλι εκκίνθςθ του
ςυςτιματοσ με όλα τα προςφερόμενα περιφερειακά ςυνδεδεμζνα ςε

ΝΑΙ
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αυτόν και ςε πλιρθ λειτουργία
25

Να δοκοφν όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν ςωςτι εγκατάςταςθ
και λειτουργία του ςυςτιματοσ

ΝΑΙ

26

Ραροχι των εγχειριδίων ςε ζντυπθ μορφι ι/ και ςε CD

ΝΑΙ

C3.10 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Λιψθσ Αντιγράφων Αςφάλειασ Βιβλιοκικθσ Ταινιϊν – Tape Library
A/A

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΓΕΝΙΚΑ
1.

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

2.

Αρικμόσ ηθτοφμενων μονάδων

ΝΑΙ
1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
3.

Αρικμόσ προςφερόμενων drives LTO 4 ι
ανϊτερου

4.

Αρικμόσ προςφερόμενων cartridge slots

2
Να αναφερκεί

Μζγιςτοσ αρικμόσ drives που υποςτθρίηονται
με επζκταςθ.
Mζγιςτοσ αρικμόσ cartridge slots που
υποςτθρίηονται με επζκταςθ

5.
6.

Να αναφερκεί
Να αναφερκεί

7.

ομποτικόσ μθχανιςμόσ

ΝΑΙ

8.

Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ τθσ προςφερόμενθσ
μονάδασ ςε rack

ΝΑΙ

9.

Σφνδεςθ μονάδασ ςτο SAN (FC)

ΝΑΙ

10.

Δυνατότθτα διαχείριςθσ barcodes

NAI

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΘΨΘΣ ΑΝΤΙΓΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11.

12.

13.
14.

Να δοκεί λογιςμικό λιψθσ αντιγράφων
αςφαλείασ με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ για τθν
προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι και όλουσ τουσ
προςφερόμενουσ εξυπθρετθτζσ.
Δυνατότθτα λιψεωσ αντιγράφων αςφαλείασ
από βάςεισ δεδομζνων ενϊ βρίςκονται ςε
λειτουργία (online backup). Να δοκεί για τθν
προςφερόμενθ βάςθ δεδομζνων.
Δυνατότθτα λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ
μζςω SAN (LAN-free backup) τουλάχιςτον για
τουσ εξυπθρετθτζσ τθσ βάςθσ δεδομζνων
Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ από
γραφικό περιβάλλον (GUI)

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

C3.11 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Ικριωμάτων (racks)
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

1.

Να προςφερκεί ο κατάλλθλοσ αρικμόσ τεμαχίων
ζτςι ϊςτε να καλφπτονται οι εξυπθρετθτζσ και ο
ενεργόσ εξοπλιςμόσ που κα προςφζρει ο
ανάδοχοσ

ΝΑΙ

2.

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το Μοντζλο.

ΝΑΙ

3.

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι διαςτάςεισ.

ΝΑΙ
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4.

Να είναι διάτρθτο ι γραμμωτό αεριηόμενο

ΝΑΙ

Να διακζτει Rack-mounted πολφπριηο(α), για τθν
τροφοδότθςθ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ
Ρροςπελάςιμο από το εμπρόςκιο και το οπίςκιο
μζροσ με πόρτα
Εξοπλιςμζνο με ράγεσ/ τροχιζσ για τθν ειςαγωγιεξαγωγι των ςτοιχείων εξοπλιςμοφ.
Μθχανιςμόσ ςτακερότθτασ του Rack για
εξουδετζρωςθ ροπϊν

5.
6.
7.
8.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

C3.12 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Firewall
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
1.

Απαιτοφμενοσ Αρικμόσ Τεμαχίων

2.

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

1
ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
3.

4.

Να αναφερκοφν:
Θ προςφερόμενθ μνιμθ ςε ΜB.
Θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ςε
ΜΒ
Να προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ Θυρϊν
τφπου Gbit Ethernet, ϊςτε να καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ προςφερόμενθσ αρχιτεκτονικισ

5.

Να αναφερκοφν οι ελεφκερεσ κφρεσ επζκταςθσ

6.

Υποςτιριξθ Console Port

7.
8.
9.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να αναφερκεί ο αρικμόσ ταυτόχρονων
ςυνδζςεων που υποςτθρίηονται.
Ενςωματωμζνθ
υποςτιριξθ
εντοπιςμοφ
ειςβολϊν (Intrusion Detection System – IDS και
Intrusion Prevention System – IDS)
Throughput (Mbps)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥450

ΥΡΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ FIREWALL
10.

Ανίχνευςθ και Ρροςταςία

11.

Αυτόνομθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με
προγράμματα για ανίχνευςθ και
προςταςία από viruses και worms

ΝΑΙ

12.

Stateful Packet Inspection

ΝΑΙ

13.

Packet flooding

ΝΑΙ

14.

Επικζςεισ ςε Ι fragmentation

ΝΑΙ

15.

Επικζςεισ ςε ICMP πακζτα

ΝΑΙ

16.

Επικζςεισ ςε DNS ςφςτθμα

ΝΑΙ

17.
18.
19.
20.

Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα FTP, SSH,
Telnet, rlogin
Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα SMTP, IMAP,
POP.
Επικζςεισ τφπου Denial of Service (DoS)
και Distributed Denial of Service (DDoS)
Εξαπάτθςθ ςτο TCP ςτο πρωτόκολλο
(TCP Masquerading)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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21.
22.
23.

24.

Αυτόματθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με
άλλο λογιςμικό για Content Filtering
Αυτόματθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με
άλλο λογιςμικό για URL Filtering
Ρροςταςία από Java applets και Active
X controls
Υποςτιριξθ Virtual firewalls και τθσ δυνατότθτασ
κζςπιςθσ ξεχωριςτϊν κανόνων (Access Rules /
Policy Settings & protocols inspection) ανά virtual
firewall

25.

Υποςτιριξθ VLANs

26.

Υποςτιριξθ SSL VPN

27.

Υποςτιριξθ FIPS 140-2, Level 2 πιςτοποίθςθ

28.

Υποςτιριξθ Antivirus

30.
31.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λειτουργία ςε επίπεδο υλικοφ ζτςι
ϊςτε να μθν επθρεάηει αρνθτικά τθν
απόδοςθ του Firewall (ενςωματωμζνου
module/card ςτο firewall - hardware
based)
Υπθρεςία αυτόματθσ ενθμζρωςθσ AV
ςε 24ωρθ βάςθ.

29.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επίςθσ να υποςτθρίηονται

32.

Anti-Spyware

ΝΑΙ

33.

Anti-Spam

ΝΑΙ

34.

Anti-Phishing

ΝΑΙ

35.

Firewall software updates

ΝΑΙ

36.

Central Administration

ΝΑΙ

Real-Time προςταςία για Web Access,
Mail & File Transfers
Ρλιρθσ υποςτιριξθ URL Filtering
Capability με κατθγοριοποίθςθ, χρονικό
προγραμματιςμό και Caching

37.
38.
39.

E-Mail Content Filtering

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΥΡΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ VPN
40.
41.
42.

Λειτουργία Site-to-site VPN

ΝΑΙ

Να αναφερκεί ο αρικμόσ ταυτόχρονων VPN
Tunnels με 3DES κωδικό
Συνεργαςία με ΑΑΑ servers βαςιςμζνοι ςε
πρωτόκολλα RADIUS ι TACACS ι άλλο
ιςοδφναμο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΥΡΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
43.

ΝΑΤ, PAT

ΝΑΙ

44.

IPsec (including Authentication Header), DES,
3DES, AES

ΝΑΙ

45.

PPTP, L2TP

ΝΑΙ

46.

SSL

ΝΑΙ

47.

OSPF, RIP v.2

ΝΑΙ

48.

SNMP v2 & v3

ΝΑΙ

49.

IEEE 802.1q

50.

Να
αναφερκοφν
πρωτόκολλα

ΝΑΙ
άλλα

υποςτθριηόμενα

ΑΛΛΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
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51.

Ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ ςε rack

ΝΑΙ

52.

Να αναφερκοφν ISO και λοιπά καταςκευαςτικά
standards

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
53.

54.

55.

56.

Ο προμθκευτισ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται τθν
ομαλι εκκίνθςθ του ςυςτιματοσ με όλα τα
προςφερόμενα περιφερειακά ςυνδεδεμζνα ςε
αυτόν και ςε πλιρθ λειτουργία
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον
αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό και
εξαρτιματα για τθ κζςθ των firewalls ςε
παραγωγικι
λειτουργία
(π.χ.
καλϊδια,
connectors κλπ.).
Εγχειρίδια χριςθσ ςε ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι
μορφι (CD-ROM)
Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου ςυςτιματοσ που ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με το παρόν ζργο και με τυχόν μελλοντικζσ
επεκτάςεισ του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

C3.13 Ρίνακασ εξυπθρετθτϊν
A/A

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Γενικά Χαρακτθριςτικά
1

Υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ εξυπθρετθτϊν
ςε
τρία
επίπεδα:
Database – Application –Web

ΝΑΙ

Αρχιτεκτονικι Υλοποίθςθσ
2

Να
περιγραφεί
θ
υλοποίθςθσ
του
εξυπθρετθτϊν.

αρχιτεκτονικι
ςυςτιματοσ

3

Σε περίπτωςθ που τα τρία επίπεδα
υλοποιοφνται μζςω partitions, να δοκοφν:

4

το είδοσ των partitions (π.χ. hard,soft)

ΝΑΙ

5

τφποσ των partitions (static ι dynamic)

ΝΑΙ

6

μζγιςτοσ
αρικμόσ
partitions
υποςτθρίηει το ςφςτθμα

που

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χαρακτθριςτικά Υψθλισ Διακεςιμότθτασ
7

Σε περίπτωςθ που υλοποιείται διάταξθ
clustering να δοκοφν:

8

τφποσ διαςφνδεςθσ (π.χ. Ethernet, FC,
κ.λ.π.)

ΝΑΙ

9

μζγιςτοσ
αρικμόσ
υποςτθρίηονται

ΝΑΙ

10

οι δυνατότθτεσ διαχείριςθσ του clustering

κόμβων

που

ΝΑΙ
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11

επαναδιαμόρφωςθ τθσ διάταξθσ του
ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ
επιμζρουσ ςτοιχείων του (π.χ. μνιμθσ,
επεξεργαςτι)

12

πλεονάηοντα ςτοιχεία (πχ επεξεργαςτζσ,
μνιμθ,
I/O,
ανεμιςτιρεσ,
δίςκοι,
τροφοδοτικά κτλ)

ΝΑΙ

13

hot-swap / hot-plug ςτοιχεία (πχ
επεξεργαςτζσ, μνιμθ, I/O, ανεμιςτιρεσ,
δίςκοι, τροφοδοτικά κτλ)

ΝΑΙ

14

αυτόματθ ενθμζρωςθ του διαχειριςτι ςε
περίπτωςθ βλάβθσ

ΝΑΙ

15

δυνατότθτεσ fault tolerance ςε επίπεδο
λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και υλικοφ
(hardware)

ΝΑΙ

16

Αρικμόσ επεξεργαςτϊν ανά εξυπθρετθτι

≥2

17

Αρικμόσ πυρινων ανά επεξεργαςτι

≥4

Σε επίπεδο Database ηθτοφνται:
18.1

Αρικμόσ πυρινων (core)

≥6

18.2

Αρικμόσ
εξυπθρετθτϊν
υποςφςτθμα

18.3

Addressability (bit) επεξεργαςτϊν

ςε

κάκε

≥2
64

Σε επίπεδο Application ηθτοφνται:
19.1

Αρικμόσ πυρινων

≥ 20

19.2

Αρικμόσ εξυπθρετθτϊν Βάςθσ δεδομζνων
για κάκε υποςφςτθμα

≥2

19.3

Addressability (bit) επεξεργαςτϊν

64

Σε επίπεδο Web ηθτοφνται:
20.1

Αρικμόσ πυρινων

≥4

20.2

Αρικμόσ εξυπθρετθτϊν

≥2

20.3

Addressability (bit) επεξεργαςτϊν

64

Μνιμθ ςυςτιματοσ
Σε επίπεδο Database ηθτοφνται:
21.1

Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB)

21.2

Δυνατότθτα επζκταςθσ μνιμθσ

≥ 4GB/core
ΝΑΙ

Σε επίπεδο Application ηθτοφνται:
22.1

Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB)

22.2

Δυνατότθτα επζκταςθσ μνιμθσ

≥ 8GB/core
ΝΑΙ

Σε επίπεδο Web ηθτοφνται:
23.1

Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB)

23.2

Δυνατότθτα επζκταςθσ μνιμθσ

≥ 4GB/core
ΝΑΙ

Θφρεσ
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24

Να προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ
κυρϊν τφπου Ethernet 10/100/1000, ϊςτε
να καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ
προςφερόμενθσ αρχιτεκτονικισ και τα
χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ
που ηθτοφνται

ΝΑΙ

25

Αρικμόσ κυρϊν Gigabit Ethernet (RJ-45)

≥2

26

Αρικμόσ κυρϊν Fiber Channel για τθν
ςφνδεςθ
εξωτερικοφ
αποκθκευτικοφ
χϊρου (SAN).

≥2

27

28

Υποςτιριξθ online αλλαγισ:
(hot swap) δίςκων,
τροφοδοτικϊν,
ανεμιςτιρων
raid controllers
Ρλεονάηοντα ςτοιχεία (redundant):
τροφοδοτικά,
ανεμιςτιρεσ
raid controllers

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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C3.14

Λειτουργικζσ Ρροδιαγραφζσ Υποζργου 2

C3.14.1 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
1.

Ραρουςίαςθ νζων, ανακοινϊςεων και ειδιςεων
για ενθμζρωςθ των πολιτϊν

ΝΑΙ

2.

Δυνατότθτα αναηιτθςθσ θ οποία κα επιτρζπει
τθν εφκολθ εφρεςθ τθσ πλθροφορίασ από τουσ
χριςτεσ του portal

NAI

3.

Υποςτιριξθ banners για τθν προβολι ιδιαίτερων
κεμάτων ι κεμάτων επικαιρότθτασ

NAI

4.

Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ εκτόσ
του περιεχομζνου του Portal δθλαδι πρόςβαςθ
ςε πρόςκετα ζγγραφα ι αρχεία περιεχομζνου
που βρίςκονται ςε άλλα sites μζςω ςυνδζςμων
(links) που κα είναι δυνατόν να δθλϊνονται adhoc(π.χ. ςφνδεςθ μιασ πλθροφορίασ με κάποια
άλλα sites ι ενςωμάτωςθ ςυνδζςμων ςε
ςτατικζσ ςελίδεσ του portal)

ΝΑΙ

5.

Το portal κα πρζπει να προςφζρει ιςτοςελίδα
χάρτθ του κόμβου (site map), των βαςικϊν
κεματικϊν κατθγοριϊν και των υποκατθγοριϊν
τουσ. Ο χάρτθσ κα επιτρζπει τθν άμεςθ
πλοιγθςθ ςε γνωςτζσ κατθγορίεσ ι τθν
ανακάλυψθ νζων. Κάκε ιςτοςελίδα πρζπει να
περιζχει δεςμό ςτον προαναφερκζντα χάρτθ ςε
εμφανζσ τμιμα τθσ.

ΝΑΙ

6.

Θα πρζπει να υπάρχει διακριτι κεματικι
κατθγορία ι υποκατθγορία για τισ «Συχνζσ
Ερωτιςεισ / Απαντιςεισ» αναφορικά με τισ
λειτουργίεσ του portal και τον τρόπο εκτζλεςθσ
αυτϊν.

ΝΑΙ

7.

Κάκε ιςτοςελίδα πρζπει να περιζχει δεςμό ςτισ
«Συχνζσ Ερωτιςεισ / Απαντιςεισ».

ΝΑΙ

8.

Υποςτιριξθ
δυνατότθτασ
δθμοςκοπιςεων

ΝΑΙ

9.

Υποςτιριξθ χϊρου ανταλλαγισ
(forum) μεταξφ των χρθςτϊν

10.

Υποςτιριξθ δυνατότθτασ αποςτολισ newsletters

ΝΑΙ

11.

Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το ςφςτθμα
του ΕΜΑΡΡΣ

ΝΑΙ

12.

Ρλιρθ ςυμβατότθτα με διεκνι πρότυπα
προςβαςιμότθτασ και κυρίωσ αυτϊν που

ΝΑΙ

διενζργειασ
απόψεων
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ορίηονται από το Web Accessibility Initiative to
W3C (www.w3c.org/wai)
13.

Ραρουςίαςθ εξατομικευμζνου περιεχομζνου για
τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ

14.

Αυτόματθ εγκατάςταςθ νζων λειτουργιϊν χωρίσ
να απαιτείται επανεκκίνθςθ ι διακοπι τθσ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ

ΝΑΙ

15.

Δυνατότθτα του διαχειριςτι για δθμιουργία
νζων και μετατροπι ι διαγραφι υφιςτάμενων
ςελίδων, λειτουργικϊν περιοχϊν και κεμάτων
εμφάνιςθσ χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ.

ΝΑΙ

16.

Ρλιρωσ λειτουργικι διαχείριςθ χρθςτϊν με
ομάδεσ, ρόλουσ και αναλυτικό κακοριςμό
δικαιωμάτων πρόςβαςθσ για κακζνα από
αυτοφσ, ςε επίπεδο ςελίδων, ομάδων ςελίδων
και εφαρμογϊν.

ΝΑΙ

17.

Ρλιρεσ ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου,
δυνατότθτα αποκικευςθσ περιεχομζνου ςε
βάςθ δεδομζνων ι ςτο ςφςτθμα αρχείων, ζλεγχο
εκδόςεων
(versioning),
ειςαγωγι
μεταδεδομζνων,
δυνατότθτεσ
διαχείριςθσ
αρχείων
και
καταλόγων
(δθμιουργία,
επεξεργαςία, διαγραφι), πολλαπλζσ γλωςςικζσ
εκδόςεισ του περιεχομζνου και ενςωματωμζνο
WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML
Editor

ΝΑΙ

18.

Το περιεχόμενο να δείχνει όςο το δυνατόν πιο
ςυναφζσ.
Οι
πλθροφορίεσ
πρζπει
να
επιδεικνφονται αρμονικά μζςα ςτο ςφςτθμα και
θ ίδια ακολουκία κινιςεων πρζπει να
χρθςιμοποιείται για τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ.
Επιπλζον, κοινά πλικτρα (buttons) πρζπει να
εμφανίηονται ςτο ίδιο ςθμείο ςε κάκε
ιςτοςελίδα και οι όροι που χρθςιμοποιοφνται
πρζπει να είναι ςφμφωνοι ςε όλο το portal.

ΝΑΙ

19.

Οι διάφοροι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι φιλικοί
προσ το χριςτθ και να ςυνδυάηουν ακρίβεια
πλθροφοριϊν και αποτελεςματικι πλοιγθςθ.

ΝΑΙ

20.

Ο τρόποσ πλοιγθςθσ από μία ιςτοςελίδα ςε μία
άλλθ πρζπει να είναι εμφανισ. Κάκε ιςτοςελίδα
πρζπει να επιτρζπει πρόςβαςθ ςτθν αρχικι
ςελίδα του portal.

ΝΑΙ

21.

Κάκε ιςτοςελίδα πρζπει να αναγνωρίηεται από
διακριτι και κατανοθτι επικεφαλίδα.

ΝΑΙ

22.

Οι ιςτοςελίδεσ πρζπει να είναι οργανωμζνεσ με
ιεραρχικό τρόπο ςε κεματικζσ κατθγορίεσ.

ΝΑΙ

23.

Κάκε ιςτοςελίδα πρζπει να φζρει ευδιάκριτθ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

πλθροφορία για τθ κζςθ τθσ ςτθν ανωτζρω
ιεραρχία, κακϊσ και άμεςουσ δεςμοφσ προσ
υψθλότερα ιεραρχικά επίπεδα – κεματικζσ
κατθγορίεσ.

24.

Τα χρϊματα πρζπει να επιλζγονται με τρόπο
ϊςτε θ ςελίδα να είναι καλαίςκθτθ και εφκολθ
ςτθ χριςθ.

ΝΑΙ

25.

Τα χρϊματα πρζπει να είναι παρόμοια ςε όλο το
ςφςτθμα και πάντα εναρμονιςμζνα με
ςυγκεκριμζνο χρωματικό πλάνο.

ΝΑΙ

26.

Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν plug-ins,
οι χριςτεσ πρζπει να πλθροφοροφνται ςχετικά.
Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πρζπει να υπάρχει
δεςμόσ για τθν τοποκεςία μεταφόρτωςθσ
(download) του plug-in.

ΝΑΙ

27.

Καμία ιςτοςελίδα δεν κα πρζπει να οδθγεί ςε
αδιζξοδο ι ςε ιςτοςελίδα με μινυμα του τφπου
«υπό καταςκευι». Πλοι οι ςφνδεςμοι που
οδθγοφν ςε μθ λειτουργικζσ ιςτοςελίδεσ κα
πρζπει να είναι ανενεργοί.

ΝΑΙ

28.

Δυνατότθτα πρόςβαςθσ του ςυνόλου των
αςφαλιηομζνων ςτο πλθροφοριακό υλικό του
portal

ΝΑΙ

29.

Δυνατότθτα πρόςβαςθσ των αςφαλιηομζνων ςτα
προςωπικά
τουσ
ςτοιχεία,
εφόςον
ικανοποιοφνται οι ςχετικοί κανόνεσ αςφάλειασ

ΝΑΙ

30.

Λοιπά

30.1

Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ

ΝΑΙ

30.2

Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ

ΝΑΙ

C3.14.2 Διαχείριςθ Συνεργατικότθτασ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Διαχείριςθ Κειμζνων

1.

Δυνατότθτα κοινισ διαχείριςθσ κειμζνων (π.χ.
εγκυκλίων) και δθμοςίευςισ τουσ (publishing) ςε
επιλεγμζνεσ ομάδεσ χρθςτϊν μετά τθν
ολοκλιρωςι τουσ

ΝΑΙ

2.

Δυνατότθτα τιρθςθσ ιςτορικότθτασ (versioning)

ΝΑΙ

Σελίδα 38 από 79

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων – Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

των κειμζνων
Θμερολόγια
3.

Ενςωμάτωςθ κοινοφ θμερολογίου (shared
calendar) με υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου
icalendar

4.

Δυνατότθτα προςωπικοφ θμερολογίου χριςτθ
ξεχωριςτά από το κοινό θμερολόγιο

5.

Δθμιουργία γεγονότων που ςυμπίπτουν ςε
θμεριςια, εβδομαδιαία, μθνιαία βάςθ

Διαχείριςθ Συνεργαςίασ
6.

Υποςτιριξθ χϊρου διαχείριςθσ γνϊςθσ με τθ
μορφι wiki site

7.

Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ςυναντιςεων με
πρόςκλθςθ άλλων χρθςτϊν

8.

Δυνατότθτα αποδοχισ ι μθ μιασ πρόςκλθςθσ ςε
ςυνάντθςθ

9.

Αυτόματθ ειδοποίθςθ χρθςτϊν για εργαςίεσ που
τουσ ζχουν ανατεκεί

ΝΑΙ

10.

Δυνατότθτα
αποςτολισ
μθνυμάτων
ςε
πραγματικό χρόνο ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ ι
ομάδεσ χρθςτϊν ςχετικά με απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ (π.χ. διακοπι λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ)

ΝΑΙ

Λοιπά
11.

Να αναφερκοφν λοιπζσ προςφερόμενεσ ςχετικζσ
λειτουργικότθτεσ

12.

Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ

ΝΑΙ

13.

Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ

ΝΑΙ

C3.14.3 Διαχείριςθ Βαςικϊν και παραμετρικϊν αρχείων
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Γενικά

1.

Ανάπτυξθ όλων των τεχνικϊν
ενθμζρωςθσ των βαςικϊν και
παραμετρικϊν
αρχείων
(user
interface, μεταφορά αρχείων και
διαλειτουργικότθτα
με
άλλα
ςυςτιματα, όπου ζχει εφαρμογι). Οι
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κα οριςτοφν
από τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

2.

Δυνατότθτα εναλλακτικισ χριςθσ
των παραπάνω μεκόδων και
ενεργοποίθςθ
τθσ
κατάλλθλθσ
τεχνικισ κατά περίπτωςθ, ανάλογα
με τθν ωριμότθτα του περιβάλλοντοσ

ΝΑΙ

3.

Ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τισ
παραπάνω μεκόδουσ διαχείριςθσ για
όλα τα βαςικά και παραμετρικά
αρχεία που απαιτοφνται από το
ζργο, ανεξάρτθτα από το αν
κατονομάηονται ρθτά ι όχι ςτθν
παροφςα διακιρυξθ

ΝΑΙ

Διαχείριςθ χρθςτϊν

4.

Εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ των
χρθςτϊν. Το ςφςτθμα κα πρζπει να
υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα οριςμοφ
των ςτοιχείων πρόςβαςθσ των
εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν όπωσ
μοναδικόσ κωδικόσ χριςτθ (userid)
και κωδικόσ πρόςβαςθσ (password).

ΝΑΙ

5.

Θ αίτθςθ / απόδοςθ δικαιωμάτων κα
γίνεται μζςω θλεκτρονικισ φόρμασ
που κα υποβάλλεται κεντρικά, με
τρόπο που να διαςφαλίηεται θ
εμπιςτευτικότθτα των ςτοιχείων και
ιδιαίτερα του password

ΝΑΙ

6.

Κεντρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ
χρθςτϊν για το διαχειριςτι του
ςυςτιματοσ
(παρακολοφκθςθ
ενεργϊν χρθςτϊν, αποκλειςμόσ
πρόςβαςθσ
χρθςτϊν
από
το
διαχειριςτι κλπ).

ΝΑΙ

7.

Δυνατότθτα
δθμιουργίασ
και
διαχείριςθσ ςτοιχείων χρθςτϊν.

ΝΑΙ

8.

Δυνατότθτα
δθμιουργίασ
και
διαχείριςθσ ρόλων χριςτθ (ανάκεςθ
δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςε ρόλο).

ΝΑΙ

9.

Δυνατότθτα
δθμιουργίασ
και
διαχείριςθσ προφίλ (ομαδοποίθςθ
ρόλων).

ΝΑΙ

10.

Ανάκεςθ προφίλ ςε χριςτεσ.

ΝΑΙ

11.

Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ
δυνατότθτα κάποια ςτοιχεία που
είναι προςωπικά δεδομζνα να μθν
είναι διακζςιμα ςε όλουσ τουσ
χριςτεσ. Τθν πρόςβαςθ κα τθν
κακορίηει ο διαχειριςτισ του
ςυςτιματοσ.

ΝΑΙ

12.

Το ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να
απενεργοποιεί (logout) τουσ χριςτεσ
οι οποίοι δεν πραγματοποίθςαν

ΝΑΙ
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

καμία ενζργεια για ςυγκεκριμζνο
χρονικό διάςτθμα (π.χ. 2 ωρϊν) με
ταυτόχρονθ
ειδοποίθςθ
των
χειριςτϊν του ςυςτιματοσ

13.

Δυνατότθτα κακοριςμοφ ρόλων με
δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε:
 Λειτουργίεσ
 Οργανωτικι Μονάδα
 Οργανωτικι Υποδιαίρεςθ

ΝΑΙ

14.

Δυνατότθτα
δθμιουργίασ
personalized menus για τουσ χριςτεσ
– ομάδεσ χρθςτϊν

ΝΑΙ

15.

Διαχείριςθ οργανωτικϊν μονάδων –
υπομονάδων όπου μποροφν να
ανικουν οι χριςτεσ (π.χ. ΦΚΑ,
κλάδοι,
τομείσ,
υπθρεςιακζσ
μονάδεσ κλπ.)

ΝΑΙ

16.

Ζλεγχοι δικαιωμάτων ανάλογα και
με τθν οργανωτκι μονάδα –
υπομονάδα. Να περιγραφεί ο
τρόποσ

ΝΑΙ

17.

Να
αναφερκοφν
λοιπζσ
προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

Αναφορζσ και καταςτάςεισ για χριςτεσ
18.

Αλλαγζσ ςε ςτοιχεία χρθςτϊν

19.

Ιςτορικό πρόςβαςθσ ανά χριςτθ ςε
ευαίςκθτα δεδομζνα

20.

Κατάςταςθ αδρανϊν χρθςτϊν

21.

Μθτρϊο χρθςτϊν

ΝΑΙ

22.

Πγκοι προςωρινϊν εγγραφϊν ανά
χριςτθ

ΝΑΙ

23.

Πγκοι ςυναλλαγϊν ανά οργανιςμό/
υποδιαίρεςθ / Χριςτθ
/ κατθγορία χριςτθ / θμερολογιακι
περίοδο

ΝΑΙ

24.

Συνοπτικά ςτοιχεία ανά κατθγορία
χρθςτϊν

25.

Χριςτεσ με λθγμζνα passwords

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λοιπά
26.

Να
αναφερκοφν
λοιπζσ
προςφερόμενεσ ςχετικζσ αναφορζσ

Λοιπά
Να
αναφερκοφν
προςφερόμενεσ
εκπαίδευςθσ

οι

27.
28.

Να
αναφερκοφν
προςφερόμενεσ

οι

ςχετικζσ
υπθρεςίεσ
ςχετικζσ
υπθρεςίεσ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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υποςτιριξθσ

C3.14.4 Υποςφςτθμα Μθτρϊου Εργοδοτϊν
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

29.

Ρλιρθσ διαχείριςθ ςτοιχείων εργοδοτϊν. Τα ςτοιχεία
τουσ κα είναι διακζςιμα για τροποποίθςθ μόνο ςτουσ
διαχειριςτζσ και ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ των ΦΚΑ. Οι
χριςτεσ των τομζων των ΦΚΑ κα ζχουν δυνατότθτα
τροποποίθςθσ των ςτοιχείων μόνο των εργοδοτϊν που
είναι εγγεγραμμζνοι ςτον τομζα. Δυνατότθτα προβολισ
όλων των ςτοιχείων των εργοδοτϊν κα ζχουν όλοι οι
χριςτεσ των ΦΚΑ.

ΝΑΙ

30.

Κάκε εργοδότθσ κα χαρακτθρίηεται από ζνα μοναδικό
Ενιαίο Αρικμό Μθτρϊου Εργοδότθ.

ΝΑΙ

31.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων εργοδοτϊν (ΑΦΜ, επωνυμία,
τφποσ επιχείρθςθσ, ςτοιχεία διεφκυνςθσ, ςτοιχεία
επικοινωνίασ, ΦΕΚ ςφςταςθσ, ζναρξθ/λιξθ εργαςιϊν κλπ)

ΝΑΙ

32.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων εργοδοτϊν
εμπλουτιςμό τουσ από ςτοιχεία ΓΓΡΣ

ΝΑΙ

33.

Τιρθςθ περιςςοτζρων του ενόσ ςτοιχείων υπευκφνων
ανά εργοδότθ

ΝΑΙ

34.

Τιρθςθ
περιςςοτζρων
του
υποκαταςτθμάτων ανά εργοδότθ

ΝΑΙ

35.

Τιρθςθ πλιρουσ λίςτασ Τομζα ΦΚΑ ςτουσ οποίουσ είναι
εγγεγραμζνοσ ο εργοδότθσ. Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων
που αφοροφν ςφνδεςθ εργοδότθ με τομζα ΦΚΑ (αρικμόσ
μθτϊου εργοδότθ ςτον τομζα/ ΦΚΑ κ.λπ.)

ΝΑΙ

36.

Τιρθςθ Ιςτορικοφ ςφνδεςθσ εργοδότθ με Τομζα ΦΚΑ.

ΝΑΙ

37.

Διαχείριςθ ςτοιχείων ςφνδεςθσ εργοδότθ με τομζα ΦΚΑ.
Τα ςτοιχεία τουσ κα είναι διακζςιμα για τροποποίθςθ
μόνο ςτουσ διαχειριςτζσ και ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ των
ΦΚΑ. Οι χριςτεσ των τομζων των ΦΚΑ κα ζχουν
δυνατότθτα τροποποίθςθσ μόνο των ςτοιχείων ςφνδεςθσ
με τον τομζα. Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων
ςφνδεςθσ κα ζχουν όλοι οι χριςτεσ των ΦΚΑ.

ΝΑΙ

38.

Δυνατότθτα μαηικισ δθμιουργίασ εργοδοτϊν από ΦΚΑ.
Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

39.

Εντοπιςμόσ εργοδότθ με διάφορουσ τρόπουσ π.χ.
επωνυμία, ΑΦΜ κλπ. Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ με
πολλαπλά κριτιρια.

ΝΑΙ

40.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων εργοδοτϊν (ςτοιχεία
εργοδότθ βάςει ΕΑΜΕ, νζοι εργοδότεσ, τροποποιιςεισ,
ακυρϊςεισ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ.
Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

41.

Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ ςυςτθμάτων ΦΚΑ με αλλαγζσ
ςτα ςτοιχεία εργοδοτϊν μζςω κατάλλθλθσ διεπαφισ.

ΝΑΙ

ενόσ

μετά

από

ςτοιχείων
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42.

Διενζργεια ελζγχων αναφορικά με τθν ορκότθτα, τθ
ςυςχζτιςθ πεδίων κατά τθν ειςαγωγι και μεταβολι
ςτοιχείων εργοδοτϊν.

ΝΑΙ

43.

Εντοπιςμόσ εγγραφϊν με ίδια ι παραπλιςια δεδομζνα
και εμφάνιςι τουσ για ζλεγχο κατά τθν ειςαγωγι και
μεταβολι ςτοιχείων εργοδοτϊν.

ΝΑΙ

44.

Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ ςυςτθμάτων ΦΚΑ με ςτοιχεία
εργοδοτϊν βάςει ΕΑΜΕ μζςω κατάλλθλθσ διεπαφισ.
Δυνατότθτα online και offline λειτουργίασ.

ΝΑΙ

45.

Τιρθςθ και πλιρθσ διαχείριςθ παραμετρικϊν αρχείων
που απαιτοφνται από το υποςφςτθμα, ανεξάρτθτα από το
αν κατονομάηονται ρθτά ι όχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

ΝΑΙ

46.

Τιρθςθ log ενεργειϊν διαχειριςτϊν και χρθςτϊν

ΝΑΙ

47.

Άλλεσ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Ραρουςίαςθ και Καταςτάςεισ
48.

Άλλεσ προςφερόμενεσ καταςτάςεισ

Interfaces
49.

Με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ για τθν ενθμζρωςθ των
εργοδοτϊν

ΝΑΙ

50.

Με τα ςυςτιματα τθσ ΓΓΡΣ για εμπλουτιςμό εκνικοφ
μθτρϊου εργοδοτϊν.

ΝΑΙ

51.

Άλλα προςφερόμενα interfaces

C3.14.5 Υποςφςτθμα Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

52.

Τιρθςθ
πλιρων
ςτοιχείων
λογαριαςμϊν
αςφάλιςθσ (ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν
ενότθτα Α3.4.2.1)

ΝΑΙ

53.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων αςφαλιςμζνων
(ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα
Α3.4.2.1)

ΝΑΙ

54.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων εργοδοτϊν (ςφμφωνα
με τα αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα Α3.4.2.1)

ΝΑΙ

55.

Τιρθςθ
Ιςτορικοφ
Μεταβολϊν
λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ

ΝΑΙ

56.

Δυνατότθτα μαηικισ δθμιουργίασ λογαριαςμϊν
αςφάλιςθσ, αςφαλιςμζνων, εργοδοτϊν από ΦΚΑ.
Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

57.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων αςφαλιςμζνων
(βάςει ΑΜΚΑ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα
των ΦΚΑ.

ΝΑΙ

58.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων εργοδοτϊν
(βάςει ΕΑΜΕ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα

ΝΑΙ

ςτοιχείων
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των ΦΚΑ

59.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων λογαριαςμϊν
αςφάλιςθσ (ςτοιχεία λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ
βάςει ΑΜΚΑ, νζεσ εγγραφζσ, τροποποιιςεισ) μζςω
διεπαφισ με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

60.

Δυνατότθτα άντλθςθσ όλων των ςτοιχείων
λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ ενόσ αςφαλιςμζνου
μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

61.

Διενζργεια ελζγχου φπαρξθσ ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ και
ΕΑΜΕ ςτο ΕΜΕ κατά τθν ειςαγωγι και
τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο ΜΛΑ

ΝΑΙ

62.

Διενζργεια ελζγχου ταυτοποίθςθσ αςφαλιςμζνου
μεταξφ ΦΚΑ και ΕΜΑΕΣ βάςει του ΑΜΚΑ κατά τθν
ειςαγωγι και τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο ΜΛΑ

ΝΑΙ

63.

Διενζργεια ελζγχου ταυτοποίθςθσ εργοδότθ
μεταξφ ΦΚΑ και ΕΜΕ βάςει του ΕΑΜΕ κατά τθν
ειςαγωγι και τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο ΜΛΑ

ΝΑΙ

64.

Τιρθςθ διάκριςθσ μεταξφ ταυτοποιθμζνων και μθ
αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν ςτο ΕΜΑΡΡΣ

ΝΑΙ

65.

Δυνατότθτα
αναγγελίασ
ςτοιχείων
μθ
ταυτοποιθμζνων αςφαλιςμζνων ςε ΦΚΑ και
ΕΜΑΕΣ. Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

66.

Δυνατότθτα
αναγγελίασ
ςτοιχείων
μθ
ταυτοποιθμζνων εργοδοτϊν ςε ΦΚΑ και ΕΜΕ.
Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

67.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων αςφαλιςμζνου
(βάςει ΑΜΚΑ) από ΕΜΑΕΣ. (δυνατότθτα για
μελλοντικι ενεργοποίθςθ). Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

68.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων εργοδότθ (βάςει
ΕΑΜΕ) από ΕΜΕ.

ΝΑΙ

69.

Δυνατότθτα προβολισ και εκτφπωςθσ όλων των
ςτοιχείων
λογαριαςμϊν
αςφάλιςθσ
ταυτοποιθμζνων αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν
ςτουσ πολίτεσ. Ο πολίτθσ ζχει πρόςβαςθ μόνο
ςτουσ λογαριαςμοφσ που τον αφοροφν.

ΝΑΙ

70.

Δυνατότθτα προβολισ και εκτφπωςθσ όλων των
ςτοιχείων λογαριαςμϊν αςφάλιςθσ ςτουσ
διαχειριςτζσ. Ρρόςβαςθ μόνο ςτα ςτοιχεία
αςφαλιςμζνων τουσ ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ των
ΦΚΑ. Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ με
πολλαπλά κριτιρια (ΑΜΚΑ, ΦΚΑ κλπ).

ΝΑΙ

71.

Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αποςπάςματοσ
λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ μιςκωτοφ με πρόςβαςθ
από το ΕΜΘΣ, είτε αυτόματα είτε μζςω
διαβίβαςθσ αιτιματοσ ςτον ΦΚΑ. Δυνατότθτα ςτον
πολίτθ για παρακολοφκθςθ πορείασ αιτιματόσ
του.

ΝΑΙ

72.

Δυνατότθτα
επιλογισ
τρόπου
ζκδοςθσ
αποςπάςματοσ
λογαριαςμοφ
αςφάλιςθσ
μιςκωτοφ (αυτόματα ι με αίτθμα) ςτουσ ΦΚΑ και

ΝΑΙ
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τουσ διαχειριςτζσ.

73.

Τιρθςθ και πλιρθσ διαχείριςθ παραμετρικϊν
αρχείων που απαιτοφνται από το υποςφςτθμα,
ανεξάρτθτα από το αν κατονομάηονται ρθτά ι όχι
ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

ΝΑΙ

74.

Τιρθςθ log ενεργειϊν διαχειριςτϊν και χρθςτϊν

ΝΑΙ

75.

Άλλεσ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

Ραρουςίαςθ και Καταςτάςεισ
76.

Άλλεσ προςφερόμενεσ καταςτάςεισ

Interfaces
77.

Με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

ΝΑΙ

78.

Με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

79.

Με τθν πφλθ ΕΜΘΣ

ΝΑΙ

80.

Άλλα προςφερόμενα interfaces

C3.14.6 Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

81.

Τιρθςθ πρόςκετων ςτοιχείων αςφαλιςτικισ
ικανότθτασ αυτοαπαςχολοφμενων και εργοδοτϊν
(ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα
Α3.4.3)

ΝΑΙ

82.

Τιρθςθ
πλιρωνςτοιχείων
αςφαλιςμζνων
(ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα
Α3.4.3)

ΝΑΙ

83.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων εργοδοτϊν (ςφμφωνα
με τα αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα Α3.4.3)

ΝΑΙ

84.

Τιρθςθ Ιςτορικοφ Μεταβολϊν
ςτοιχείων αςφαλιςτικισ ικανότθτασ

ΝΑΙ

85.

Δυνατότθτα μαηικισ δθμιουργίασ εγγραφϊν
πρόςκετων ςτοιχείων αςφαλιςτικισ ικανότθτασ
αυτοαπαςχολοφμενων και εργοδοτϊν από ΦΚΑ.
Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

86.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων αςφαλιςμζνων
(βάςει ΑΜΚΑ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα
των ΦΚΑ

ΝΑΙ

87.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων εργοδοτϊν
(βάςει ΕΑΜΕ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα
των ΦΚΑ

ΝΑΙ

88.

Δυνατότθτα άντλθςθσ πρόςκετων ςτοιχείων
αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (ςτοιχεία αςφαλιςτικισ
ικανότθτασ βάςει ΑΜΚΑ, νζεσ εγγραφζσ,
τροποποιιςεισ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα

ΝΑΙ

πρόςκετων
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των ΦΚΑ

89.

Δυνατότθτα άντλθςθσ όλων των πρόςκετων
ςτοιχείων
αςφαλιςτικισ
ικανότθτασ
ενόσ
αυτοαπαςχολοφμενου/ εργοδότθ μζςω διεπαφισ
με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

90.

Διενζργεια ελζγχου φπαρξθσ ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ
και ΕΑΜΕ ςτο ΕΜΕ κατά τθν ειςαγωγι και
τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο υποςφςτθμα

ΝΑΙ

91.

Διενζργεια ελζγχου ταυτοποίθςθσ αςφαλιςμζνου
μεταξφ ΦΚΑ και ΕΜΑΕΣ βάςει του ΑΜΚΑ κατά τθν
ειςαγωγι και τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο
υποςφςτθμα

ΝΑΙ

92.

Διενζργεια ελζγχου ταυτοποίθςθσ εργοδότθ
μεταξφ ΦΚΑ και ΕΜΕ βάςει του ΕΑΜΕ κατά τθν
ειςαγωγι και τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο
υποςφςτθμα

ΝΑΙ

93.

Τιρθςθ διάκριςθσ μεταξφ ταυτοποιθμζνων και μθ
αυτοαπαςχολοφμενων και εργοδοτϊν ςτο
ΕΜΑΡΡΣ

ΝΑΙ

94.

Δυνατότθτα
αναγγελίασ
ςτοιχείων
μθ
ταυτοποιθμζνων αςφαλιςμζνων ςε ΦΚΑ και
ΕΜΑΕΣ. Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

95.

Δυνατότθτα
αναγγελίασ
ςτοιχείων
μθ
ταυτοποιθμζνων εργοδοτϊν ςε ΦΚΑ και ΕΜΕ.
Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

96.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων αςφαλιςμζνου
(βάςει ΑΜΚΑ) από ΕΜΑΕΣ. (δυνατότθτα για
μελλοντικι ενεργοποίθςθ). Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

97.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων εργοδότθ (βάςει
ΕΑΜΕ) από ΕΜΕ.

ΝΑΙ

98.

Διενζργεια ελζγχου αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ςε
αυτοαπαςχολοφμενουσ και εργοδότεσ ςφμφωνα
με το νομοκετικό πλαίςιο για τουσ ΦΚΑ που
εφαρμόηεται

ΝΑΙ

99.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων νομοκεςίασ από
τθν
παράλλθλθ
δράςθ
«Ψθφιοποίθςθ
Νομοκεςίασ». Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

100.

Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ
αυτοαπαςχολοφμενου
και
εργοδότθ με πρόςβαςθ από τον διαδικτυακό τόπο
του ζργου και από το ΕΜΘΣ, είτε αυτόματα είτε
μζςω διαβίβαςθσ αιτιματοσ ςτον ΦΚΑ.
Δυνατότθτα ςτον πολίτθ για παρακολοφκθςθ
πορείασ αιτιματόσ του.

ΝΑΙ

101.

Δυνατότθτα
επιλογισ
τρόπου
ζκδοςθσ
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (αυτόματα ι με
αίτθμα) ςτουσ ΦΚΑ και τουσ διαχειριςτζσ.

ΝΑΙ

102.

Δυνατότθτα πλιρουσ ειςαγωγισ ςτοιχείων για
ζκδοςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (ΑΜΚΑ,
τομείσ κλάδων ΦΚΑ, κλπ) μζςω του διαδικτυακοφ

ΝΑΙ
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ

τόπου του ζργου και μζςω πφλθσ ΕΜΘ.
Δυνατότθτα δυναμικισ απαίτθςθσ ειςαγωγισ
επιπλζον απαιτοφμενων ςτοιχείων (ΕΑΜΕ, κλπ)

103.

Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων
αςφαλιςτικισ ικανότθτασ αυτοαπαςχολοφμενων
και εργοδοτϊν ςτουσ διαχειριςτζσ. Ρρόςβαςθ
μόνο ςτα ςτοιχεία αυτοαπαςχολοφμενων ι
εργοδοτϊν τουσ ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ των
ΦΚΑ.
Εμφάνιςθ
πλθροφορίασ
για
ταυτοποιθμζνουσ και μθ αυτοαπαςχολοφμενουσ
και εργοδότεσ. Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ
με πολλαπλά κριτιρια (ΑΜΚΑ, ΕΑΜΕ, ΦΚΑ κλπ).

ΝΑΙ

104.

Δυνατότθτα προβολισ τθσ πλθροφορίασ α ν είναι
ι
όχι
αςφαλιςτικά
ενιμεροσ
ο
αυτοαπαςχολοφμενοσ ι ο εργοδότθσ ςτουσ
διαχειριςτζσ. Ρρόςβαςθ μόνο ςτα ςτοιχεία
αυτοαπαςχολοφμενων ι εργοδοτϊν τουσ ςε
επιλεγμζνουσ χριςτεσ των ΦΚΑ. Εμφάνιςθ
πλθροφορίασ
μόνο
για
ταυτοποιθμζνουσ
αυτοαπαςχολοφμενουσ
και
εργοδότεσ.
Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ με πολλαπλά
κριτιρια (ΑΜΚΑ, ΕΑΜΕ, ΦΚΑ κλπ).

ΝΑΙ

105.

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ μζςω ΕΜΘ βεβαιϊςεων
καταβολϊν ειςφορϊν για φορολογικι χριςθ,
χρόνου αςφάλιςθσ κλπ.

106.

Τιρθςθ και πλιρθσ διαχείριςθ παραμετρικϊν
αρχείων που απαιτοφνται από το υποςφςτθμα,
ανεξάρτθτα από το αν κατονομάηονται ρθτά ι όχι
ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

ΝΑΙ

107.

Τιρθςθ log ενεργειϊν διαχειριςτϊν και χρθςτϊν

ΝΑΙ

108.

Άλλεσ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

Ραρουςίαςθ και Καταςτάςεισ
109.

Άλλεσ προςφερόμενεσ καταςτάςεισ

Interfaces
110.

Με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

ΝΑΙ

111.

Με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

112.

Με τθν πφλθ ΕΜΘΣ

ΝΑΙ

113.

Με τθν παράλλθλθ
Νομοκεςίασ»

114.

Άλλα προςφερόμενα interfaces

δράςθ

«Ψθφιοποίθςθ

ΝΑΙ

C3.14.7 Υποςφςτθμα Απονομισ και Υπολογιςμοφ Σφνταξθσ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

115.

Ρλιρθσ

διαχείριςθ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
ςτοιχείων

αςφαλιςτικισ

ΝΑΙ
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ

νομοκεςίασ ςχετικά με τθ κεμελίωςθ και τον
υπολογιςμό ςφνταξθσ ςφμφωνα με τθν Α.3.4.4. Τα
ςτοιχεία τουσ κα είναι διακζςιμα για τροποποίθςθ
μόνο ςτουσ διαχειριςτζσ και ςε επιλεγμζνουσ
χριςτεσ των ΦΚΑ. Οι χριςτεσ των τομζων των ΦΚΑ
κα ζχουν δυνατότθτα τροποποίθςθσ μόνο των
ςτοιχείων που αφοροφν τον τομζα του ΦΚΑ.
Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων κα
ζχουν επιλεγμζνοι χριςτεσ των ΦΚΑ.
116.

Τιρθςθ Ιςτορικοφ Στοιχείων Νομοκεςίασ

ΝΑΙ

117.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων νομοκεςίασ από
τθν
παράλλθλθ
δράςθ
«Ψθφιοποίθςθ
Νομοκεςίασ». Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

118.

Τιρθςθ και πλιρθσ διαχείριςθ παραμετρικϊν
αρχείων που απαιτοφνται από το υποςφςτθμα,
ανεξάρτθτα από το αν κατονομάηονται ρθτά ι όχι
ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

ΝΑΙ

119.

Τιρθςθ log ενεργειϊν διαχειριςτϊν και χρθςτϊν

ΝΑΙ

Ειςαγωγι Αίτθςθσ Αςφαλιςμζνου – Διαβίβαςθ Αιτιματοσ ςε εμπλεκόμενουσ ΦΚΑ
120.

Δυνατότθτα πλιρουσ ειςαγωγισ ςτοιχείων αίτθςθσ
για
ςυνταξιοδότθςθ
(ΑΜΚΑ,
θμερομθνία
υποβολισ, ςτοιχεία πρωτοκόλλου κλπ).

ΝΑΙ

121.

Τιρθςθ
πλιρων
ςυνταξιοδότθςθσ.

ΝΑΙ

122.

Δυνατότθτα άντλθςθσ και χριςθ (ςφμφωνα με τθν
παράγραφο Α3.4.4.1) ςτοιχείων αςφαλιςμζνων –
ςυνταξιοφχων (βάςει ΑΜΚΑ) μζςω διεπαφισ με το
ΕΜΑΕΣ.

ΝΑΙ

123.

Δυνατότθτα τροποποίθςθσ μθ κρίςιμων ςτοιχείων
αςφαλιςμζνου ςτθν αίτθςθ, με τιρθςθ log τθσ
ενζργειασ.

ΝΑΙ

124.

Διενζργεια
ελζγχου
φπαρξθσ
αίτθςθσ
ςυνταξιοδότθςθσ ςε εκκρεμότθτα, να τίκεται μία
ςε αναμονι ςφμφωνα με νομοκεςία.

ΝΑΙ

125.

Ζλεγχοσ φπαρξθσ προαπαιτοφμενων αποφάςεων
ςυνταξιοδότθςθσ (όπωσ ςυνταξιοδότθςθ κφριασ
για ζκδοςθ επικουρικισ). Ερϊτθμα για ςυνζχεια
ςτο χριςτθ.

ΝΑΙ

126.

Αυτόματθ αναηιτθςθ ςε ΜΛΑ βάςει ΑΜΚΑ για μθ
δθλωμζνουσ ΦΚΑ ςτθν αίτθςθ.

ΝΑΙ

127.

Δυνατότθτα δυναμικισ ειςαγωγισ επιλογϊν
ςυνταξιοδότθςθσ (επιλογι τομζων ΦΚΑ και χρόνου
αςφάλιςθσ για να λθφκοφν υπόψθ ςτθ ςφνταξθ,
διατάξεισ διαδοχικισ ι παράλλθλθσ, κλπ)

ΝΑΙ

128.

Δυνατότθτα αναγγελίασ ςτοιχείων αίτθςθσ ςτουσ
εμπλεκόμενουσ ΦΚΑ. Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

ςτοιχείων

αίτθςθσ

Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ τθσ Αςφάλιςθσ από τουσ εμπλεκόμενουσ ΦΚΑ
129.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων λογαριαςμϊν
αςφάλιςθσ (ςτοιχεία λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ

ΝΑΙ
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βάςει ΑΜΚΑ, νζεσ εγγραφζσ, τροποποιιςεισ) μζςω
διεπαφισ με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

130.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων λογαριαςμϊν
αςφάλιςθσ ταυτοποιθμζνων αςφαλιςμζνων ςτο
υποςφςτθμα από τουσ ΦΚΑ. Ο τομζασ κάκε
κλάδου αςφάλιςθσ του ΦΚΑ ζχει πρόςβαςθ μόνο
ςτα ςτοιχεία των αςφαλιςμζνων του.

ΝΑΙ

131.

Ρλιρθσ διαχείριςθ ςτοιχείων αςφάλιςθσ ςτο
υποςφςτθμα
και
δυνατότθτα
ςυλλογισ
ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων τουσ Ο τομζασ κάκε
κλάδου αςφάλιςθσ του ΦΚΑ ζχει πρόςβαςθ μόνο
ςτα ςτοιχεία των αςφαλιςμζνων του.

ΝΑΙ

132.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων αςφάλιςθσ ςτο
υποςφςτθμα. Τιρθςθ ιςτορικοφ ςτοιχείων
αςφάλιςθσ.

ΝΑΙ

133.

Δυνατότθτα δυναμικισ ενθμζρωςθσ χριςτθ τομζα
ΦΚΑ αίτθςθσ όταν όλοι οι ΦΚΑ ολοκλθρϊνουν τθ
ςυγκζντρωςθ
και
επεξεργαςία
ςτοιχείων
αςφάλιςθσ ςτο υποςφςτθμα.

ΝΑΙ

Απόφαςθ Θεμελίωςθσ Σφνταξθσ

134.

Δυνατότθτα δυναμικισ επιβεβαίωςθσ ι ειςαγωγισ
επιλογϊν ςυνταξιοδότθςθσ (επιλογι τομζων ΦΚΑ
και χρόνου αςφάλιςθσ για να λθφκοφν υπόψθ ςτθ
ςφνταξθ, διατάξεισ διαδοχικισ ι παράλλθλθσ, κλπ)

ΝΑΙ

135.

Διενζργεια ελζγχου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ
ςυνταξιοδότθςθσ, κακοριςμόσ και ενθμζρωςθ
τελικοφ ΦΚΑ απονομισ ςφμφωνα με το νομοκετικό
πλαίςιο για όλουσ τουσ ΦΚΑ. Δυνατότθτα
δυναμικισ ειςαγωγισ πλθροφορίασ, όπου
χρειάηεται. Ενθμζρωςθ ΦΚΑ αίτθςθσ και πολίτθ ςε
περίπτωςθ μθ κεμελίωςθσ.

ΝΑΙ

136.

Συλλογι ςτοιχείων αίτθςθσ, αςφάλιςθσ και
διατάξεων κεμελίωςθσ από εμπλεκόμενουσ ΦΚΑ.

ΝΑΙ

Διαδικαςία ζκδοςθσ ςχεδίου ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ

137.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων αίτθςθσ, αςφάλιςθσ
από εμπλεκόμενουσ ΦΚΑ, ΦΚΑ απονομισ. Τιρθςθ
ςφνδεςθσ διατάξεων κεμελίωςθσ με ςτοιχεία
αίτθςθσ και αςφάλιςθσ. Δυνατότθτα τιρθςθσ
περιςςοτζρων τθσ μίασ διατάξεων ανά αίτθςθ.

ΝΑΙ

138.

Ρλιρθσ διαχείριςθ οριςτικοποιθμζνων ςτοιχείων
αίτθςθσ, αςφάλιςθσ και κωδικϊν νομοκεςίασ από
ΦΚΑ απονομισ. Δυνατότθτα ειςαγωγισ πρόςκετθσ
απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ.

ΝΑΙ

139.

Δυνατότθτα ζκδοςθσ και εκτφπωςθσ ςχεδίου
ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ από ΦΚΑ απονομισ.
Τιρθςθ παραγόμενθσ πλθροφορίασ ( ποςοφ
ςφνταξθσ κλπ. ) Δυνατότθτα επεξεργαςίασ και
επανζκδοςθσ.

ΝΑΙ

Ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

140.

Δυνατότθτα οριςτικοποίθςθσ ςχεδίου, ζκδοςθσ και
εκτφπωςθσ απόφαςθσ ςυνταξιοδότθςθσ

ΝΑΙ

141.

Τιρθςθ ςτοιχείων ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ (
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο
Α3.4.4.5 )

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Ζκδοςθ τροποποιθτικισ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ

142.

Δυνατότθτα πλιρουσ ειςαγωγισ ςτοιχείων αίτθςθσ
για τροποποίθςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ
(ΑΜΚΑ,
θμερομθνία
υποβολισ,
ςτοιχεία
πρωτοκόλλου κλπ).

ΝΑΙ

143.

Τιρθςθ
πλιρων
ςτοιχείων
αίτθςθσ
τροποποίθςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ.

ΝΑΙ

144.

Δυνατότθτα άντλθςθσ και χριςθ (ςφμφωνα με τθν
παράγραφο Α3.4.4.1) ςτοιχείων αςφαλιςμζνων
(βάςει ΑΜΚΑ) μζςω διεπαφισ με το ΕΜΑΕΣ.

ΝΑΙ

145.

Δυνατότθτα τροποποίθςθσ μθ κρίςιμων ςτοιχείων
αςφαλιςμζνου ςτθν αίτθςθ, με τιρθςθ log τθσ
ενζργειασ.

ΝΑΙ

146.

Διενζργεια
ελζγχου
φπαρξθσ
αίτθςθσ
ςυνταξιοδότθςθσ ςε εκκρεμότθτα, να τίκεται μία
ςε αναμονι ςφμφωνα με νομοκεςία.

ΝΑΙ

147.

Ζλεγχοσ φπαρξθσ προγενζςτερων αποφάςεων
ςυνταξιοδότθςθσ ςτον ίδιο ΦΚΑ.

ΝΑΙ

148.

Επανάλθψθ όλων των απαιτοφμενων βθμάτων τθσ
διαδικαςίασ ζκδοςθσ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ,
ανάλογα με το είδοσ τθσ τροποποίθςθσ ( π.χ.
ενθμζρωςθ
εμπλεκόμενων
ΦΚΑ
για
επαναχπολογιςμό χρόνου αςφάλιςθσ κλπ. )

ΝΑΙ

149.

Δυνατότθτα οριςτικοποίθςθσ ςχεδίου, ζκδοςθσ και
εκτφπωςθσ
τροποποιθτικισ
απόφαςθσ
ςυνταξιοδότθςθσ

ΝΑΙ

για

Αναηιτθςθ Στοιχείων Αίτθςθσ - Απονομισ

150.

Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων
αιτιςεων και αποφάςεων ςυνταξιοδότθςθσ και τθσ
πορείασ των αιτθμάτων ςτουσ διαχειριςτζσ και ςε
επιλεγμζνουσ χριςτεσ των ΦΚΑ. Δυνατότθτα
ζξυπνθσ αναηιτθςθσ με πολλαπλά κριτιρια
(ΑΜΚΑ, ΦΚΑ κλπ).

ΝΑΙ

Ενθμζρωςθ ςυςτθμάτων Ρλθρωμϊν Συντάξεων Φ.Κ.Α. από το υποςφςτθμα Απονομισ Σφνταξθσ του ΕΜΑΡΡΣ

151.

Δυνατότθτα αναγγελίασ νζων ςυνταξιοφχων και
των ςτοιχείων απονομισ ςφνταξθσ ςτουσ
εμπλεκόμενουσ ΦΚΑ. Δθμιουργία διεπαφισ.
Δυνατότθτα online και offline λειτουργίασ.

ΝΑΙ

Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ Ρορείασ Αιτιματοσ ςτον Ρολίτθ
152.

Δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςτουσ πολίτεσ τθσ πορείασ
των αιτθμάτων τουσ για ςυνταξιοδότθςθ, μετά από
ιςχυρι ταυτοποίθςθ.

153.

Άλλεσ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

ΝΑΙ
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Ραρουςίαςθ και Καταςτάςεισ
154.

Άλλεσ προςφερόμενεσ καταςτάςεισ

Interfaces
155.

Με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

ΝΑΙ

156.

Με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

157.

Με τθν παράλλθλθ
Νομοκεςίασ»

158.

Άλλα προςφερόμενα interfaces

δράςθ

«Ψθφιοποίθςθ

ΝΑΙ

C3.14.8 Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

159.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων πλθρωμϊν ςυντάξεων
και
ιςτορικοφ
ςυνταξιοδοτικϊν
ςτοιχείων
ςυνταξιοφχων (ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν
ενότθτα Α3.4.5)

ΝΑΙ

160.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων ςυνταξιοφχων (ςφμφωνα
με τα αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα Α3.4.5)

ΝΑΙ

161.

Τιρθςθ πλιρων ςτοιχείων αντιλογιςμϊν και
φορολογικϊν βεβαιϊςεων (ςφμφωνα με τα
αναγραφόμενα ςτθν ενότθτα Α3.4.5)

ΝΑΙ

162.

Δυνατότθτα
άντλθςθσ εγγραφϊν πλθρωμϊν
ςυντάξεων
και
ιςτορικοφ
ςυνταξιοδοτικϊν
ςτοιχείων από ΦΚΑ. Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

163.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων ςυνταξιοφχων
(βάςει ΑΜΚΑ) μζςω διεπαφισ με τα ςυςτιματα
των ΦΚΑ

ΝΑΙ

164.

Δυνατότθτα άντλθςθσ εγγραφϊν αντιλογιςμϊν και
φορολογικϊν βεβαιϊςεων από ΦΚΑ. Δθμιουργία
διεπαφισ.

ΝΑΙ

165.

Δυνατότθτα άντλθςθσ όλων των πλθρωμϊν
ςυντάξεων
και
ιςτορικοφ
ςυνταξιοδοτικϊν
ςτοιχείων,
αντιλογιςμϊν
και
φορολογικϊν
βεβαιϊςεων ενόσ ςυνταξιοφχου μζςω διεπαφισ με
τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

166.

Διενζργεια ελζγχου φπαρξθσ ΑΜΚΑ ςτο ΕΜΑΕΣ
κατά τθν ειςαγωγι και τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο
υποςφςτθμα

ΝΑΙ

167.

Διενζργεια ελζγχου ταυτοποίθςθσ ςυνταξιοφχου
μεταξφ ΦΚΑ και ΕΜΑΕΣ βάςει του ΑΜΚΑ κατά τθν
ειςαγωγι και τροποποίθςθ εγγραφϊν ςτο
υποςφςτθμα

ΝΑΙ

168.

Τιρθςθ διάκριςθσ μεταξφ ταυτοποιθμζνων και μθ
ςυνταξιοφχων ςτο ΕΜΑΡΡΣ

ΝΑΙ

169.

Δυνατότθτα

ΝΑΙ

αναγγελίασ

ςτοιχείων

μθ
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ταυτοποιθμζνων ςυνταξιοφχων ςε ΦΚΑ και ΕΜΑΕΣ.
Δθμιουργία διεπαφισ.
170.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων ςυνταξιοφχου
(βάςει ΑΜΚΑ) από ΕΜΑΕΣ. (δυνατότθτα για
μελλοντικι ενεργοποίθςθ). Δθμιουργία διεπαφισ.

ΝΑΙ

171.

Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων
πλθρωμϊν
ςυντάξεων,
αντιλογιςμϊν
και
φορολογικϊν
βεβαιϊςεων
ταυτοποιθμζνων
ςυνταξιοφχων ςτουσ πολίτεσ. Ο πολίτθσ ζχει
πρόςβαςθ μόνο ςτα ςτοιχεία που τον αφοροφν.

ΝΑΙ

172.

Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων
πλθρωμϊν
ςυντάξεων,
αντιλογιςμϊν
και
φορολογικϊν βεβαιϊςεων ςτουσ διαχειριςτζσ και
ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ τθσ ΓΓΚΑ. Ρρόςβαςθ μόνο
ςτα ςτοιχεία ςυνταξιοφχων τουσ ςε επιλεγμζνουσ
χριςτεσ των ΦΚΑ. Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ
με πολλαπλά κριτιρια (ΑΜΚΑ, ΦΚΑ κλπ).

ΝΑΙ

173.

Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αναλυτικϊν
ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων και φορολογικϊν
βεβαιϊςεων ( ενιαίων και μεμονομζνων ανά ΦΚΑ )
ςε διαχειριςτζσ, επιλεγμζνουσ χριςτεσ ΦΚΑ, ΓΓΚΑ
και ταυτοποιθμζνουσ πολίτεσ. Ζκδοςθ μζςω ΕΜΘΣ
(δυνατότθτα για μελλοντικι ενεργοποίθςθ)

ΝΑΙ

174.

Δυνατότθτα δυναμικισ προβολισ ςτοιχείων ΡΡΣ ςε
διαχειριςτζσ, επιλεγμζνουσ χριςτεσ ΦΚΑ και ΓΓΚΑ.
Δυνατότθτα ζξυπνθσ αναηιτθςθσ με πολλαπλά
κριτιρια (ΑΜΚΑ, ΦΚΑ κλπ). Δυνατότθτα εξαγωγισ
ςτατιςτικϊν και ζκδοςθσ παραμετρικϊν αναφορϊν.

ΝΑΙ

175.

Τιρθςθ και πλιρθσ διαχείριςθ παραμετρικϊν
αρχείων που απαιτοφνται από το υποςφςτθμα,
ανεξάρτθτα από το αν κατονομάηονται ρθτά ι όχι
ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

ΝΑΙ

176.

Τιρθςθ log ενεργειϊν διαχειριςτϊν και χρθςτϊν

ΝΑΙ

177.

Άλλεσ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

Ραρουςίαςθ και Καταςτάςεισ
178.

Άλλεσ προςφερόμενεσ καταςτάςεισ

Interfaces
179.

Με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

ΝΑΙ

180.

Με τα ςυςτιματα των ΦΚΑ

ΝΑΙ

181.

Με τθν πφλθ ΕΜΘΣ ( δυνατότθτα για μελλοντικι
ενεργοποίθςθ )

ΝΑΙ

182.

Με τθν παράλλθλθ δράςθ «Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ
για τθν ςτρατθγικι ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ»

ΝΑΙ

183.

Άλλα προςφερόμενα interfaces
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C3.14.9 Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Διαχείριςθσ Αναφορϊν
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ
184.

Οι λειτουργικότθτεσ κα καλφπτουν τισ εξελιγμζνεσ
αναφορζσ διοίκθςθσ και πολιτικισ θγεςίασ (ΚPI,
Dashboards), κακϊσ και fraud detection

ΝΑΙ

185.

Θα δοκοφν Dashboards που κα παρακολουκοφν ςε
θμεριςια βάςθ κρίςιμουσ δείκτεσ του ζργου, οι
οποίοι κα προτακοφν από τον Ανάδοχο και
οριςτικοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ
του ζργου. Να αναφερκοφν προτεινόμενα
Dashboards

ΝΑΙ

186.

Θα δοκοφν Dashboards που κα παρακολουκοφν ςε
θμεριςια βάςθ δείκτεσ ςχετικοφσ με τθν
κατάςταςθ του ςυςτιματοσ, οι οποίοι κα
προτακοφν
από τον
Ανάδοχο και κα
οριςτικοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ
του ζργου. Να αναφερκοφν προτεινόμενα
DashBoards

ΝΑΙ

187.

Δυνατότθτα άντλθςθσ και ςφνκετθσ επεξεργαςίασ
ςτοιχείων που τθροφνται ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ
βάςθσ δεδομζνων των λοιπϊν υποςυςτθμάτων και
γενικότερθ ικανότθτα ςυλλογισ, αποκικευςθσ
παρουςίαςθσ επιλεγμζνων πλθροφοριϊν και
ςτοιχείων
από
όλο
το
φάςμα
των
μθχανογραφθμζνων διαδικαςιϊν.

ΝΑΙ

188.

Δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ και επεξεργαςίασ
ςτοιχείων
από
εξωτερικζσ
πθγζσ
πλθροφόρθςθσ,(π.χ.ΓΓΡΣ,ΟΤΑ,ΕΜΑΕΣ)
μζςω
κατάλλθλων διεπαφϊν.

ΝΑΙ

189.

Θ ανάλυςθ και παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν κα
πρζπει να γίνεται με τθν κατά περίπτωςθ πιο
πρόςφορθ μορφι (πίνακεσ, γραφικά, ςτατιςτικά
κ.λπ.)

ΝΑΙ

190.

Απόλυτθ ολοκλιρωςθ και εκμετάλλευςθ του
υποςυςτιματοσ ςχεδίαςθσ και παραγωγισ
αναφορϊν.

ΝΑΙ

191.

Τιρθςθ
κανόνων
αςφαλείασ
και
εμπιςτευτικότθτασ
των
δεδομζνων
που
περιζχονται ςτα αρχεία του ςυςτιματοσ. Να
αναφερκεί πωσ επιτυγχάνεται αυτό. Δυνατότθτα
πρόςβαςθσ ςε περιοριςμζνο προεπιλεγμζνο
αρικμό δεικτϊν και ςτοιχείων, ςφμφωνα με το
ιεραρχικό επίπεδο του εργαηόμενου. Τα
δικαιϊματα πρόςβαςθσ (authorization rights) του
χριςτθ κα πρζπει να είναι αρκετά για αυτό τον
κακοριςμό.

ΝΑΙ

192.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων από τθν βάςθ
δεδομζνων του κεντρικοφ ςυςτιματοσ για τον
υπολογιςμό δεικτϊν με χριςθ εργαλείων που δεν
απαιτοφν
εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ

ΝΑΙ
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προγραμματιςμοφ.

193.

Δυνατότθτα οριςμοφ νζων δεικτϊν ανάλογα με τισ
μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ ι απαιτιςεισ του
περιβάλλοντοσ. Ο οριςμόσ κα γίνεται μζςω
εργαλείου φιλικοφ προσ τον χριςτθ, χωρίσ να
απαιτοφνται από τον τελευταίο εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ προγραμματιςμοφ.

ΝΑΙ

Δυνατότθτα ειςαγωγισ, υπολογιςμοφ και
παρακολοφκθςθσ
οικονομικϊν
και
επιχειρθςιακϊν
δεικτϊν
λειτουργίασ
με
δυνατότθτεσ όπωσ:
Επιλογισ των περιόδων υπολογιςμοφ του
δείκτθ (ανά μινα, τρίμθνο κλπ.)
194.

Επιλογισ του τρόπου υπολογιςμοφ του δείκτθ
(τιμι περιόδου, ακροιςτικά, ςυνδυαςμό των
δφο)

ΝΑΙ

Οριοκζτθςθσ του φάςματοσ των τιμϊν του
δείκτθ (κανονικι τιμι, ελάχιςτθ τιμι, μζγιςτθ
τιμι)
Εξαγωγισ των αποτελεςμάτων ςε αρχείο
(ASCII, XLS) για περαιτζρω ςτατιςτικι ανάλυςθ
195.

Τιρθςθ ιςτορικότθτασ των παρουςιαηόμενων
τάςεων και μεταβολϊν ςτα τθροφμενα ςτοιχεία.

ΝΑΙ

196.

Δυνατότθτα πολυεπίπεδου ςυςχετιςμοφ των
δεικτϊν, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω τθσ
μεταξφ τουσ υπολογιςτικισ αλλθλεξάρτθςθσ.

ΝΑΙ

Διαχείριςθ Αναφορϊν

197.

Υποςτιριξθ όλων των τφπων προβλεπόμενων
αναφορϊν που κα πρζπει να εξάγονται από
τα δεδομζνα των υποςυςτθμάτων τθσ
λειτουργικισ περιοχισ ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

198.

Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων από το
ςφνολο των ςτοιχείων που περιζχονται ςτα
θλεκτρονικά αρχεία (βάςεισ δεδομζνων) των
υποςυςτθμάτων.

ΝΑΙ

199.

Να αναφερκοφν οι πθγζσ δεδομζνων που
μπορεί να εκμεταλλευτεί το υποςφςτθμα.

ΝΑΙ

200.

Γραφικι διεπαφι ςχεδίαςθσ αναφορϊν.

ΝΑΙ

201.

Γραφικι διεπαφι παραγωγισ και εκτφπωςθσ
αναφορϊν.

ΝΑΙ

202.

Δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ γραφθμάτων,
γραφικϊν, πινάκων και λοιπϊν ςτοιχείων
απεικόνιςθσ. Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ
δυνατότθτεσ.

ΝΑΙ

203.

Φιλικι διεπαφι χειριςμοφ παραγόμενων και
εκτυποφμενων αναφορϊν με εξελιγμζνεσ
δυνατότθτεσ.
Να
αναφερκοφν
τα
χαρακτθριςτικά αυτισ όπωσ ενδεχόμενο
zoom in και zoom out, drill down κλπ.

ΝΑΙ
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204.

Δυνατότθτα
παραγωγισ
διαδικτυακά
παρεχόμενων ι εκτυποφμενων αναφορϊν.

ΝΑΙ

205.

Εξελιγμζνεσ
δυνατότθτεσ
χριςθσ
ςεναριοκϊδικα και γλϊςςασ SQL για τθν
καταςκευι πλοφςιων ςτοιχείων.

ΝΑΙ

206.

Εξελιγμζνεσ
δυνατότθτεσ
κακοριςμοφ
κριτθρίων και κατά τθ ςχεδίαςθ αλλά και
κατά τθν εκτζλεςθ μιασ αναφοράσ.
Δθμιουργία ad-hoc αναφορϊν ανάλογα με
τισ ανάγκεσ του χριςτθ.

ΝΑΙ

207.

Τιρθςθ
κανόνων
αςφαλείασ
και
εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων που
περιζχονται ςτα αρχεία του ςυςτιματοσ. Να
αναφερκεί πωσ επιτυγχάνεται αυτό.

ΝΑΙ

208.

Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ παραγόμενων
αναφορϊν ςτο υποςφςτθμα με ικανά
ςτοιχεία χαρακτθριςμοφ και αναγνϊριςθσ
αυτϊν

ΝΑΙ

209.

Διαλειτουργικότθτα με ευρζωσ διαδεδομζνα
πακζτα επεξεργαςίασ κειμζνου και φφλλα
εργαςίασ. Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ
δυνατότθτεσ.

ΝΑΙ

210.

Εξαγωγι αναφορϊν ςε ευρζωσ γνωςτά
πρότυπα μορφοποίθςθσ αρχείων. Να
αναφερκοφν
οι
δυνατότθτεσ
του
υποςυςτιματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ
προδιαγραφι.

ΝΑΙ

211.

Δυνατότθτα
άμεςθσ
ςφνδεςθσ
των
αναφορϊν κατά τθν δθμιουργία τουσ με
επίπεδα ταυτοποίθςθσ (authorizations) και
αςφάλειασ (security).

ΝΑΙ

212.

Ο χριςτθσ που κα εκμεταλλεφεται ζνα
πρότυπο αναφοράσ μζςω τθσ γεννιτριασ, δε
κα πρζπει να γνωρίηει ςτοιχεία γλϊςςασ SQL
ι άλλων ςυναφϊν τεχνολογιϊν για τον
οριςμό των κριτθρίων, κακϊσ αυτά κα
πρζπει να αποκτοφνται από το ςφςτθμα
μζςω μιασ διαιςκθτικισ και πολφ απλισ ςτο
χειριςμό
τθσ
διεπαφισ.
Υποςτιριξθ
μεταδεδομζνων.

ΝΑΙ

213.

Να αναφερκοφν ενδεχόμενεσ δυνατότθτεσ
του ςυςτιματοσ που να προςεγγίηουν τα
χαρακτθριςτικά επεξεργαςίασ ςυςτθμάτων
OLAP.

214.

Θ παραγωγι αναφορϊν δεν απαιτεί τθν
εγκατάςταςθ πρόςκετου λογιςμικοφ ςτα
ςυςτιματα τελικοφ χριςτθ, πζραν των
ενδεχόμενων ςυνιςτωςϊν (components) τα
οποία εγκακίςτανται και ανανεϊνονται
αυτόματα μζςω των τυπικϊν διαδικαςιϊν
που δεν απαιτοφν εμπλοκι του χριςτθ ι
διαχειριςτι του ςυςτιματοσ.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

215.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Άλλεσ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ

Ραρουςίαςθ και Καταςτάςεισ
216.

Στατιςτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ για ΦΚΑ,
εργοδότεσ,
αςφαλιςμζνουσ
και
ςυνταξιοφχουσ

ΝΑΙ

217.

Στατιςτικά
ςτοιχεία
ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ

ΝΑΙ

218.

Στατιςτικά ςτοιχεία μθτρϊων εργοδοτϊν και
αςφαλιςμζνων

ΝΑΙ

219.

Στατιςτικά
ςτοιχεία
καταβαλομζνων
ςυντάξεων (υπουργείο, ΦΚΑ)

ΝΑΙ

220.

Συνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ
(άμεςεσ και μεςοπρόκεςμα)

ΝΑΙ

221.

Στοιχεία αποτελεςμάτων, διαςταυρϊςεων με
τρίτουσ φορείσ (ΓΓΡΣ, ΟΤΑ κλπ)

ΝΑΙ

222.

Ρορεία ςυνταξιοδοτικϊν υποκζςεων

ΝΑΙ

223.

Οφειλζσ εργοδοτϊν / αςφαλιςμζνων ςτουσ
ΦΚΑ

ΝΑΙ

224.

Άλλεσ προςφερόμενεσ καταςτάςεισ

κεμελίωςθσ

των

ΦΚΑ

Interfaces
225.

Με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

ΝΑΙ

226.

Με τα ςυςτιματα τθσ ΓΓΡΣ

ΝΑΙ

227.

Με τα ςυςτιματα των ΟΤΑ – Εκνικό
Δθμοτολόγιο

ΝΑΙ

228.

Άλλα προςφερόμενα interfaces

C3.15 Ρίνακασ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

1.

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

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

C3.16 Ρίνακασ ελζγχου και πιλοτικισ λειτουργίασ
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

1.

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

ΝΑΙ
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C3.17 Ρίνακασ υποςτιριξισ, ςυντιρθςθσ και τιρθςθσ επιπζδου υπθρεςιϊν
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

1.

Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ
Α.4.3, Α.4.4, Α.4.5 για το ςφνολο των υπθρεςιϊν
ελζγχου και πιλοτικισ λειτουργίασ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

C3.18 Ρίνακασ προδιαγραφϊν αςφαλείασ, πολυκαναλικισ διάκεςθσ, ανοιχτϊν
δεδομζνων, ευχρθςτίασ και προςβαςιμότθτασ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

1.

Ρεριγραφι του τρόπου κάλυψθσ των απαιτιςεων
τθσ Α.3.6 – Α.3.10 για το ςφνολο των υπθρεςιϊν
αςφαλείασ, πολυκαναλικισ διάκεςθσ, ανοιχτϊν
δεδομζνων, ευχρθςτίασ και προςβαςιμότθτασ

ΝΑΙ
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C4. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ

C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα

C4.1.1Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
Α
/
Α

ΤΥΡΟ
Σ

ΡΕΙΓΑΦΘ

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
Α
/
Α

Εφαρμογι/ζσ

ΤΥΡΟ
Σ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤ
ΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
*€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟ
ΜΟΝΑΔ ΛΟ
ΑΣ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΘ ΑΞΙΑ
ΦΡΑ
*€+

ΜΕ
ΦΡΑ
*€+

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ο

1
ζτοσ

ο

2
ζτοσ

ο

3
ζτοσ

ο

4
ζτοσ

ΣΥΝΟΛΟ

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

C4.1.3
Α/Α

Υπθρεςίεσ

ΡΕΙΓΑΦΘ

Ανκρωπομινεσ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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*€+
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ο

5
ζτοσ
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C4.1.4
Α/Α

Άλλεσ δαπάνεσ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ
*€+

ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+
ΤΙΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου
Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΕΓΟΥ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+

ΡΕΙΓΑΦΘ

3

Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ Σφάλμα! Το αρχείο
προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε.)
Εφαρμογι/ζσ (Ρίνακασ C4.1.2)

5

Υπθρεςίεσ 0)

6

Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ C4.1.4)

2

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΕΓΟΥ
ΜΕ ΦΡΑ *€+

ΦΡΑ *€+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ

ΕΤΟΣ*

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 C4.4) 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 C4.2.
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C5. Σχζδιο Σφμβαςθσ

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 τον Ρρόεδρο και 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».
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».
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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
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
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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.)»
26. τθν με Α.Ρ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα για ζνταξθ του ζργου
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ»

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 «Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων –
Ζςοδα – Αςφάλιςθ – Ενθμερότθτα», 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)…………
Λαγουμιτηι 40 & Λεωφ. Συγγροφ
ΧΧΧΧΧΧ ΑΘΘΝΑ
Τθλ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ fax: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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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.
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.
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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.

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.
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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.)
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.
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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.

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ
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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 δεκαοκτϊ (18) 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

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.
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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 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.
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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 απομειοφτεια 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.
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ΑΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

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.
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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.
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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