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Β.  Επεξεργασία Σχολίων 

Α/Α Προτεινόµενο Σχόλιο Σχολιασµός 
   

1.  ∆ιευκρινίσεις/ Παρατηρήσεις 
Παρατήρηση 1 
Παρ 2.9.1 -Αναφέρεται ότι : 
«2.9.1 Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, θα επιβάλλονται ρήτρες ως εξής: 
Αν πρόβληµα της παραγράφου (2.4.17) δεν αποκατασταθεί εντός των 
προβλεπόµενων προθεσµιών, θα υποβάλλεται ρήτρα ίση µε 8% επί της ετήσιας 
τιµής συµβολαίου συντήρησης όλου του εξοπλισµού, ανά εικοσιτέσσερις (24) 
ώρες καθυστέρησης» 
Προτείνουµε η εφαρµογή της παραπάνω ρήτρας να επιβάλλεται όπως αναφέρεται, 
ως ποσοστό της ετήσιας τιµής συµβολαίου συντήρησης µόνον του εξοπλισµού 
που ευρίσκεται σε κατάσταση βλάβης και όχι του συνόλου του εξοπλισµού. 
Επίσης θεωρούµε ότι θα πρέπει να τεθεί κάποιο άνω όριο στο συνολικό ποσό των 
ρητρών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παραπάνω πολιτικής επιβολής 
ρητρών (ενδεικτικά ίσο µε το συνολικό ετήσιο τίµηµα συντήρησης για τον 
εξοπλισµό στον οποίο έχει υπάρξει βλάβη). 

Ελήφθη 
υπόψη 

Παρατήρηση 2 
Β.7 ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 3G/4G (MODEM ROUTER) 
Αναφέρεται «Υποστήριξη EIGRP.» 
Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που επιβάλλει 
την υποστήριξη τεχνολογίας EIGRP από το προσφερόµενο σύστηµα. Έχοντας 
υπόψη ότι η τεχνολογία αυτή παραπέµπει ενδεχοµένως σε συγκεκριµένα 
τεχνολογικά συστήµατα, προτείνουµε να αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή καθώς 
καλύπτεται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές που αναφέρονται σε πρωτόκολλα 
δυναµικής δροµολόγησης. 

Ελήφθη 
υπόψη 

Παρατήρηση 3 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- 2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αναφέρεται «2.1.6 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει σχετική υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία να αναφέρει τη σχετική εµπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο δραστηριοποίησης για υλοποίηση ενός (1) 
τουλάχιστον παρόµοιου συστήµατος». 
∆εδοµένου του σύνθετου χαρακτήρα του έργου και της κρισιµότητας της ορθής 
λειτουργίας του συστήµατος για την Ελληνική Αστυνοµία, προτείνουµε να 
ζητούνται αποδεικτικά εµπειρίας στα οποία να αναφέρονται συγκεκριµένες 
τεχνολογικές περιοχές – όπως ακριβώς αποτυπώνονται και στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών – και τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλα καλής 
παραλαβής / καλής εκτέλεσης ή υπεύθυνες δηλώσεις του Αναδόχου. 
Ενδεικτικά θεωρούµε απαραίτητη την ύπαρξη εµπειρίας στις παρακάτω 
τεχνολογικές περιοχές 
 Προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και ολοκλήρωση Πληροφοριακού 
Συστήµατος που περιλαµβάνει κεντρικό εξοπλισµό (server), λογισµικό και 
ανάπτυξη εφαρµογών επιτήρησης, εντοπισµού και καταγραφής θέσης οχηµάτων 
σε κίνηση µέσω συστήµατος GIS, για τουλάχιστον 10 οχήµατα σε κίνηση 
 Προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και ολοκλήρωση συστήµατος 
περιµετρικής επιτήρησης CCTV 
 Προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη –συντήρηση µε όρους SLA 
(*αντίστοιχους µε τους όρους του τεύχους προδιαγραφών) συστηµάτων 
καλωδιώσεων, τροφοδοσίας µέσω µπαταρίας & UPS, τηλεπικοινωνιακών 
συνδέσεων ασύρµατου δικτύου GPRS/ 3G / 4G µε χρήση ειδικών κεραιών σε 
ειδικού τύπου οχήµατα (τουλάχιστον 10 οχήµατα) 

∆εν ελήφθη 
υπόψη 
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2.  ∆ιευκρινήσεις/Παρατηρήσεις: 
Παρατήρηση 1 
Παρ 2.9.1 -Αναφέρεται ότι : 
«2.9.1 Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, θα επιβάλλονται ρήτρες ως εξής: 
Αν πρόβληµα της παραγράφου (2.4.17) δεν αποκατασταθεί εντός των 
προβλεπόµενων προθεσµιών, θα υποβάλλεται ρήτρα ίση µε 8% επί της ετήσιας 
τιµής συµβολαίου συντήρησης όλου του εξοπλισµού, ανά εικοσιτέσσερις (24) 
ώρες καθυστέρησης» 

Προτείνουµε η εφαρµογή της παραπάνω ρήτρας να επιβάλλεται όπως αναφέρεται, 
δηλ ως ποσοστό της ετήσιας τιµής συµβολαίου συντήρησης, µόνον του 
εξοπλισµού που ευρίσκεται σε κατάσταση βλάβης και όχι του συνόλου του 
εξοπλισµού. 
Επίσης θεωρούµε ότι θα πρέπει να τεθεί κάποιο άνω όριο στο συνολικό ποσό των 
ρητρών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παραπάνω πολιτικής επιβολής 
ρητρών (ενδεικτικά ίσο µε το συνολικό ετήσιο τίµηµα συντήρησης για τον 
εξοπλισµό στον οποίο έχει υπάρξει βλάβη). 

Ελήφθη 
υπόψη 

Παρατήρηση 2 
Β.7 ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 3G/4G (MODEM ROUTER) 
Αναφέρεται «Υποστήριξη EIGRP.» 
Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που επιβάλλει 
την υποστήριξη τεχνολογίας EIGRP από το προσφερόµενο σύστηµα. Έχοντας 
υπόψη ότι η τεχνολογία αυτή παραπέµπει ενδεχοµένως σε συγκεκριµένα 
τεχνολογικά συστήµατα, προτείνουµε να αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή καθώς 
καλύπτεται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές που αναφέρονται σε πρωτόκολλα 
δυναµικής δροµολόγησης. 

Ελήφθη 
υπόψη 

Παρατήρηση 3 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- 2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αναφέρεται «2.1.6 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει σχετική υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία να αναφέρει τη σχετική εµπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο δραστηριοποίησης για υλοποίηση ενός (1) 
τουλάχιστον παρόµοιου συστήµατος». 
∆εδοµένου του σύνθετου χαρακτήρα του έργου και της κρισιµότητας της ορθής 
λειτουργίας του συστήµατος για την Ελληνική Αστυνοµία, προτείνουµε να 
ζητούνται αποδεικτικά εµπειρίας στα οποία να αναφέρονται συγκεκριµένες 
τεχνολογικές περιοχές – όπως ακριβώς αποτυπώνονται και στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών – και τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλα καλής 
παραλαβής / καλής εκτέλεσης ή υπεύθυνες δηλώσεις του Αναδόχου. 
Ενδεικτικά θεωρούµε απαραίτητη την ύπαρξη εµπειρίας στις παρακάτω 
τεχνολογικές περιοχές 
 Προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και ολοκλήρωση Πληροφοριακού 
Συστήµατος που περιλαµβάνει κεντρικό εξοπλισµό (server), λογισµικό και 
ανάπτυξη εφαρµογών επιτήρησης, εντοπισµού και καταγραφής θέσης οχηµάτων 
σε κίνηση µέσω συστήµατος GIS, για τουλάχιστον 10 οχήµατα σε κίνηση 
 Προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και ολοκλήρωση συστήµατος 
περιµετρικής επιτήρησης CCTV 
 Προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη –συντήρηση µε όρους SLA 
(*αντίστοιχους µε τους όρους του τεύχους προδιαγραφών) συστηµάτων 
καλωδιώσεων, τροφοδοσίας µέσω µπαταρίας & UPS, τηλεπικοινωνιακών 
συνδέσεων ασύρµατου δικτύου GPRS/3G µε χρήση ειδικών κεραιών, σε ειδικού 
τύπου οχήµατα (τουλάχιστον 10 οχήµατα) 
 

∆εν ελήφθη 
υπόψη 

 


