
 

3 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

3.1 ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1.1 Οι προςφορζσ υποχρεωτικά κα είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα 

ςυνοδεφονται από πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο κα ακολουκείται θ ίδια ςειρά 

και αρίκμθςθ με τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ και κα γίνεται 

οπωςδιποτε παραπομπι ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του εγχειριδίου του 

καταςκευαςτι και ςτο εδάφιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, για κάκε περίπτωςθ. 

 

3.1.2 Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία που ηθτοφνται από τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, 

να προκφπτουν ςαφϊσ από το επίςθμο αναγνωριςμζνο τεχνικό εγχειρίδιο ι τεχνικό 

φυλλάδιο με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ότι πράγματι 

είναι το ηθτοφμενο, που κα ςυνυποβάλλονται με τθν τεχνικι προςφορά. 

 

3.1.3 Σα ηθτοφμενα μεγζκθ να δίνονται ςτο ηθτοφμενο κατά περίπτωςθ ςφςτθμα 

μετριςεων. 

 

3.1.4 τθν τεχνικι προςφορά απαραιτιτωσ να αναγράφεται θ μάρκα, το μοντζλο, ο 

τφποσ, το εργοςτάςιο καταςκευισ, θ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των 

προςφερομζνων ςυςκευϊν και των παρελκόμενων τουσ.  

 

3.2 ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.2.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να υποβάλλει με τθν ΠΡΟΦΟΡΑ του, προμελζτθ 

εφαρμογισ που να παρουςιάηει αναλυτικά: 

i. Σον αναλυτικό ςχεδιαςμό τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 

ii. Σθ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ ωσ επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ. Αναλυτικά 

διαγράμματα τθσ λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ, των ςυςκευϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν και να γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτο λογιςμικό που πρόκειται 

να χρθςιμοποιθκεί 

iii. Σθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

iv. Σισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου 

v. Σθν ολοκλιρωςθ και τθ διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων 

vi. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ 

vii. Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου 

viii. χζδιο μετάπτωςθσ για το ςφνολο των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται επί του 

παρόντοσ (EUROSUR, SEAHORSE, ncc.gov.gr, κ.λπ.) και κα μεταφερκοφν ςτισ νζεσ 

εγκαταςτάςεισ του Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

ix. χζδιο υλοποίθςθσ τθσ διαςφνδεςθσ του ςυνόλου των ςυςτθμάτων που κα 

εγκαταςτακοφν ςτο Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 



x. χζδιο ανάπτυξθσ του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν του 

Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

xi. Περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ του Ολοκλθρωμζνου 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν του Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

xii. χζδιο δοκιμϊν λειτουργίασ/αςφάλειασ/απόδοςθσ του Ολοκλθρωμζνου 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν του Ε..Κ.Ε..Μ.Α. και αποτφπωςθ των 

προςδοκϊμενων τιμϊν 

 

3.2.2 Οι ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ, που αφοροφν ςτθ διαςφνδεςθ και λειτουργία των 

επιμζρουσ ςυςτθμάτων, κακϊσ και των υφιςτάμενων υποδομϊν τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, κα παραςχεκοφν ςτουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ μετά από 

αυτοπρόςωπθ παρουςία τουσ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία και αφοφ υπογράψουν 

ςχετικι διλωςθ εμπιςτευτικότθτασ. 

 

3.2.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να υποβάλλει μελζτθ εφαρμογισ, θ οποία κα 

περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα επικαιροποιθμζνα περιεχόμενα τθσ προμελζτθσ εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΑΓΟΡΑΣΗ κα αξιολογιςει 

τθ μελζτθ εφαρμογισ και κα παράςχει τα ςχόλια του, οφτωσ ϊςτε αυτά να 

ενςωματωκοφν ςτθν τελικι μελζτθ εφαρμογισ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3.3 ΕΓΓΤΗΕΙ 

Σο ςφνολο του υςτιματοσ και του εξοπλιςμοφ του Ζργου, να ςυνοδεφεται 

απαραιτιτωσ από τισ ακόλουκεσ εγγυιςεισ: 

 

3.3.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

(Hardware & Software) τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

του όλου ςυςτιματοσ. 

 

3.3.2 Εγγφθςθ για τθν ολικι ι μερικι αντικατάςταςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ι φκοράσ του, θ οποία οφείλεται ςε κακι καταςκευι ι 

ελαττωματικι λειτουργία του τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ χωρίσ επιπλζον κόςτοσ για τθν υπθρεςία. 

 

3.3.3 Εγγφθςθ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν για όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ 

(H/W&S/W) για δζκα (10) ζτθ τουλάχιςτον. ε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ μθ 

διακεςιμότθτασ του ακριβοφσ μοντζλου ανταλλακτικοφ να διατίκεται αντίςτοιχο, 

ςυμβατό με τα υπόλοιπα μζρθ του ςυςτιματοσ, ιδίων ι καλφτερων προδιαγραφϊν. 

 

3.3.4 ε περίπτωςθ νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται, ς’ οποιοδιποτε 

ςθμείο του ςυςτιματοσ, από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, o ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

υποχρεοφται να παρζχει δωρεάν αναβακμίςεισ ςτο λογιςμικό των εφαρμογϊν του, 

για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ. 

 



3.3.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει δωρεάν υπθρεςίεσ 

παραμετροποίθςθσ του υςτιματοσ και ςτο λογιςμικό των εφαρμογϊν του, για τρία 

(3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ. 

 

3.3.6 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά, διορκϊνει, 

τροποποιεί το υλικό ι λογιςμικό που δυςχεραίνει τθν εφρυκμθ και αξιόπιςτθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

3.3.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ για όλο το 

χρονικό διάςτθμα τθσ εγγυιςεωσ. 

 

3.3.8 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να παρζχει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ το 

οποίο να ςυμπεριλαμβάνει και τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ επίλυςθσ τεχνικϊν 

προβλθμάτων (Help – Desk) με ενιαίο πανελλαδικό αρικμό κλιςθσ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ από 08.00 ζωσ και 22.00. 

 

3.3.9 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται απαραίτθτα να παρζχει υπθρεςία, για τθν 

αναγγελία βλαβϊν, 24 ϊρεσ το 24ωρο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με αρικμό 

κλιςθσ τον ενιαίο πανελλαδικό αρικμό κλιςθσ τθσ υπθρεςίασ επίλυςθσ τεχνικϊν 

προβλθμάτων. 

 

3.3.10 Οι βλάβεσ εξοπλιςμοφ κα δθλϊνονται ςτον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ από εξουςιοδοτθμζνα 

άτομα τθσ Τπθρεςίασ. 

 

3.3.11 Η μθ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ, θ μθ διάκεςθ των 

αιτουμζνων ανταλλακτικϊν εντόσ του κακοριηόμενου χρονικοφ ορίου, κακϊσ και θ 

καταςτρατιγθςθ των λοιπϊν όρων τθσ ςυμβάςεωσ εκ μζρουσ του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, 

κα αποτελοφν λόγο επιβολισ των προβλεπόμενων κυρϊςεων από τθ ςχετικι 

Νομοκεςία. 

 

3.3.12 Για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ 

από τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ότι, το προςφερόμενο ςφςτθμα με όλα τα παρελκόμενα του 

είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καταςκευισ, καινοφργιο και αμεταχείριςτο και να 

μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του από τον 

καταςκευαςτι. 

 

3.3.13 Να πραγματοποιείται προλθπτικι ςυντιρθςθ, για το ςφνολο του υλικοφ και 

λογιςμικοφ του Ζργου ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

 

3.3.14 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει δωρεάν υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ 

υλικοφ και λογιςμικοφ για αλλαγζσ που τυχόν απαιτθκοφν μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του ζργου και για το χρονικό διάςτθμα τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Οι 

υπθρεςίεσ αφοροφν παραμετροποίθςθ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, πζραν των 

υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ του 

υλικοφ και λογιςμικοφ που ζχει παραδοκεί. Επίςθσ, αφοροφν ςτθν 



παραμετροποίθςθ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυμβατότθτασ και τθσ επικοινωνίασ με τα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα τθσ Δράςθσ. 

Η παροχι υπθρεςιϊν παραμετροποίθςθσ κα παρζχεται μετά από αίτθςθ του 

ΑΓΟΡΑΣΗ. Ο Ανάδοχοσ να διακζτει κατάλλθλο εξειδικευμζνο προςωπικό με 

προςόντα ανάλογα με τθν ηθτοφμενθ παραμετροποίθςθ. 

 

3.3.15 Για όλα τα προϊόντα λογιςμικοφ που κα προςφερκοφν, να περιζρχονται όλεσ οι 

άδειεσ χριςθσ αυτϊν ςτθν ιδιοκτθςία του Ε..Κ.Ε..Μ.Α., το οποίο και αποκτά τθ 

νομιμότθτα τθσ χριςθσ τουσ χωρίσ κανζνα περιοριςμό. 

 

3.4 ΤΝΣΗΡΗΗ 

3.4.1 Πριν τθ λιξθ τθσ περιόδου ΕΓΓΤΗΗ κα πρζπει να ζχει οριςτικοποιθκεί και 

υπογραφεί θ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, εφόςον το επικυμεί ο ΑΓΟΡΑΣΗ. 

 

3.4.2 Η περίοδοσ ςυντιρθςθσ ορίηεται τουλάχιςτον για επτά (7) ζτθ, με δικαίωμα ετιςιασ 

ανανζωςθσ από τον ΑΓΟΡΑΣΗ, μετά το πζρασ αυτϊν. 

 

3.4.3 Για τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ ιςχφουν οι ίδιοι ακριβϊσ όροι, προχποκζςεισ, 

δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ που ιςχφουν για τθν εγγφθςθ. 

 

3.4.4 Σο ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν κα υπερβαίνει το 6% του ςυνολικοφ κόςτουσ του 

ζργου. 

 

3.4.5 Κατά τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ (προλθπτικισ, επιςκευισ βλάβθσ), ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να παρζχει χωρίσ επιπλζον κόςτοσ, όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ και τα αναγκαία υλικά και λογιςμικά για τθν ολοκλθρωμζνθ 

ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ.  

 

3.4.6 Ο ΑΓΟΡΑΣΗ ζχει το δικαίωμα εξαίρεςθσ από τθν ςυντιρθςθ οποιουδιποτε 

προϊόντοσ , υλικοφ ι λογιςμικοφ, με ανάλογθ απομείωςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ. 

 

3.4.7 Κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ πρζπει να τθρεί ενιμερο τον 

ΑΓΟΡΑΣΗ για κάκε τροποποίθςθ, βελτίωςθ, διόρκωςθ, αναβάκμιςθ ι επζκταςθ 

προϊόντων και εξυπθρετιςεων, παρζχοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για 

το αναγκαίο υλικό. 

 

3.4.8 Σο ποςό τθσ ςυντιρθςθσ κα καταβάλλεται δεδουλευμζνο ςε ετιςια βάςθ. 

 

3.4.9 Να αναφερκοφν αναλυτικά τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ που ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ χαρακτθρίηει ωσ αναλϊςιμα και ωσ εκ τοφτου δεν καλφπτονται από 

τθν εγγφθςθ ι τθν ςυντιρθςθ. 

 

3.5 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

3.5.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ κα ζχει τθ ςυνολικι και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν εξϋ 

ολοκλιρου εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και 



όλων των παρελκομζνων του, το ςφνολο του εξοπλιςμοφ του Ζργου, τα λογιςμικά 

(πλιρωσ ενεργοποιθμζνα και λειτουργικά) που απαιτοφνται ςτθν Τπθρεςία. 

 

3.5.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ 

παραμετροποιιςεισ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να παραδοκεί 

πλιρωσ λειτουργικόσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ Σεφχουσ Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν. 

 

3.5.3 Να υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου, να αναφερκοφν 

εγκαίρωσ τα ςτοιχεία του προςωπικοφ που κα υλοποιιςει τθν εγκατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ και τισ πικανζσ απαιτιςεισ που ζχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ από τθν 

Τπθρεςία κατά το ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ. ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί 

υποπρομθκευτισ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ι για τθν 

εκπλιρωςθ των όρων των εγγυιςεων και για τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, αυτόσ 

απαιτείται να αναφζρεται ςτθν προςφορά. 

 

3.5.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΗ κα διαπιςτεφςει το προςωπικό που κα υλοποιιςει τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

3.5.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τον ςυνολικό 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τθν πλιρθ και αποτελεςματικι 

λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ, όπωσ αυτόσ κα αναφζρεται και αναλφεται ςτθ 

μελζτθ. 

 

3.5.6 Όλεσ οι εφαρμογζσ και το λειτουργικό που κα υπάρχουν ςτο ςφςτθμα κα 

παραδοκοφν εγκατεςτθμζνα και πλιρωσ παραμετροποιθμζνα ςτον ΑΓΟΡΑΣΗ. Σο 

λογιςμικό κα παραδοκεί και ςε οπτικό δίςκο (DVD). 

 

3.5.7 Σο ςφνολο του εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό) του Ζργου που περιγράφεται ςτο 

παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κα χρθςιμοποιείται από τον ΑΓΟΡΑΣΗ, 

κατά τθν κρίςθ του, οπουδιποτε, οποτεδιποτε και επί οποιονδιποτε χρόνο και δεν 

υπόκειται ςε περιοριςμοφσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ ι ωράριο εργαςίασ. Η χριςθ αυτι 

δε διαφοροποιεί ςε κανζνα ςθμείο ι όρο το πλαίςιο υποχρεϊςεων του 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ. 

 

3.6 ΤΛΙΚΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ – ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

3.6.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ τα 

ςυνοδευτικά εγχειρίδια του εξοπλιςμοφ H/W & S/W τουλάχιςτον ςε δφο (2) 

αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

 

3.6.2 Να παραδοκεί ςτον ΑΓΟΡΑΣΗ πλιρθσ πίνακασ των εγχειριδίων που κα 

προςφερκοφν. 

 



3.6.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου 

καλισ λειτουργίασ, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ ςε ψθφιακό αρχείο τα serial number 

όλου του εξοπλιςμοφ. 

 

3.6.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ προ τθσ παραλαβισ υποχρεοφται να ςυντάξει και να παράςχει 

υλικό τεκμθρίωςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε τρία (3) αντίγραφα όλων των 

εργαςιϊν (παραμετροποίθςεισ ςυςκευϊν, ονοματολογία και διευκυνςιοδότθςθ, 

πρόςκετα προγράμματα κ.λπ.). Ειδικότερα πρζπει να περιλαμβάνει: 

i. Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και ολοκλιρωςθσ του δικτφου (Integration) 

ii. Εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία όλων των Τπθρεςιϊν (Services) 

iii. Εργαςίεσ – τροποποιιςεισ – ειδικζσ παράμετροι, για τθ λειτουργία των 

προγραμμάτων (Customization) 

iv. Διαδικαςίεσ πλιρουσ ανάκαμψθσ (Backup – Restore), για κάκε τφπο 

προςφερομζνου ςυςτιματοσ 

v. Πλιρεσ Αναλυτικό Σεχνικό Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ. 

 

3.7 ΠΑΡΑΔΟΗ – ΔΟΚΙΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

3.7.1 Ο χρόνοσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ 

και λειτουργία, είναι μζχρι τρεισ (3) μινεσ μετά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

3.7.2 Ωσ τόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του ςυνόλου του υπό προμικεια 

εξοπλιςμοφ ορίηονται οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Ε..Κ.Ε..Μ.Α., που κα 

διαμορφωκοφν, επί τθσ Π. Κανελλοποφλου και Λ. Μεςογείων. 

 

3.7.3 Μετά τθ παράδοςθ και προ τθσ παραλαβισ του Ζργου κα διενεργθκοφν δοκιμζσ 

αποδοχισ όςον αφορά ςτθ λειτουργία του ςυνόλου των ςυςτθμάτων που το 

απαρτίηουν. 

 

3.7.4 Οι δοκιμζσ αποδοχισ που κα πραγματοποιθκοφν είναι οι εξισ: 

i. Ο Ανάδοχοσ να κζςει ςε λειτουργία όλο τον εξοπλιςμό 

ii. Να ελεγχκεί θ ορκι εγκατάςταςθ, θ ομαλι εκκίνθςθ και θ καλι/ορκι λειτουργία 

όλου του εξοπλιςμοφ, (hardware) και του λογιςμικοφ (software) που κα προςφζρει 

ο Ανάδοχοσ 

iii. Να πραγματοποιθκοφν οι περιγραφόμενεσ, ςτθ μελζτθ εφαρμογισ, δοκιμζσ και να 

επιβεβαιωκοφν οι προςδοκϊμενεσ τιμζσ 

iv. Να ελεγχκεί θ ποςότθτα και το είδοσ (enterprise, development κ.λπ.) του 

λογιςμικοφ κακϊσ και των αδειϊν χριςθσ του, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

παρόντοσ τεφχουσ 

v. Χριςθ διαγνωςτικϊν εργαλείων λογιςμικοφ (post, firmware tests) που κα 

προςφερκοφν από τον Ανάδοχο και κα χρθςιμοποιθκοφν, με τθ ςυνδρομι του και 

υπό τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου 



(Ε.Π.Π.Ε.), για τθν αποτφπωςθ και τθν καταγραφι τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ 

ςφνκεςθσ του εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ που κα παραδοκεί 

vi. Να ελεγχκεί θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των τερματικϊν ςτακμϊν με τα ςυςτιματα 

των Φορζων που κα ςυμμετζχουν ςτο Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

vii. Να ελεγχκεί θ διαλειτουργικότθτα όλων των ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιοφνται 

ςτο Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

 

3.7.5 Οποιαδιποτε άλλθ δοκιμι κρίνει αναγκαία θ Ε.Π.Π.Ε. για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

ςφνκεςθσ και τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ. 

 

3.7.6 Η επιτροπι παραλαβισ (Ε.Π.Π.Ε.) κα ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει επιπλζον τεςτ 

αποδοχισ κατά τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ αν κατά τθν κρίςθ τθσ αυτό 

επιβάλλεται. 

 

3.7.7 Σο ςφςτθμα πριν τθν οριςτικι παραλαβι του κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει 

επιτυχϊσ, χωρίσ προβλιματα για δοκιμαςτικι περίοδο ενόσ (1) μινα (περίοδοσ 

καλισ λειτουργίασ). Η περίοδοσ αυτι κα αρχίςει μετά τθν παράδοςθ του 

ςυςτιματοσ και εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία οι δοκιμζσ αποδοχισ του 

ςυςτιματοσ. 

 

3.7.8 Η οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ κα γίνει μετά τθν 

προαναφερόμενθ δοκιμαςτικι περίοδο και εφόςον ζχουν επιλυκεί όλα τα 

προβλιματα ϊςτε το όλο ςφςτθμα να είναι πλιρωσ λειτουργικό, ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

3.8 ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ 

3.8.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ οφείλει με δικζσ του δαπάνεσ να πραγματοποιιςει τισ 

εκπαιδεφςεισ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

 

3.8.2 Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

3.8.3 Να πραγματοποιθκεί εκπαίδευςθ χρθςτϊν ςτο Ολοκλθρωμζνο φςτθμα 

Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν του Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

 

3.8.4 Η διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 8 ωρϊν για τουλάχιςτον 25 

άτομα ςε ομάδεσ το πολφ 5 ατόμων και κα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και 

πρακτικι εφαρμογι και κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το 

Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

 

3.8.5 Οι προαναφερόμενεσ εκπαιδεφςεισ, να πραγματοποιθκοφν πριν τθν οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου. 

 

3.8.6 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ δφναται να προτείνει ςτθν προςφορά του τθν πραγματοποίθςθ 

επιπρόςκετων εκπαιδεφςεων ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ. 



 

3.9 ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

3.9.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να παράςχει ςε κάκε εκπαιδευόμενο τα εγχειρίδια 

χειριςμοφ & διαχείριςθσ για τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν του Ολοκλθρωμζνου 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν. 

 

3.9.2 Σα εγχειρίδια κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι αναλυτικά 

και να περιγράφουν με ςαφι και κατανοθτό τρόπο τισ λειτουργίεσ που είναι 

διακζςιμεσ ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. 

 

3.9.3 Να υποβλθκοφν τα τεχνικά εγχειρίδια ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όλου του υπό 

προμικεια εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό) του Ζργου. τα εγχειρίδια αυτά να 

αναγράφονται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ κάκε ςυςκευισ και κάκε είδουσ τεχνικι 

πλθροφορία. 

 

3.9.4 Σα εγχειρίδια (τεχνικά και λειτουργικά) να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

3.10 ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

3.10.1 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ, ο Ανάδοχοσ 

κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 

οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε 

γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ 

ι το ςφνολο του Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία 

που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου και δεν 

αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα. Για το λόγο αυτό, όλο το 

προςωπικό που κα ζχει εμπλοκι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα υπογράψει 

«Τπεφκυνθ Διλωςθ Ενθμερϊςεωσ Απορρεουςϊν Τποχρεϊςεων από τθν 

Εξουςιοδότθςθ». 

 

3.10.2 Όλο το προςωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ που ζχει πρόςβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ, 

επιςκευι και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, υπόκειται ςε ζλεγχο αςφαλείασ 

προκειμζνου του χορθγθκεί υπθρεςιακι διαπίςτευςθ. 

 

3.10.3 Σο προςωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ απαγορεφεται να χρθςιμοποιεί οποιαδιποτε 

ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, πζρα από τουσ χϊρουσ 

εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του. 

 

3.10.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ, 

για κανζνα λόγο, δεν κα προβαίνει ςε ενζργειεσ οι οποίεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν γνωςτοποίθςθ ι απόκτθςθ διαβακμιςμζνων υλικϊν ι 

πλθροφοριϊν από τρίτα μζρθ. 

 



3.10.5 Κατ’ απαίτθςθ του ΑΓΟΡΑΣΗ, να δίδονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, πλθροφορίεσ 

ςτοιχείων ταυτότθτασ ατόμων που ζχουν εμπλακεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ςτθν 

εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του, για τθν υλοποίθςθ του υπό προμικεια 

ςυςτιματοσ. 

 

3.10.6 Αν οποιαδιποτε ςτιγμι, πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 

ςυςτιματοσ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αντιλθφκεί ότι ζνα μθ εξουςιοδοτθμζνο άτομο 

καταβάλλει ι κατζβαλε προςπάκειεσ προκειμζνου να αποκτιςει πλθροφορίεσ που 

αφοροφν το εν λόγω ςφςτθμα ι που αφοροφν ι περιλαμβάνουν υλικά – λογιςμικά 

του ςυςτιματοσ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον 

ΑΓΟΡΑΣΗ ςχετικά με το εν λόγω περιςτατικό. 

 

3.10.7 Μόλισ ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αντιλθφκεί οποιαδιποτε απόπειρα ι παραβίαςθ του 

απορριτου ι των υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του υπό προμικεια 

ςυςτιματοσ, ζχει τθν υποχρζωςθ άμεςθσ ενθμζρωςθσ του ΑΓΟΡΑΣΗ. 

 

3.10.8 Κανζνα αποκθκευτικό μζςο (μόνιμο ι προςωρινό), δεν επιτρζπεται να εξζλκει των 

εγκαταςτάςεων του Αγοραςτι μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ι 

κατά τθν φάςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. ε περίπτωςθ βλάβθσ τα ελαττωματικά 

αποκθκευτικά μζςα ΔΕΝ επιςτρζφονται ςτον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ. 

 

3.10.9 ε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να διαφυλάξει το απόρρθτο και τυχόν 

κωδικοφσ αςφαλείασ με τουσ οποίουσ αποκτά πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Είναι υπεφκυνοσ/θ για οποιαδιποτε 

πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα με τθ χριςθ των δικϊν του κωδικϊν. 

 

3.10.10 Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλει ριτρα και να τον κθρφξει 

ζκπτωτο ςφμφωνα με τα οριηόμενα του Κανονιςμοφ Προμθκειϊν. 

 

3.11 ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΡΗΣΡΕ 

3.11.1 Ο τρόποσ υπολογιςμοφ και υποβολισ ρθτρϊν ιςχφει τόςο ςτθν περίοδο ΕΓΓΤΗΗ 

όςο και ςτθν περίοδο ΤΝΣΗΡΗΗ. 

 

3.11.2 Οι ριτρεσ επιβάλλονται ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ οποιαςδιποτε 

μονάδασ του εξοπλιςμοφ ι λογιςμικοφ που είναι ενταγμζνο ςτθν εγγφθςθ και 

ςυντιρθςθ. 

 

3.11.3 Ωσ βλάβθ ορίηεται θ μθ διακεςιμότθτα του εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό). 

 

3.11.4 Σο υλικό ι λογιςμικό κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο εάν είναι μθ διακζςιμο ζςτω 

και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει. 

 

3.11.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι, κατά τθν περίοδο τθσ 

εγγφθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ, να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε πλθμμελϊσ 

λειτουργοφςα αυτόνομθ μονάδα, ι μζροσ των ςυςτθμάτων. Ωσ πλθμμελϊσ 



λειτουργοφςα μονάδα ι τμιμα υςτιματοσ, κα κεωρθκεί εκείνθ που για διάςτθμα 

τριϊν ςυνεχϊν μθνϊν παρουςιάηει μθνιαία περιςςότερεσ από δφο βλάβεσ. 

 

3.11.6 Ο Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο 

χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. 

 

3.11.7  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ: 

i. εντόσ το πολφ εικοςιτεςςάρων (24) ωρϊν από τθν ειδοποίθςι του, για 

βλάβθ/δυςλειτουργία, που αφορά α) δικτυακό εξοπλιςμό και β) εξοπλιςμό και 

λογιςμικό του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν, του 

Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

ii. εντόσ το πολφ εβδομιντα δφο (72) ωρϊν από τθν ειδοποίθςι του για 

βλάβθ/δυςλειτουργία, που αφορά τον υπόλοιπο εξοπλιςμό και λογιςμικό του 

Ζργου. 

 

3.11.8 Αν δεν αποκαταςτακεί το πρόβλθμα τθσ παραγράφου 3.11.7 εντόσ τθσ 

προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, κα επιβάλλεται ριτρα ίςθ με το 1% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ τθσ μονάδασ που είναι εκτόσ λειτουργίασ/μθ διακζςιμο, κακϊσ και του 

εξοπλιςμοφ (υλικό, λογιςμικό) που επθρεάηεται από αυτι, για κάκε μια (1) ϊρα 

κακυςτζρθςθσ. 

 


