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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΠΠΔ)

Α. Πίνακαρ ΠΠΔ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ / ΤΠΗΡΔΙΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ

ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1. Γικηςακέρ και Τπολογιζηικέρ Τποδομέρ
1.1

Δμππεξεηεηέο

2

1.2

χζηεκα Backup

1

1.3

ηαζκνί εξγαζίαο

5

2. Άδειερ Λογιζμικού
2.1

Λεηηνπξγηθά
πζηήκαηα
Δμππεξεηεηψλ

2

2.2

Λεηηνπξγηθά
πζηήκαηα
ηαζκψλ Δξγαζίαο

5

2.3

χζηεκα
Γηαρείξηζεο
Βάζεο Γεδνκέλσλ

1

2.4

χζηεκα
Γηαρείξηζεο
Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο

1

2.5

Λνγηζκηθφ
Γηαδηθηχνπ

Δμππεξεηεηή

απεξηφξηζηεο

3. Ανάπηςξη Τπηπεζιών

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Καζνξηζκφο
Πξνδηαγξαθψλ Πξντφλησλ
- ρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε
Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη
Γηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο
Αλάπηπμε Βάζεο
Γεδνκέλσλ Πξντφλησλ
Καιαζηνχ
Παξαηεξεηήξην Σηκψλ
Πξντφλησλ Καιαζηνχ
Γεσ-πιεξνθνξηαθφο
ράξηεο (Geo-Map) γηα ηα
πξντφληα ηνπ θαιαζηνχ

1

1
1
1

«Ηιεθηξνληθφ Πηάην»

1

Γηαδξαζηηθέο Mobile
Δθαξκνγέο
Ηιεθηξνληθφ Αγξνηηθφ
«Magazino»
Τπεξεζία Γηθηχσζεο
Αγξνηηθνχ Υψξνπ
Τπεξεζία Ηιεθηξνληθήο
Πξνψζεζεο
Τπεξεζία Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζθνπήζεσλ/
Γηαγσληζκψλ

1

Ηιεθηξνληθά Gadgets

1

1
1
1
1

4. Τπηπεζίερ Δκπαίδεςζηρ
4.1

Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ

1
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Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ / ΤΠΗΡΔΙΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ

Δθπαίδεπζε ηειηθψλ
ρξεζηψλ ζπζηήκαηνο θαη
ππεξεζηψλ
5. Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ Έναπξηρ Λειηοςπγίαρ
4.2

Δγθαηάζηαζε θαη Πηινηηθή
Λεηηνπξγία ηεο
Οινθιεξσκέλεο
Πιεξνθνξηαθήο Τπνδνκήο
Γηνξζψζεηο (Debugging &
Tuning) θαη Παξαγσγηθή
5.2
Λεηηνπξγία
Οινθιεξσκέλεο
Πιεξνθνξηαθήο Τπνδνκήο
7. Λοιπέρ Γαπάνερ
5.1

7.1
7.2
7.3

Παξαγσγή Πνιπκεζηθνχ
Τιηθνχ
Παξαγσγή Έληππνπ
Τιηθνχ θαη Spots
Γηελέξγεηα Δθδειψζεσλ Δλεκεξσηηθψλ Ηκεξίδσλ

ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ
1

1

1

500
1000
10
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

1. ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ
A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

1.1
1.1.1
1.1.2

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Να
αλαθεξζεί
Καηαζθεπαζηήο

ν

Σχπνο

–

Αξηζκφο κνλάδσλ

1.2

ΝΑΙ
6
ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ

1.2.1

Δπεμεξγαζηήο ρξνληζκνχ ζηα 2.93
GHZ ή ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακνο

1.2.2

Μλήκε cache L2 (KB)

1.2.3

Δλζσκαησκέλα Γξαθηθά

1.3

ΝΑΙ
≥ 4MB
Ναη κε ζπρλφηεηα
ιεηηνπξγίαο 733 MHz
ΜΝΗΜΗ

1.3.1

Κεληξηθή Μλήκε Σερλνινγίαο DDR3
ή ηζνδχλακε

≥ 2 GB

1.3.2

Μέγηζηε

≤ 4 GB

1.3.3

Σαρχηεηα Γηαχινπ

1.4

1066MHz
ΜΗΣΡΙΚΗ

1.4.1

Τπνδνρή CPU

Socket 1156

1.4.2

Chipset

1.4.3

Τπνζηήξημε Καξηψλ Γξαθηθψλ

1 x PCI Express 2.0 x16
slot

1.4.4

Τπνδνρέο Μλήκεο

≥ 4 x DDR3
2200(O.C.)/2133(O.C.)/
1866(O.C.)/1800(O.C.)/
1600(O.C.)/1333/1066
MHz επέθηαζεο έσο
16GB (dual channel,
240-pin).]

1.4.5

Τπνζηήξημε Γίζθσλ

1 x Ultra DMA
133/100/66
(δπλαηφηεηα ζχλδεζεο
2 ζπζθεπψλ), 6 x SATA
3.0 Gb/s ports.

1.4.6

Θχξεο Δπηθνηλσλίαο (Δμσηεξηθέο)

1 x PS/2
Keyboard/Mouse
Combo port, 1 x D-Sub,
1 x HDMI, 1 x S/PDIF
Out (Optical), 1 x
LAN(RJ45) port, 6 x
USB 2.0/1.1, 3 x Jack
(8-channel) Audio I/O.

1.4.7

Δζσηεξηθέο πλδέζεηο

3 x PCIe 2.0 x1
(2.5GT/s, gray slots), 3
x PCI, 3 x USB 2.0
headers (ππνζηήξημε 6

H55 ή ηζνδχλακν

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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USB 2.0 ports), 1 x CPU
Fan connector (1x4pin), 1 x Chassis Fan
connectors (1x3-pin), 1
x Front panel audio
connector, 1 x S/PDIF
Out header, 1 x 24-pin
EATX Power connector,
1 x 8-pin EATX 12V
Power connector, 1 x
System Panel, 1 x COM
connector
1.4.8

On-Board πζθεπέο

Δλζσκαησκέλε θάξηα
δηθηχνπ 10/100/1000
Mbit, Δλζσκαησκέλε
θάξηα ήρνπ

1.5

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ

1.5.1

Μέγηζηε Ολνκαζηηθή Ιζρχο

1.5.2

χλδεζε

1.5.3

MTBF

1.5.4

Πξνζηαζία

≥ 460 Watts.
M/B 20+4 Pin x 1, CPU
4+4 Pin x 1, PCI-E 6 Pin
x 1, 4 Pin Peripheral x
5, SATA x 4, 4 Pin
Floppy x 1.
≥100,000 ψξεο
OVP / OCP / OPP / SCP.

1.6

ΚΛΗΡΟ ΓΙΚΟ

1.6.1

Μέγεζνο θιεξνχ

2,5''.

1.6.2

Υσξεηηθφηεηα

1.6.3

Σαρχηεηα Πεξηζηξνθήο

≥ 5400 rpm.

1.6.4

Πξσηφθνιιν Δπηθνηλσλίαο

SATA 3Gb/s

1.6.5

Μλήκε Buffer

≥ 320GB

8 MB.

1.7

ΟΘΟΝΗ

1.7.1

Σχπνο Οζφλεο

1.7.2

Βέιηηζηε
αλάιπζε

1.7.3

Μέγεζνο θνπθίδαο

≥ 0,3 x 0,3 ρηι.

1.7.4

Υξφλνο Απφθξηζεο

≥ 5 ms. (typical)

1.7.5

Γσλίεο ζέαζεο

1.7.6

Κνληξάζη (ηππηθφο)

αλάιπζε,

≥ 18,5 ίληζεο LCD TFT
Πξνηεηλφκελε

≥ 1366 x 768 ζηα 60 Hz

≥ 176° (H) / 170° (V)
≥ 1000:1
(SmartContrast:1.000.0
00:1)

1.7.7

Φσηεηλφηεηα

≥ 250 cd/m.

1.7.8

Δίζνδνο ήκαηνο

VGA (αλαινγηθή έμνδνο)

1.7.9

Υξψκαηα νζφλεο

≥ 16,7 M

1.7.1
0

Πηζηνπνηήζεηο

1.7.1
1

MTBF

ήκαλζε CE, TUV GS ,
TUV Ergonomie gepruft
, ISO 13406-2 , TCO03
≥ 30.000 ψξα(εο).
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1.8

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

1.8.1

DVD ROM (εζσηεξηθφ)

DVD+ -RW Dual Layer

1.8.2

Πνληίθη

Wheel Mouse Optical ή
άιιν ζπγθξίζηκεο
εκπνξηθήο αμίαο

1.8.3

Πιεθηξνιφγην 102/104 πιήθηξσλ
(κε ειιεληθή δηάηαμε πιήθηξσλ),
PS/2 ή USB

1.9

ΝΑΙ

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ - ΛΟΓΙΜΙΚΟ

1.9.1

Πξνεγθαηεζηεκέλν
Λεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα ζε Διιεληθφ γξαθηθφ
πεξηβάιινλ πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ
ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ θαη ην
επίζεκν CD/DVD εγθαηάζηαζεο

ΝΑΙ

1.9.2

Άδεηα ρξήζεο
ζπζηήκαηνο

ιεηηνπξγηθνχ

ΝΑΙ

1.9.3

Λνγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ,
ην νπνίν θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηέρεη
επεμεξγαζηή Κεηκέλνπ, Λνγηζηηθψλ
Φχιισλ θαη Παξνπζηάζεσλ θαη λα
είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε αξρεία
ODT/DOC, ODS/XLS, ODP/PPT. Θα
πξέπεη αθφκε λα έρεη Διιεληθφ
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη Διιεληθφ
Οξζνγξάθν θαη λα πξνζθεξζεί ζε
κνξθή
ζπλνιηθήο
άδεηαο
κε
δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο ηνπ ζε
άιιν πξνζσπηθφ ππνινγηζηή.

ΝΑΙ

1.9.4

Λνγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο

ΝΑΙ

1.9.5

Να
αλαθεξζεί
φπνην
επηπιένλ
ινγηζκηθφ
δίλεηαη
πξνεγθαηαζηεκέλν
απφ
ηνλ
θαηαζθεπαζηή

ΝΑΙ

1.10

ηνπ

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

1.10.
1

Δγθαηάζηαζε
θαη
ζέζε
ζε
ιεηηνπξγία
ζην
πξνβιεπφκελν
ζεκείν

ΝΑΙ

1.10.
2

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο

ΝΑΙ

1.10.
3

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη
ηνλ
αλαγθαίν
εμνπιηζκφ,
εμαξηήκαηα, θιπ. γηα ηελ ζέζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
ζε
παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία
(π.ρ.
θαιψδην,
connectors, νδεγνί, cd εθθίλεζεοδηφξζσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ απφ «κεδεληθή» βάζε,
θ.ι.π)

ΝΑΙ

1.10.
4

ΔΓΓΤΗΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

1.10.
5

On-Site Next Business Day

ΝΑΙ

1.10.
6

Δγγχεζε – Σερληθή
θαηαζθεπαζηή

ΝΑΙ

ππνζηήξημε

>3 ρξφληα
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2. ΚΔΝΣΡΙΚΟΙ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΔ (SERVERS)
A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

2.1
2.1.1
2.1.2

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Να
αλαθεξζεί
Καηαζθεπαζηήο

ν

Σχπνο

–

Αξηζκφο κνλάδσλ

ΝΑΙ
1

2.2

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ

2.2.1

Processor 2.80 GHz ή ιεηηνπξγηθά
ηζνδχλακνο

ΝΑΙ

2.2.2

Σαρχηεηα επεμεξγαζηή

≥2.80 GHz

2.2.3

Αξηζκφο επεμεξγαζηψλ

2 processors

2.2.4

Αλαβάζκηζε επεμεξγαζηή

2.2.5

Γηαζέζηκνο ππξήλαο επεμεξγαζηή

Upgradeable to 2
processors (8 cores)
Quad

2.3

ΜΝΗΜΗ

2.3.1

Δζσηεξηθή κλήκε cache

≥ 8 MB (1 x 8 MB)
Level 3 cache

2.3.2

Μλήµε

DDR3 Registered
(RDIMM)

2.3.3

Σππηθή κλήκε

12 GB (6 x 2 GB)
Standard Memory

2.3.4

Front side bus επεμεξγαζηή

2.3.5

Μέγηζηε κλήκε

2.3.6

Τπνδνρέο κλήκεο

1333 MHz Front Side
Bus
144 GB (18 x 8 GB) for
Registered Memory
configurations
18 DIMM slots

2.4

ΔΩΣΔΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ

2.4.1

Δζσηεξηθέο κνλάδεο

2.4.2

Σαρχηεηα
δίζθνπ

2.4.3

Cache

2.4.4

Διεγθηήο απνζήθεπζεο

2.4.5

Τπνδνρέο επέθηαζεο

2.4.6

Μνλάδα επέιηθηεο κνλάδαο δίζθνπ

2.4.7

Οπηηθέο κνλάδεο

2.4.8

Δζσηεξηθέο πλδέζεηο

κνλάδαο

2.5

2 hard disk drives
ζθιεξνχ

≥ 7200 rpms
≥ 64 MB
512MB with BBWC
Up to 6
None Standard
Clear CMOS switch
DVD RW drive

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

2.5.1

Μνξθή

2.5.2

Γηαζχλδεζε δηθηχνπ

2U Rack
Two Dual Port
Multifunction Gigabit
Server Adapters (four
ports total) with TCP/IP
Offload Engine, including
support for Accelerated
iSCSI

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
2.5.3

Δμσηεξηθέο ζχξεο I/O

Serial - 1; Pointing Device
(Mouse) - 1; Graphics - 1;
Keyboard - 1; VGA - 2 (1
front, 1 back); Network
RJ-45 - 2; iLO 2 remote
management port - 1; SD
slot - 1; USB 2.0 ports - 5
total (2 front, 2 back, 1
internal)

2.5.4

Τπνδνρέο επέθηαζεο

>=6

2.5.5

Σχπνο ηξνθνδνηηθνχ

(2) 750W Hot Plug Power
Supplies

2.5.6

Απαηηήζεηο ηζρχνο

100 to 240 VAC, 50 to 60
Hz

2.5.7

πκβαηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα

2.5.8

Πξφηππα ζπκκφξθσζεο

ACPI 2.0 Compliant; PCI
2.2 Compliant; WOL
Support; Microsoft® Logo
certifications; USB 2.0
Support

2.5.9

Γηαρείξηζε αζθάιεηαο

Power-on password;
Keyboard password;
Diskette drive control;
Diskette boot control;
QuickLock, Network Server
Mode; Parallel and serial
interface control;
Administrator's password

2.6

Microsoft® Windows®
Server; Microsoft®
Windows® Server HyperV; Red Hat Enterprise
Linux (RHEL); Red Hat
Enterprise Linux
Virtualization; SUSE Linux
Enterprise Server (SLES);
SUSE Linux Enterprise
Server with XEN; Oracle
Enterprise Linux (OEL);
Solaris; NetWare; VMware;
HP Citrix Essentials for
XenServer ή άιιν
ηζνδχλακν

ΟΘΟΝΗ

2.6.1

Σχπνο Οζφλεο

≥22 ηληζψλ [Wide
Έγρξσκε TFT-LCD κε
16.7 εθαηνκκχξηα
ρξψκαηα.(LED)]

2.6.2

Μέγηζηε, Πξνηεηλφκελε αλάιπζε

2.6.3

Μέγεζνο θνπθίδαο

≤ 0.282 mm

2.6.4

Υξφλνο Απφθξηζεο

≤ 2 ms

2.6.5

Γσλίεο ζέαζεο

2.6.6

Κνληξάζη

2.6.7

Φσηεηλφηεηα

2.6.8

Δίζνδνο ήκαηνο

≥ 1680 x 1050

Οξηδφληηα: 170 κνίξεο,
Καηαθφξπθα: 160
κνίξεο.
≤DFC 2.000.000:1
≥ 250 cd/ηκ.
15 Pin D-Sub
(αλαινγηθή), DVI-D
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(ςεθηαθή), HDMI x 2
(ςεθηαθή).
2.6.9

Υξψκαηα νζφλεο

≥16,2 εθαη

2.6.10

Πηζηνπνηήζεηο

2.6.11

Δπηζπκεηά Υαξαθηεξηζηηθά

UL (cUL), TUV-Type,
SEMKO, FCC-B, CE
ελζσκαησκέλα ερεία,
ππνδνρή γηα αθνπζηηθά.

2.9

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

2.9.1

Μνλάδα Δχθακπηνπ Γίζθνπ 3 ½
ρσξεηηθφηεηαο 1,44 ΜΒ

2.9.2

DVD
ROM/RW
(εζσηεξηθφ)

Dual

Layer

ΝΑΙ
DVD+ -RW Dual Layer

2.9.3

Πνληίθη

2.9.4

Πιεθηξνιφγην 102/104 πιήθηξσλ
(κε ειιεληθή δηάηαμε πιήθηξσλ),
PS/2 ή USB

ΝΑΙ

2.9.5

2 Μλήκεο

ΝΑΙ

2.9.6

2 θιεξνχο Γίζθνπο

ΝΑΙ

2.10

Microsoft Wheel Mouse
Optical ή άιιν
ζπγθξίζηκεο εκπνξηθήο
αμίαο

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

2.10.1

Πξνεγθαηεζηεκέλν
ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα ζε Διιεληθφ γξαθηθφ
πεξηβάιινλ πνπ λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ θαη ην
επίζεκν CD/DVD εγθαηάζηαζεο

ΝΑΙ

2.10.2

Να ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε
ππεξεζία
ππνζηήξημεο
ηνπ
θαηαζθεπαζηή πνπ ζα εμαζθαιίδεη
ηελ παξνρή ζηνλ θνξέα φισλ ησλ
λέσλ
εθδφζεσλ
ηνπ
πξνζθεξφκελνπ
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο
γηα
ηξία
(3)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα

ΝΑΙ

2.11

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

2.11.1

Δγθαηάζηαζε
θαη
ζέζε
ζε
ιεηηνπξγία
ζην
πξνβιεπφκελν
ζεκείν

ΝΑΙ

2.11.2

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο

ΝΑΙ

2.11.3

Ο
αλάδνρνο
ζα
πξέπεη
λα
πξνζθέξεη
ηνλ
αλαγθαίν
εμνπιηζκφ θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ
ζέζε
ηνπ
ζπζηήκαηνο
ζε
παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία
(π.ρ.
θαιψδην, connectors θ.ι.π)

ΝΑΙ

2.11.4

ΔΓΓΤΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

2.11.5

On-Site Next Business Day

ΝΑΙ

2.11.6

Δγγχεζε – Σερληθή ππνζηήξημε
θαηαζθεπαζηή

ΝΑΙ

–

ΣΔΥΝΙΚΗ

>3 ρξφληα

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

3. ΤΣΗΜΑ BACKUP (SAN - NAS)
A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

3.1.

Να 3 κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε
standard
.
server rack ηεο αγνξάο ην
νπνίν
1 λα κπνξεί λα θηινμελήζεη θαη
επηπιένλ servers θαη switches

NAI

3.2.

Θήθε – 2U Chassis

3.3.

Hot swappable δίζθνπο

NAI

3.4.

Να ππνζηεξίδεη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ RAID 5 θαη RAID 6

NAI

3.5.

Να κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζε
ρσξεηηθφηεηα κε ηελ πξνζζήθε
επηπιένλ hot-swap δίζθσλ

NAI

3.6.

Μέγηζην
δίζθσλ

3.7.

Τπνζηήξημε Γίζθσλ ηχπνπ SATA II

3.8.

Πξνζθεξφκελε
σθέιηκε
ρσξεηηθφηεηα
πξνζθεξφκελνπ
ζπζηήκαηνο κεηά απφ δηάηαμε RAID5

>=10TB

3.9.

Να
πξνζθέξεηαη
ινγηζκηθφ
δηαρείξηζεο κε γξαθηθφ interface

NAI

3.10.

Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο
Point-intime copy

ΝΑΙ

3.11.

Γπλαηφηεηα authentication κε Active
Directory/Windows Domain θαη SSL

3.12.

Γπλαηφηεηα redundant power supply

ΝΑΙ

3.13.

Γπλαηφηεηα Gbit Ethernet port κε
load balancing θαη failover

ΝΑΙ

3.14.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε λα ππνζηεξίδεη
ηελ ζχλδεζε κε ηνπο πθηζηάκελνπο
servers κέζσ ηερλνινγίαο NAS ή
SAN
Gateway
θαη
κέζσ
ηνπ
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ Ethernet ηεο
Π.Γ.Δ.

ΝΑΙ

3.15.

Πηζηνπνίεζε CE θαη RoHS ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.16.

Να
ζπλνδεχεηαη
απφ
εγγχεζε
θαηαζθεπαζηή-ππνζηήξημε ε νπνία
λα θαιχπηεη φια ηα κέξε ηνπ
ζπζηήκαηνο
(HW
&
SW)
γηα
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε

ΝΑΙ

3.17.

Να
αλαθεξζνχλ
θαηαζθεπαζηηθά standards

ινηπά

ΝΑΙ

3.18.

χζηεκα δηαρείξηζεο αληηγξάθσλ
αζθαιείαο:
ππνζηήξημε
απηνκαηνπνηεκέλεο
θξππηνγξάθεζεο νιφθιεξσλ Disk
Volumes ζε ζπλεξγαζία κε Trusted
Platform Module (TPM) ηνπ H/W, θαη
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θεληξηθνχ
ζρήκαηνο αληηγξάθσλ αζθαιείαο

ΝΑΙ

πιήζνο

ππνζηεξηδφκελσλ

<=12
NAI

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
(backup)
ησλ
απαηηνχκελσλ
θσδηθψλ αζθαιείαο (passwords) γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηεο θξππηνγξάθεζεο
ζε ζπλεξγαζία κε θεληξηθή ππεξεζία
θαηαιφγνπ ζπκβαηή κε LDAP
3.19.

χζηεκα δηαρείξηζεο αληηγξάθσλ
αζθαιείαο: λα ζπλνδεχεηαη απφ
επίζεκε ππεξεζία ππνζηήξημεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη λα αλαθεξζνχλ ηα
ζπγθεθξηκέλα
επίζεκα
πξντφληα
ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε
ηεο απαίηεζεο απηήο γηα ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα

ΝΑΙ

4. Τπηπεζίερ πος πποζθέπονηαι από ηον ππομηθεςηή σωπίρ επιπλέον επιβάπςνζη ζηο
πλαίζιο ηων εγγςήζεων
Α/Α

Πποδιαγπαθέρ

Τποσπεωηική
απαίηηζη

4.1.

Κάζε
1 βιάβε ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα
πξνθχςεη ζηνλ 1 ρξφλν ζηνλ νπνίν ζα
θαιχπηεηαη
κε
εγγχεζε,
νθείιεη
λα
επηζθεπάδεηαη ρσξίο θαλέλα θφζηνο θαη κέζα
ζε 5 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ αλαθνηλψζεθε ζηνλ πξνκεζεπηή.

ΝΑΙ

4.2.

ε 2 πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε
επηζθεπή θάπνηαο βιάβεο ζην παξαπάλσ
ρξνληθφ δηάζηεκα, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
ππνθαηαζηήζεη ζχζηεκα αληίζηνηρα κε άιιν
παξεκθεξέο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Π.Γ.Δ.

ΝΑΙ

4.3.

ε 3πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ είλαη δπλαηφλ
λα απνθαηαζηαζεί επηηφπνπ θαη ην πιηθφ
(hardware) πξέπεη λα κεηαθεξζεί, ηφηε ηα
έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

ΝΑΙ

4.4.

ε 4 πεξίπησζε
πνπ
θάπνηα
βιάβε
ή
δπζιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί
ηειεθσληθά ηφηε ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζηείιεη επηηφπνπ, ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο 2
ψξεο, ηνπηθφ εθπξφζσπν ηνπ λα δηεπζεηήζεη
ην πξφβιεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν ηνπηθφο
εθπξφζσπνο
δελ
είλαη
ζε
ζέζε
λα
αληηκεησπίζεη
ην
πξφβιεκα
ηφηε
ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν
ζηέιερνο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λα κελ
μεπεξλά ηηο 2 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία απφ ηελ νπνία έιαβε γλψζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα
ρξνληθά
δηαζηήκαηα
αληαπφθξηζεο
ηνπ
πξνκεζεπηή κπνξνχλ λα επηκεθπλζνχλ κφλν
ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.

ΝΑΙ

4.5.

Η 5Π.Γ.Δ. ζα δηαζέηεη βιβλίο ζςνηήπηζηρ
φπνπ
ζα
θαηαγξάθνληαη
νη
δηάθνξεο
επηζθέςεηο ηερληθψλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηηο
ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ ζην
ζχζηεκα ηνπ
Γήκνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε
πξνβιήκαηνο γίλεη απφ απφζηαζε ηφηε ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη email ή fax κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλε γηα λα

ΝΑΙ

Απάνηηζη
ππομηθεςηή

Παπαπομπή

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
Α/Α

Πποδιαγπαθέρ

Τποσπεωηική
απαίηηζη

Απάνηηζη
ππομηθεςηή

Παπαπομπή

θαηαρσξεζνχλ ζην βηβιίν ζπληήξεζεο

5. ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Α/Α

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Να αλαθεξζνχλ ην φλνκα –
Έθδνζε – Υξνλνινγία δηάζεζεο
ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ.
Ο ηχπνο ησλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ
ζα
πξνζθεξζνχλ
πξέπεη
λα
επηηξέπνπλ
ηπρφλ
κειινληηθή
αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ Η/W
ηνπ έξγνπ πνπ ζα ‘θηινμελήζνπλ’
ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ. ηελ
πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ην
θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ
ρξήζεο, εάλ ππάξρεη.
Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο
πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνλ θνξέα
ηελ
κειινληηθή
επέθηαζε
/
παξακεηξνπνίεζε / ηξνπνπνίεζε
ησλ
πξνδηαγεγξακκέλσλ
ζην
παξφλ έξγν εθαξκνγψλ θαζψο θαη
ηελ αλάπηπμε λέσλ.
Πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ Unicode
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
ειιεληθψλ). Πιήξεο ππνζηήξημε
ηεο UTF-8 θσδηθνπνίεζεο.
Γξαθηθφ
πεξηβάιινλ
θεληξηθνχ
ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, κε ηηο
παξαθάησ
δπλαηφηεηεο:
(α)
δηαρείξηζε βάζεσλ (π.ρ. start,
stop,
recovery
θιπ.),
(β)
δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ ηεο βάζεο
(π.ρ. ρξεζηψλ, πηλάθσλ, views,
stored
procedures
θιπ),
(γ)
ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ρξήζεο θαη επίδνζεο, (δ)
tuning, (δ) έιεγρνο γεγνλφησλ θαη
ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο
δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ
Να
αλαθεξζνχλ
επηπιένλ
δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο
Γπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ ρξήζεο
πφξσλ.
Να αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο
ειέγρνπ (auditing) γηα επηηπρείο
θαη
αλεπηηπρείο
ελέξγεηεο
ζε
επίπεδν πξφζβαζεο ζηε Βάζε θαη
ζηα Γεδνκέλα.
Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ΒΓ ζα
πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνλ νξηζκφ
ξφισλ / δηθαησκάησλ ρξεζηψλ θαη
λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηα
δεδνκέλα ζχκθσλα κε απηά
Να
πεξηγξαθεί
ν
ηξφπνο
νινθιήξσζεο ηνπο ζπζηήκαηνο ΒΓ
κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηνπ
έξγνπ
φζνλ
αθνξά
ζηελ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

5.14.

πηζηνπνίεζε θαη δηαβαζκηζκέλε
πξφζβαζε ρξεζηψλ
Υξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο
RAM ηνπ ζπζηήκαηνο.
Να αλαθεξζνχλ νη δηαηηζέκελεο
κέζνδνη
νξγάλσζεο
ησλ
δεδνκέλσλ.
Τπνζηήξημε ANSI SQL 1992 θαη
ODBC levels 0-3.51
Τπνζηήξημε declarative referential
integrity controls
Τπνζηήξημε stored procedures

5.15.

Τπνζηήξημε database triggers

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.16.

5.17.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να
πεξηγξαθεί
ν
ηξφπνο
δηαρείξηζεο ησλ deadlocks.
Μεραληζκφο ηήξεζεο αληηγξάθσλ
αζθαιείαο ηεο Β.Γ. (backup) – λα
πεξηγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

5.18.

Μεραληζκφο απηφκαηεο αλάθακςεο
(automatic recovery) ηεο ΒΓ απφ
απνηπρίεο
δηαζθαιίδνληαο
ηελ
δηαζεζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ ηεο βάζεο – λα
πεξηγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ.

ΝΑΙ

5.19.

Τπνζηήξημε
γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ κε ή ρσξίο πξφζζεην
ινγηζκηθφ (extension, add-on)

ΝΑΙ

6. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

6.1.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη
αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο κε ρξήζε
αλνηθηψλ
πξνηχπσλ
πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία απφ
ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή

ΝΑΙ

6.2.

Λνγηζµηθφ Web Server

ΝΑΙ

6.3.

Να αλαθεξζεί ε έθδνζε

ΝΑΙ

6.4.

Να
αλαθεξζεί
ν
αλαθνίλσζεο ηεο έθδνζεο

ρξφλνο

ΝΑΙ

6.5.

Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
αζθαιείαο ηνπ Web Server

ΝΑΙ

6.6.

Τπνζηήξημε
πξσηνθφιινπ

1.1

ΝΑΙ

6.7.

Δμππεξέηεζε
ζηαηηθνχ
δπλαµηθνχ πεξηερνµέλνπ

θαη

ΝΑΙ

6.8.

Τπνζηήξημε CGI ή ASP ή XML Web
Services

ΝΑΙ

6.9.

Τπνζηήξημε
server
side
preprocessor (π.ρ. SSI, ASP.NET, JSP,
PHP)

ΝΑΙ

6.10.

Τπνζηήξημε HTTPS

ΝΑΙ

HTTP

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
6.11.

Τπνζηήξημε SSL/TLS

6.12.

Παξαµεηξνπνηήζηµνο
HTTP logging

6.13.

ΝΑΙ
µεραληζµφο

ΝΑΙ

Παξαµεηξνπνηήζηµν
δηαρείξηζεο
processes/threads

configuration
listener

ΝΑΙ

6.14.

Τπνζηήξημε
proxying/caching

δπλαηνηήησλ

ΝΑΙ

6.15.

Να
αλαθεξζνχλ
άιια
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζµηθνχ

ΝΑΙ

6.16.

Δγθαηάζηαζε
θαη
ζέζε
ζε
ιεηηνπξγία
ζην
πξνβιεπφµελν
hardware

ΝΑΙ

6.17.

Τπνζηήξημε ηεο παξαµεηξνπνίεζεο
(configuration-setup) µεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ζην πξνβιεπφµελν
hardware

ΝΑΙ

6.18.

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο

ΝΑΙ

7. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

7.

Λογιζμικό Γιαδικηςακήρ Πύληρ

ΝΑΙ

7.1.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη
αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο κε ρξήζε
αλνηθηψλ
πξνηχπσλ
πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία
απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή

ΝΑΙ

7.2.

Τπνζηήξημε server side
processor (π.ρ. JSP, PHP)

pre-

ΝΑΙ

7.3.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
παξέρεη δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν
θνηλφ
γηα
ηε
δηαρείξηζε
πνιιαπιψλ sites (γηα κειινληηθή
επέθηαζε)

ΝΑΙ

7.4.

Τπνζηήξημε HTTP Authentication
κε access control lists

ΝΑΙ

7.5.

Τπνζηήξημε SSL

ΝΑΙ

7.6.

Παξακεηξνπνηήζεκνο κεραληζκφο
HTTP logging

ΝΑΙ

7.7.

Παξακεηξνπνηήζεκν configuration
δηαρείξηζεο
listener
processes/threads

ΝΑΙ

7.8.

Τπνζηήξημε
proxying/caching

δπλαηνηήησλ

ΝΑΙ

7.9.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη πνιιαπινχο ηξφπνπο
πξφζβαζεο (internet, intranet
θ.α.)

ΝΑΙ

Σν
ινγηζκηθφ
πξέπεη
λα
ππνζηεξίδεη ηε δηαζχλδεζε κε
ελαιιαθηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ
γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε
δεδνκέλσλ
ελαιιαθηηθψλ

ΝΑΙ

7.10.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

κνξθνηχπσλ. Οη πεγέο απηέο
κπνξεί λα είλαη: Γεδνκέλα ηχπνπ
XML,
Βάζεηο
δεδνκέλσλ
ρεζηαθνχ ηχπνπ, θιπ
7.11.

Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα παξέρεη
εξγαιεία πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ
εχθνιε δεκηνπξγία, δηαγξαθή,
ελεξγνπνίεζε θαη αλαδηνξγάλσζε
θαηεγνξηψλ.

ΝΑΙ

7.12.

Γπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο
θαη
δηαζχλδεζεο
κε
επξέσο
δηαδεδνκέλα
ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε
ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ απηά
ηα ζπζηήκαηα γηα βέιηηζηε θαη
απνδνηηθφηεξε
δηαρείξηζε
ηεο
ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο

ΝΑΙ

7.13.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
βαζίδεηαη
ζε
αλνηθηή
αξρηηεθηνληθή, ψζηε λα παξέρεηαη
ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ
κειινληηθψλ αλαγθψλ κέζα απφ
θαηάιιειν
κεραληζκφ
παξακεηξνπνίεζεο
θαη
δηαζχλδεζεο
κε
εμσηεξηθά
ζπζηήκαηα θαη εηεξνγελείο πεγέο
δεδνκέλσλ

ΝΑΙ

7.14.

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη
δπλαηφηεηεο
δηαρείξηζεο
θαη
ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ησλ
επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ

ΝΑΙ

7.15.

Σν
ζχζηεκα
ζα
πξέπεη
λα
πεξηιακβάλεη
ιεηηνπξγίεο
ππνζηήξημεο-βνήζεηαο
ζηνπο
ρξήζηεο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ
θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο φπνηε
θαη φηαλ απαηηνχληαη

ΝΑΙ

7.16.

Δπθνιία αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ
αιιά θαη δηαρείξηζεο, κέζσ ελφο
απινχ Web browser θαη ρσξίο ηελ
χπαξμε
εηδηθνχ
επηπξφζζεηνπ
ινγηζκηθνχ

ΝΑΙ

7.17.

Κάζε ζειίδα ηεο πχιεο πξέπεη λα
κπνξεί
λα
ρσξίδεηαη
ζε
πνιιαπινχο ηνκείο (regions) θαη
ζε θαζέλαλ απφ απηνχο λα
κπνξνχλ
λα
ελζσκαησζνχλ
πνιιαπιέο
επηκέξνπο
πιεξνθνξίεο/ εθαξκνγέο

ΝΑΙ

7.18.

Τπνζηήξημε πινχζηαο δηεπαθήο κε
ηε ρξήζε γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ
πνπ
ππνζηεξίδνληαη
ζε
πεξηβάιινλ Web (φπσο π.ρ. tabs,
drop-down lists, links, buttons
θιπ.),
αλεμαξηήησο
ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ Web browser
ζηνλ client

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

7.19.

Τπνζηήξημε ηεο ελζσκάησζεο ζην
πεξηερφκελν ηεο πχιεο θαη ηεο
δηάζεζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο
νπνηνπδήπνηε
ηχπνπ
αξρείνπ
φπσο αξρεία ASCII, XML, HTML,
αξρεία επεμεξγαζηψλ θεηκέλσλ,
εηθφλσλ, video, ήρνπ, ινγηζηηθψλ
θχιισλ θιπ.

ΝΑΙ

7.20.

Δχθνιε νξγάλσζε, πινήγεζε θαη
πξφζβαζε
ζε
ηεξαξρηθνχο
θαηαιφγνπο θαη αξρεία ζχκθσλα
κε
πνιιαπιή
ζεκαηηθή
θαηεγνξηνπνίεζε

ΝΑΙ

7.21.

Γπλαηφηεηα
ππνζηήξημεο
ηνπ
πξφηππνπ W3C Web Accessibility
Initiative
(WAI)
γηα
ηελ
εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο

ΝΑΙ

7.22.

Σν
πξνζθεξφκελν
ινγηζκηθφ
πξέπεη λα δηαζέηεη κηα γξαθηθή,
web-based θνλζφια δηαρείξηζεο
πνπ
λα
θαιχπηεη
ηελ
παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε
φισλ ησλ ππεξεζηψλ

ΝΑΙ

7.23.

Γηα ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ
πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο λέσλ εθαξκνγψλ θαη
επέθηαζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο
πχιεο

ΝΑΙ

7.24.

Τπνζηήξημε J2EE 1.4
Τπνζηήξημε ησλ αθφινπζσλ (ή
λεφηεξσλ) πξνηχπσλ J2EE:


Enterprise Java Beans
(EJB)
EJB
3.0
θαη
ππνζηήξημε
Message
Driven Beans



Servlet
πεξηιακβαλνκέλσλ
δπλαηνηήησλ
servlet
chaining
filtering

2.4
φπσο
and



Java Server Pages (JSP)
2.0



Java
Transaction
(JTA) 1.0



Java
Naming
and
Directory Interface (JNDI)
1.2



Java Messaging
(JMS) 1.0



Java
Database
Connectivity (JDBC) 2.0

API

Service

7.25.

Τπνζηήξημε LDAP

ΝΑΙ

7.26.

Τπνζηήξημε session tracking

ΝΑΙ

7.27.

Δλζσκαησκέλνο,

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

παξακεηξνπνηήζηκνο, κεραληζκφο
caching ή /θαη pooling γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε
πφξσλ
φπσο:


database
connections



application
processes

7.28.

Δλζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο γηα
ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ cluster.
Να ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα
load balancing ηνπιάρηζηνλ ζε
επίπεδν ππεξεζηψλ Cache, HTTP
θαη Application, θαζψο θαη ε
δπλαηφηεηα fail-over γηα HTTP
sessions
θαη
Database
connections

ΝΑΙ

7.29.

Δλζσκαησκέλεο ζηνλ application
server
ππεξεζίεο
γηα
ηελ
πινπνίεζε Web Services κε
ππνζηήξημε ησλ πξνηχπσλ:

ΝΑΙ



SOAP



UDDI



WSDL

7.30.

Η νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο
πξέπεη λα γίλεηαη κε απζηεξά
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αξρεηνζέηεζε, απνζήθεπζε θαη
ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ,
έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν
ζεκαηηθφο
δηαρσξηζκφο
ζε
ππνθαηαιφγνπο θαη ε δηαβάζκηζε
ηεο πξφζβαζεο ζε απηνχο.

ΝΑΙ

7.31.

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη
κε
ηελ
απνζεθεπκέλε
πιεξνθνξία, απηά δειαδή, ηα
νπνία
πξνέξρνληαη
απφ
ην
ζρνιηαζκφ θαη ηε δεηθηνδφηεζε
ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζα
πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηφζν
ζηνηρεία πνπ εηζάγεη ν εθάζηνηε
ρξήζηεο,
επηπξφζζεηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμάγνληαη
απφ απηφκαηε επεμεξγαζία ηεο
δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
εγγξάθσλ, θαζψο επίζεο θαη ήδε
ππάξρνληα ζηνηρεία ηα νπνία
πξνέξρνληαη
απφ
ηηο
πεγέο
άληιεζεο πιεξνθνξίαο

ΝΑΙ

7.32.

Πξέπεη λα παξέρεηαη κεραληζκφο
έμππλεο
αλαδήηεζεο
ηνπ
πεξηερνκέλνπ
κέζα
απφ
ηε
δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη ηνλ
νξηζκφ
πνιιαπιψλ
θξηηεξίσλ
αλαδήηεζεο.

ΝΑΙ

7.33.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
επηηξέπεη πιήξε αλαδήηεζε (Full
Text Search) ζην ζχλνιν ηνπ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Πεξηερνκέλνπ
θαη
ησλ
Αληίζηνηρσλ Μεηαδεδνκέλσλ.
7.34.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη αλαδήηεζε κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλα
παξακεηξηθά
θξηηήξηα
ησλ
κεηαδεδνκέλσλ
(criteria search).

ΝΑΙ

7.35.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
ελζσκαηψλεη
δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο-εμαγσγήο
πεξηερνκέλνπ
κε
ηε
ρξήζε
ζπγθεθξηκέλσλ
πξνηχπσλ
αλαπαξάζηαζεο θαη νξγάλσζεο
δεδνκέλσλ (π.ρ. XML), έηζη ψζηε
λα είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά
απηψλ
κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ
ζπζηεκάησλ.

ΝΑΙ

7.36.

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
παξέρεη δηεπαθέο ρξήζεο γηα ηελ
παξακεηξνπνίεζε
ηνπ
ηξφπνπ
παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ..

ΝΑΙ

2.

Γενικέρ
Πποδιαγπαθέρ
Γικηςακήρ Πύληρ

ηηρ

7. 2.1.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
νινθιεξψλεηαη
κε
ηα
επηκέξνπο
ππνζπζηήκαηα
θαη
εθαξκνγέο.

7. 2.2.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
πξνζθέξεη
εχρξεζην
θαη
θαηαλνεηφ
ζεκείν
δηεπαθήο
(interface) ην νπνίν παξέρεη
εχθνιε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα –
πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ
εθαξκνγψλ.

7. 2.3.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
πξνζθέξεη
δπλακηθφ
πεξηβάιινλ
παξνπζίαζεο
ηεο
πιεξνθνξίαο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7. 2.4.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα παξέρεη νκνηνγελή παξνπζίαζε
πςειήο πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο
βαζηζκέλε
ζε
ζπγθεθξηκέλν
ζρέδην πξνηχπσλ επηθαλεηψλ θαη
αληίζηνηρσλ δηεπαθψλ, ην νπνίν
αληηπξνζσπεχεη
ηε
ζπλνιηθή
εηθφλα
ηνπ
«Ηιεθηξνληθνχ
Κιαζηνχ»
θαη
ηαπηφρξνλα
εμππεξεηεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο
ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ.

ΝΑΙ

7. 2.5.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα έρεη κεδεληθή απαίηεζε γηα ηα
ζπζηήκαηα πειάηε (client) κε
ελζσκάησζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
ινγηθήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
εμππεξεηεηή (server), κε ζηφρν
ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην
ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο δηα κέζνπ ελφο απινχ
πεξηεγεηή (Web browser).

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

7. 2.6.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα παξέρεη πνιιαπινχο ηξφπνπο
πινήγεζεο ζην πεξηερφκελν ηεο
δηθηπαθήο πχιεο.

ΝΑΙ

7. 2.7.

Αληηθεηκελνζηξαθήο θαη πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή ζρεδηαζκνχ
θαη νξγάλσζεο ησλ δνκψλ, ησλ
νληνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα
πεξηερφκελα
ηνπ
Intranet
(δεδνκέλα
–
ρξήζηεο
–
εθαξκνγέο). Απηή ζα επηηξέςεη
ηελ
εχθνιε
θαη
επέιηθηε
δηαρείξηζε
ηνπ
πεξηερνκέλνπ
θαζψο επίζεο θαη ην κεγάιν
βαζκφ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ
ζηνηρείσλ
ζε
κειινληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο – επεθηάζεηο

ΝΑΙ

7. 2.8.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα ππνζηεξίδεη πιήξε δηαρσξηζκφ
ηεο
εκθάληζεο
απφ
ην
πεξηερφκελν
κε
ηε
ρξήζε
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ web.

ΝΑΙ

7. 2.9.

Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
ελζσκαηψλεη
δπλαηφηεηα
δηακφξθσζεο
θαη
κεηέπεηηα
επηζθφπεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο πεξηερνκέλνπ ηνπ
δήκνπ ρσξίο λα απαηηνχληαη
ηδηαίηεξεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο.

ΝΑΙ

7. 2.10. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
ελζσκαηψλεη
δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο επηπιένλ εθαξκνγψλ
θαη εχθνιεο ελζσκάησζεο απηψλ
ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο πχιεο.

ΝΑΙ

7. 2.11. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
ελζσκαηψλεη
δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ εθδφζεσλ
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πχιεο θαη
δπλαηφηεηεο
ελεξγνπνίεζεο,
απελεξγνπνίεζεο θαη επαλαθνξάο
αλάινγα
κε
ηηο
εθάζηνηε
απαηηήζεηο.

ΝΑΙ

7. 2.12. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα παξέρεη δηαθαλή νινθιήξσζε
ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ. Σν
πεξηερφκελν
φισλ
ησλ
εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνπο
ρξήζηεο σο κέξνο δπλακηθψλ
ζειίδσλ ηεο πχιεο.

ΝΑΙ

7. 2.13. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
παξέρεη
πεξηβάιινλ
δηαρείξηζεο ξνήο εξγαζηψλ πνπ
αθνξνχλ
ζηε
δηαρείξηζε
πεξηερνκέλνπ ηεο πχιεο.

ΝΑΙ

7. 2.14. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα ελζσκαηψλεη δηαζθάιηζε ηεο
ζπκβαηφηεηαο
ηεο
δηθηπαθήο

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πχιεο κε ηα αλαγλσξηζκέλα
δηεζλή ηερληθά πξφηππα.
7. 2.15. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
παξέρεη
νινθιεξσκέλν
πεξηβάιινλ
δηαρείξηζεο
ηεο
θαζεκεξηλήο
ιεηηνπξγίαο
ηεο
πχιεο.

ΝΑΙ

7. 2.16. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
ελζσκαηψλεη
δπλαηφηεηεο
αλάιπζεο επηζθεςηκφηεηαο θαη
ρξήζεο
ησλ
ιεηηνπξγηψλ
(θαηαγξαθή, κέηξεζε, αλάιπζε).

ΝΑΙ

7. 2.17. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα
ππνζηεξίδεη
δπλαηφηεηεο
αλάιπζεο
δεδνκέλσλ
θαη
ιεηηνπξγηψλ ηεο πχιεο κε ζθνπφ
ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο
ηεο
(ηδηαίηεξα
επηθνξηηζκέλεο
ιεηηνπξγίεο,
δηπιέο
ζειίδεο,
δηαζεζηκφηεηα, ειιείςεηο θιπ).

ΝΑΙ

7. 2.18. Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη
λα παξέρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ
δηαρείξηζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη
νξγάλσζεο
ηεο
πχιεο,
ησλ
δηαζπλδέζεσλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ
θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν
δελ
απαηηεί
ηδηαίηεξεο
πξνγξακκαηηζηηθέο
ή
ηερληθέο
γλψζεηο.

ΝΑΙ

8. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

8.1.

Καζνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ
Πξντφλησλ - ρεδηαζκφο θαη
Αλάιπζε Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη
Γηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο: πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 3
Αλάπηπμε Βάζεο Γεδνκέλσλ
Πξντφλησλ Καιαζηνχ: πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 3
Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Πξντφλησλ
Καιαζηνχ: πιήξε ζπκκφξθσζε κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
Γεσ-πιεξνθνξηαθφο ράξηεο (GeoMap) γηα ηα πξντφληα ηνπ
θαιαζηνχ: πιήξε ζπκκφξθσζε κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
«Ηιεθηξνληθφ Πηάην»: πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 3
Γηαδξαζηηθέο Mobile Δθαξκνγέο:
πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
Ηιεθηξνληθφ Αγξνηηθφ «Magazino»
: πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ΝΑΙ

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
8.8.
8.9.
8.10.

8.11.

Τπεξεζία Γηθηχσζεο Αγξνηηθνχ
Υψξνπ: πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
Τπεξεζία Ηιεθηξνληθήο
Πξνψζεζεο: πιήξε ζπκκφξθσζε
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
Τπεξεζία Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζθνπήζεσλ/ Γηαγσληζκψλ:
πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
Ηιεθηξνληθά Gadgets: πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 3

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

9 ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑ ΦΟΡΗΣΔ ΤΚΔΤΔ ΚΑΙ ΥΔΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ
Α/Α
9.1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

Λογιζμικό για Φοπηηέρ
ςζκεςέρ
Απεξηφξηζηνο Αξηζκφο Αδεηψλ

ΝΑΙ

9.1.2.

Απεηθφληζε
πνιιαπιψλ
ραξηνγξαθηθψλ επίπεδσλ

ΝΑΙ

9.1.3.

Τπνζηήξημε ζέαζεο, ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν, ζηίγκαηνο/ζπληεηαγκέλσλ
απφ δέθηε Παγθφζκηνπ Δληνπηζκνχ
Θέζεο (GPS)

ΝΑΙ

9.1.4.

πκβαηφηεηα κε html5, css, js

ΝΑΙ

Τπηπεζίερ
ςζκεςέρ

Φοπηηέρ

ΝΑΙ

9.1.1.

9.2

για

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

9.2.1.

Τπνζηήξημε
επηζθφπεζεο
ελδηαθέξνληνο

εξγαιείσλ
ζεκείσλ

ΝΑΙ

9.2.2.

Γπλαηφηεηα
αλαδήηεζεο
θαη
απεηθφληζεο γεσγξαθηθήο ζέζεο

ΝΑΙ

10. ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
A/A
10.1

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

10.1.1

Δθπαίδεπζε
3
δηαρεηξηζηψλ:
πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ΝΑΙ

10.1.2

Δθπαίδεπζε 20 ηειηθψλ ρξεζηψλ:
πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ΝΑΙ

10.2
10.2.1

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Δγθαηάζηαζε
θαη
πηινηηθή
ιεηηνπξγία ηεο νινθιεξσκέλεο
πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο: πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ άξζξνπ 3

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

10.2.2

Γηνξζψζεηο
θαη
παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία ηεο νινθιεξσκέλεο
πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο: πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο
παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 3

ΝΑΙ

10.2.3

Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο:
Πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ΝΑΙ

10.3
10.3.1

10.4
10.4.1

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
Πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
ΑΦΑΛΔΙΑ
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ηηο

ΝΑΙ

–
ηηο

ΝΑΙ

11. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
A/A
11.1
11.1.1

11.2

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΠΟΛΤΜΔΙΚΟΤ

Πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ηηο

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΚΑΙ SPOTS

11.2.1

Πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ηηο

ΝΑΙ

11.2.2

χληνκν
ελεκεξσηηθφ
έληππν
(4ζέιδν, Α5 θιεηζηφ, ηηξάδ: 3.000
θνκκάηηα, 4ρξ., ραξηί velvet
250gr)

ΝΑΙ

11.2.3

Παξαγσγή ξαδηνθσληθνχ ζπνη
δηάξθεηαο 1 ιεπηνχ ηνπιάρηζηνλ

ΝΑΙ

11.2.4

Παξαγσγή
ηειενπηηθνχ
ζπνη
δηάξθεηαο 1 ιεπηνχ ηνπιάρηζηνλ

ΝΑΙ

11.2.5

Πξνβνιή κέζσ webradio

NAI

11.2.6

Πιάλν πξνβνιήο ζε ηνπηθά θαη
εζληθά ΜΜΔ

ΝΑΙ

11.2.7

Σεθκήξηα πινπνίεζεο ηνπ πιάλνπ

ΝΑΙ

11.3

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ –
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΩΝ ΗΜΔΡΙΓΩΝ

11.3.1

Πιήξε
ζπκκφξθσζε
κε
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3

ηηο

ΝΑΙ

11.3.2

Οξγάλσζε
ελεκεξσηηθψλ
εκεξίδσλ (10) δηάξθεηαο 4-8
σξψλ έθαζηε θαη θνηλφ-ζηφρν
150 άηνκα

ΝΑΙ

11.3.3

ρέδην
πξνγξακκαηηζκνχ
θαη
πινπνίεζεο (30 εκέξεο πξν ηεο
ζπκκεηνρήο)

ΝΑΙ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
A/A
11.3.4

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο
ηεο
ελέξγεηαο
(απνινγηζκφο
έξγνπ, 30 εκέξεο απφ ηελ
νξγάλσζε)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 3 . Π Ι Ν Α Κ Δ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο  ΦΟ Ρ Α 

1. ΓΙΚΣΤΑΚΔ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ
Α/
Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΦΠΑ
[€]

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΦΠΑ
[€]

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΔ ΦΠΑ [€]

ΤΝΟΛΟ

2. ΑΓΔΙΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Α/
Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΔ ΦΠΑ [€]

ΤΝΟΛΟ

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ
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Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Αλζξσπνκήλεο

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΦΠΑ [€]

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΦΠΑ [€]

ΜΔ ΦΠΑ [€]

ΤΝΟΛΟ

4. ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Αλζξσπνκήλεο

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΔ ΦΠΑ [€]

ΤΝΟΛΟ

5. ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Αλζξσπνκήλεο

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ

24 / 29

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]
ΜΔ ΦΠΑ [€]

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

6. ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]
ΜΔ ΦΠΑ [€]

ΤΝΟΛΟ

ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Έπγος

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΡΓΟΤ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]

ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€]

ΜΔ ΦΠΑ [€]

1
2
3
4
5
6
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΡΓΟΤ

25 / 29

ΑΞΙΑ

Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού
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ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΔΚΓΟΣΗ .......................................................................
Ηκεξνκελία έθδνζεο ...........................
Πξνο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Παλεπηζηεκίνπ 254, 26443, Πάηξα
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. ............... γηα επξψ .......................
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ
{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: τηρ Εταιπίαρ ……………….. νδφο …………………. αξηζκφο
……………… ΣΚ ……………………..,}
{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ
α)…….….... νδφο ............................. αξηζκφο .................ΣΚ………………
β)……….…. νδφο ............................. αξηζκφο .................ΣΚ………………
γ)………….. νδφο ............................. αξηζκφο .................ΣΚ………………
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,}
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν
δηαγσληζκφ
ηεο….………….γηα
εθηέιεζε
ηνπ
έξγνπ
………………..
ζπλνιηθήο
αμίαο
..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ
αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο
{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο. }
{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά
γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. }
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………
(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά
έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο).
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμε ηεο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ
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Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΔΚΓΟΣΗ .......................................................................
Ηκεξνκελία έθδνζεο ...........................
Πξνο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Παλεπηζηεκίνπ 254, 26443, Πάηξα
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. ............... γηα επξψ .......................
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………………. Οδφο …………………. Αξηζκφο
……. Σ.Κ. ………}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.}
γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ …% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, επξψ …………
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε αξηζκφ...................θαη ηε Γηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ………., ζην
πιαίζην ηνπ δηελεξγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηεο …………. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ………
………ζπλνιηθήο αμίαο ..................................., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ
.........................πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο
ηεο Δηαηξίαο …………… ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο
……………… ή Κνηλνπξαμίαο …………….
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ
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Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ

ΔΚΓΟΣΗ .......................................................................
Ηκεξνκελία έθδνζεο ...........................
Πξνο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Παλεπηζηεκίνπ 254, 26443, Πάηξα
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. ............... γηα επξψ .......................
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ.
………}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε
αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν …….………..……
ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ
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Διακήπςξη Ανοικηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΔΚΓΟΣΗ .......................................................................
Ηκεξνκελία έθδνζεο ...........................
Πξνο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Παλεπηζηεκίνπ 254, 26443, Πάηξα
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. ............... γηα επξψ .......................
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ.
………}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ........................., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ ……… πνπ αθνξά ………………. ζπλνιηθήο αμίαο ……………………. ζχκθσλα
κε ηε κε αξηζκφ ……………. Γηαθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ
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