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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΔΙΣΥ
Ταχ. Δ/νση
: Καρόλου 1 – 3
Τ. Κ
: 104 37
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης
Τηλέφωνο
: 210-5297270
Telefax
: 210-5225770
Α.Φ.Μ.
: 094038689
Α.Μ.Α.Ε.
: 1967/98/B/86/02/23-08-1991

Αριθ. Πρωτ : 9 0 5 5 8 6 3
ΠΡΟΣ :

1. ΔΙΠΛ (επί 9053155/24-06-2019)
2. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ
(Μαρία Τάκη) ΔΙΣΣΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ
(Ανδρέας Παπουτσάκης) ΔΙΠΕΦ/ΤΔΙΣΥ

ΚΟΙΝΟΠ.: Κ.Φ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2019–49
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών
Συστημάτων και Δικτύου του ΟΣΕ Α.Ε.
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327
του Ν. 4412/2016
1 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
2 προσφορά με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή)
13-09-2019
Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 – 3,Αθήνα
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
διενέργειας του διαγωνισμού
72315200-8
59.000,00 €
73.160,00
Δώδεκα (12) μήνες
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε :
1. Kράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ
σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος
χαρτόσημου 3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του
ΟΓΑ επ’ αυτού).
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Επωνυμία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Σ Ε

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΑΡΟΛΟΥ 1 – 3

Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Αρμόδιος για πληροφορίες

ΑΘΗΝΑ
10437
210-5297270
210-5225770
Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
E-MAIL
1 Ανδρέας Παπουτσάκης
210-5297270 210-5240831
Ανδρέας Παπουτσάκης
2 Αντώνης
Δανέζης
210-5297408
a.danezis@osenet.gr
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί
και κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένοι σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-09-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00 π. μ. ακριβώς στον 2ο όροφο γραφείο 210 του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό
Καρόλου 1-3.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες
προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα
τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του ΟΣΕ,
οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους),
ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και
να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν απ΄
ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά
την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
2.2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα
απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
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2.3. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου
φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί
την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3.
γ. Ο αριθμός Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και η ημερομηνία διεξαγωγής του.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το
τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο θα αναγράφονται όλα τα
ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα,
όσο και για τον εκπρόσωπό του.
2.4. Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό δεν
πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και συγκοπές
μη κανονικά επικυρωμένες.
2.5. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε
εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος.
2.6. Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα
παρακάτω:
2.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της προσφέρουσας εταιρείας, οικονομικού φορέα, στην οποία θα περιλαμβάνονται επί
ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα).
Ο ΟΣΕ διατηρεί το Δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στους Πίνακες Α + Β (αντίστοιχα) από τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO
9001 και ISO 27001 σχετικά με την μελέτη, εγκατάσταση συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
2.8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω :
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως.
γ. Αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 προσφάτου εκδόσεως.
Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών (§ 2.6.2.) κωλύει την υπογραφή της
σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται δημόσια παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς η διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Διαγωνισμών μονογράφοντας δε και σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που
δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών, παραλαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς ή προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την
γνωστοποίηση σε αυτούς της κατακυρωτικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου του ΟΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α. Με βάση το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, να αναθέσει το έργο για την «Παροχή
Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων και Δικτύου του ΟΣΕ» στον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση της τιμής
προσφορά, και η οποία θα είναι τεχνικά κατάλληλη.
β. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια τιμή
ακριβώς, ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια έκπτωση και το
αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό..
γ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει
αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να αποφασίζει την επανάληψή
του.
δ. Να ματαιώσει την ανάθεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων και
Δικτύου του ΟΣΕ Α.Ε.» και πιο συγκεκριμένα αφορά την παροχή από τον Ανάδοχο στον ΟΣΕ
υπηρεσιών για την Διαχείριση των Κεντρικών Συστημάτων και Δικτύου του ΟΣΕ με τη διάθεση δύο
(2) μηχανικών πληροφορικής συστημάτων με προσόντα, αντικείμενο και προδιαγραφές τα οποία
αναλυτικώς περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και στον πίνακα δραστηριοτήτων της ομάδας
υποστήριξης δικτύου και συστημάτων (Τεχνική Περιγραφή).
5.1

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #59.000,00#€, χωρίς ΦΠΑ, και
#73.160,00#€ με ΦΠΑ 24%.
Έχει δεσμευτεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό συνολικό ποσό, #59.000,00#€ για τα έτη 2019 &
2020.
Έχει δεσμευτεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό συνολικό ποσό #59.000,00#€ για τα έτη 2019 &
2020 και έτυχε της υπ’ αριθμ ΔΠΔΑ/57995/4173/13-08-2019 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ» (Ανάληψη
Πολυετούς Υποχρέωσης).
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ΑΡΘΡΟ 6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΤΙΜΗ
6.1.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους
προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα.
6.2.

Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισμένης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.3.
Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζει σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.4.
Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα
πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.
6.5.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη πρόσκληση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.6.
Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1.
Η χρονική διάρκεια του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων
και Δικτύου του ΟΣΕ Α.Ε.» ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες.
7.2.
Η σύμβαση που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία αναγγελία της ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα ή
προσφέροντος δεν υπογραφεί ή σύμβαση/παραγγελία στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε.
διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο μειοδότη.
7.3.

Ο χρόνος θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7.4.
Προσφορά που δεν αναφέρει ότι αποδέχεται το συμβατικό χρόνο που ορίζεται στην
παράγραφο 7.1. της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέσα στον επόμενο
μήνα κατόπιν κατάθεσης αναφοράς των εργασιών από τον Ανάδοχο και έγκρισης της από την
Ε.Π.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πληροφορικής (πριν από κάθε πληρωμή) και την έκδοση και προσκόμιση
των παρακάτω νομίμων δικαιολογητικών:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
δ) Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (πρωτότυπα υπογεγραμμένο), από Επιτροπή
που θα συστήσει η ΔΙΠΛ.
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ΑΡΘΡΟ 9.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας
του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως σε
αυτή ειδικότερα ορίζεται.
Η διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου
παράδοσης και πάντως όχι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ.
Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην § 1β,
του άρθρου 302 του Ν. 4412/8-8-2016.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412
του 2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016).
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Προκήρυξης – Πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του
συνοπτικού διαγωνισμού.
Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον (αποφαινόμενο) όργανο του
ΟΣΕ.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων (ενστάσεις - προσφυγέςασφαλιστικά μέτρα).
ΑΡΘΡΟ 12.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Kράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτόσημου 3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’
αυτού).
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13. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΟΣΕ
www.ose.gr.
ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
14.1.
Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 327 του
Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016).
14.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός.
Πληροφορίες και Παραλαβή σχετικών εγγράφων, καθημερινώς από 11:00 – 13:30, Καρόλου 13, 2ος όροφος, Γραφείο 224 . κ. Ανδρέας Παπουτσάκης,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ »
Ο ΟΣΕ θα χρειαστεί για το κεντρικό site (Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα) την καθημερινή παρουσία δύο (2)
μηχανικών συστημάτων που θα υποστηρίζουν το μηχανογραφικό κέντρο και την κεντρική διαχείριση
συστημάτων και δικτύων του ΟΣΕ. Το εν λόγω προσωπικό αναφέρεται, κατά κατηγορία αρμοδιότητας,
πλήθος, τυπικά προσόντα και τόπο εργασίας, στον αμέσως παρακάτω πίνακα :

Τ1

Μηχανικός
Πληροφορικής
Συστημάτων,
Δικτύων.

2

υπαλλήλων

Τίτλος υπαλλήλου

Αριθμός

Προσωπικού

Κατηγορία

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Προσόντα

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ΤΕΙ, ΑΕΙ). Άριστη γνώση
Συστημάτων και δικτύων με 8ετή
σχετική εμπειρία. Στα σχετικά
Παραρτήματα αναφέρονται τα
λογισμικά που χρησιμοποιούνται και
οι πιστοποιήσεις εξουσιοδοτήσεις
που θα πρέπει να έχουν οι
Μηχανικοί.

Υποχρεωτική
παρουσία (βάρδια)
στα Γραφεία του ΟΣΕ

Ναι


Η έδρα εργασίας των στελεχών του Αναδόχου θα είναι η Αθήνα και δη το κτίριο Διοίκησης του
ΟΣΕ (Καρόλου 1-3).

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή 8ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες
από 7:30-15:30 επιτόπου παρουσία των δύο (2) αναφερομένων στελεχών και να εξασφαλίζει την ομαλή
συνέχιση των εργασιών σε περίπτωση ασθενείας, άδειας και οποιασδήποτε άλλης αιτίας απουσίας του
προσωπικού.

Σε περίπτωση προβλήματος ή εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που θα εκτιμώνται και θα
προσδιορίζονται αποκλειστικά από τα υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει
τον ΟΣΕ με πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του, μέχρι επίλυσης του προβλήματος καθ΄ όλο το
24ωρο για οποιαδήποτε ημέρα (εργάσιμη, Σάββατο, Κυριακή) χωρίς πρόσθετη οικονομική απαίτηση εκ
μέρους του, αλλά με αντικατάσταση άλλης εργάσιμης ημέρας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται την επόμενη από την υπογραφή της σύμβασης να διαθέσει το τεχνικό
προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει πλήρη και υπεύθυνα καθήκοντα με φυσική πενθήμερη παρουσία στο
κτίριο του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3). Τα άτομα που θα διατεθούν θα ανήκουν στο προσωπικό του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος όταν απαιτείται θα πρέπει να εξυπηρετεί τηλεφωνικά όλο το εικοσιτετράωρο σε
θέματα διαχείρισης δικτύου και συστημάτων.

Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης θα εκπαιδεύει on the job και οριζόμενους προς τούτο
υπαλλήλους του ΟΣΕ.
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Ο Ανάδοχος μέσω της Ομάδας Υποστήριξης Δικτύου και Συστημάτων υποχρεούται να λύνει όλα
τα προβλήματα που άπτονται των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα
δραστηριοτήτων.

Ο τεχνικός εξοπλισμός του προσωπικού του Ανάδοχου (εργαλεία, notebooks κ.λπ.) θα διατίθεται
από τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος, για τη υποστήριξη του Δικτύου και Συστημάτων θα χρησιμοποιεί τα σχετικά πακέτα
λογισμικού που διαθέτει ο ΟΣΕ (αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), όπως αυτά περιγράφονται
κατωτέρω.

Για το Λογισμικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που έχει το σημείο Υ,
Ανάδοχου υποχρεούται να γνωρίζει τη χρήση και υποστήριξή του σωρευτικά.

η Ομάδα

Έργου του


Για το Λογισμικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που έχει το σημείο Ζ στην στήλη “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” και
δεν το γνωρίζει καλώς η Ομάδα Έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει αυτό το
προσωπικό του με έξοδά του και να είναι έτοιμο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι για νέο Λογισμικό που δεν αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ο Ανάδοχος
υποχρεούται να το υποστηρίζει, και εφόσον ο ΟΣΕ κρίνει ότι πράγματι τούτο είναι πέραν των
υποχρεωτικών γνώσεων του προσωπικού του αναδόχου αλλά είναι αναγκαίο και σκόπιμο, τότε ο ΟΣΕ θα
αναλάβει το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου.
Για την υλοποίηση του αντικειμένου, η Ομάδα Υποστήριξης Δικτύου και Συστημάτων οφείλει κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης να αναπτύσσει τις επί μέρους δραστηριότητες που αναφέρονται στον
κατωτέρω πίνακα για κάθε κατηγορία προσωπικού :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υποχρεώσεις Ομάδας Υποστήριξης Δικτύου, Συστημάτων και Χρηστών
Υποστήριξη Συστημάτων

Υποστήριξη των servers του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ και του εγκατεστημένου λογισμικού τους που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ καθώς και νέων λογισμικών που ενδεχομένως θα εγκατασταθούν και
σχετίζονται με την υποδομή του δικτύου.

Εγκατάσταση συστημικού λογισμικού (πχ windows Servers, linux Servers,) επίσης bios updates,
drivers και οποιουδήποτε βοηθητικού προγράμματος απαιτηθεί πχ management agents.


Ένταξη υπολογιστών στο δίκτυο και στο domain του Ο.Σ.Ε



Απομακρυσμένη Διαχείριση υπολογιστών εφόσον μπουν στο Domain.



Διαχείριση και παρακολούθηση Εξυπηρετητών (Windows server 2003, 2008, 2012, Linux, ΑΙΧ).


Διαχείριση και παρακολούθηση MS Exchange Server, ISA Server και όλων των Server που
αναφέρονται παρακάτω.

Εργασίες αναβάθμισης του υποστηριζόμενου λογισμικού με νέες εκδόσεις / διορθώσεις (Patches,
fixes, updates) όποτε αυτές είναι διαθέσιμες από τους κατασκευαστές.

Έλεγχο και αποκατάσταση λειτουργίας των Servers από επίθεση ιών (antivirus scanning).
Προσπάθεια εξασφάλισης και αποθήκευσης των δεδομένων των σκληρών δίσκων εφόσον είναι εφικτό.
Αποκατάσταση και επαναφορά των Servers σε λειτουργία.


Εργασίες εγκατάστασης και διαχείρισης υποδομών βασισμένες σε Windows Active Directory.
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Διαχείριση και παρακολούθηση Τοπικών Δικτύων και VPN.



Διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων λήψης back up.


Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσιών ή υπηρεσιών υποστήριξης, σε θέματα Αρχιτεκτονικής
Δικτύων, Ασφάλειας Δικτύων, Νέων τεχνολογιών και υποδομών Πληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων.


Επισκευή εξυπηρετητών (πχ αναβαθμίσεις, εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις ανταλλακτικών).



Παρεμβάσεις στην υπάρχουσα υποδομή του δικτύου LAN για την σύνδεση σε αυτό χρηστών.


Διεξαγωγή σταθερών εργασιών ρουτίνας στον τομέα ευθύνης του Αναδόχου (έλεγχος κατάστασης
εξοπλισμού, επιβεβαίωση καλής λειτουργίας κ.α.).

Σε περίπτωση που δικτυακό πρόβλημα που προκύπτει οφείλεται σε αστοχία του εξοπλισμού
(πρόβλημα hardware), τότε ο Ανάδοχος θα αποκαθιστά το πρόβλημα.

Αν προκύψει πρόβλημα σε προϊόν λογισμικού, το οποίο δεν έχει εγκαταστήσει ο Ανάδοχος
(RDBMS, Operating System, κ.α. ), τότε ο Ανάδοχος θα αποκαθιστά το πρόβλημα με τη συνεργασία του
κατασκευαστή ή προμηθευτή.

Ανταλλακτικά που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών που αφορούν το Δίκτυο,
SERVERS θα βαρύνουν τον ΟΣΕ.

Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία που δύναται να
επηρεάσει την ασφάλεια ή/και τη λειτουργία του δικτύου του Οργανισμού, αν πρώτα δεν έχει την
συγκατάθεση του ΟΣΕ.

Συνεργασία με τους Αναδόχους νέων έργων πληροφορικής για την ολοκλήρωση (integration) των
συστημάτων στην υποδομή δικτύου (λογική και φυσική), θα εκτελείται μετά από συνεννόηση του
Αναδόχου με τον ΟΣΕ.

Συνεργασία με τους υπαλλήλους πληροφορικής του ΟΣΕ για την μεταφορά, εγκατάσταση και
λειτουργία εξυπηρετητών (servers) από το server room του ισογείου στο νέο computer room του 4 ου
ορόφου, κατά περίπτωση και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ολοκλήρωση της μεταφοράς των σημαντικών εξυπηρετητών (servers) του ΟΣΕ σε εικονικό
περιβάλλον (virtualization) και σε πλατφόρμα της Microsoft με Microsoft server και Hyper-V, καθώς και
της ανάλογης υλοποίησης αναβάθμισης –μετεγκατάστασης (migrating) των συστημάτων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει δύο συγκεκριμένους μηχανικούς (Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ΤΕΙ, ΑΕΙ), Άριστη γνώση Συστημάτων και δικτύων με 8ετή σχετική εμπειρία) με τα παρακάτω ελάχιστα
κριτήρια (σωρευτικά και για τους δύο) εμπειρίας και πιστοποίησης:

Πιστοποίηση σε Προϊόντα Networking σε ανώτατο επίπεδο (Cisco CCIE ή HPE Networking Master
Accredited Systems Engineer MASE)

Πιστοποίηση σε προϊόντα Microsoft (MCE - Certified Systems Engineer ή ανώτερο)

Πιστοποίηση σε Network Virtualization τεχνολογίες (VMware ή CISCO)

Πιστοποίηση σε ΙΒΜ storage

Πιστοποίηση σε IBM Power/AIX

Εμπειρία σε Networking προϊόντα (Cisco, Dell, HP κλπ)

Εμπειρία σε εγκαταστάσεις Microsoft Domain Controller

Εμπειρία σε εγκαταστάσεις Microsoft Exchange Server

Εμπειρία σε Clustering Solutions

Εμπειρία σε εγκαταστάσεις και διαχείριση Storage συστημάτων

Εμπειρία σε εγκαταστάσεις Linux & IBM AIX
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Η ανωτέρω εμπειρία να πιστοποιείται από βεβαιώσεις τριών τουλάχιστον διαφορετικών πελατών
του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Η έλλειψη οποιουδήποτε κριτηρίου και βεβαιώσεων αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει επίσης να έχει τις παρακάτω τεχνικές πιστοποιήσεις σε σχέση με
τους κατασκευαστές του υλικού και του λογισμικού:
o Microsoft Gold Partner
o IBM Storage & Power Systems Partner (expert or specialist level)
o Linux Partner (RedHat ή SUSE)
o Dell Premium Partner

Επίσης η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO-9001 και ISO-27001 σχετικά
με την μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, και
επικοινωνιών.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό να καταθέσει στο φάκελο
δικαιολογητικών μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού από τις οποίες να προκύπτει ότι μισθοδοτεί
τέσσερεις (4) τουλάχιστον τεχνικούς συστημάτων, δύο εκ των οποίων θα είναι οι προτεινόμενοι που
πληρούν τα ζητούμενα κριτήρια.

Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό να καταθέσει στο
φάκελο δικαιολογητικών τρείς (3) βεβαιώσεις πελατών για εμπειρία του σε θέματα εγκαταστάσεων δικτύων
Microsoft λύσεων και ΙΒΜ storage & AIX.
Έλλειψη έστω και μίας από τις προηγούμενα αναφερθείσες εξουσιοδοτήσεις ή πιστοποιητικά
θεωρείται ουσιώδης λόγος απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας.

Οι υποψήφιες ανάδοχες εταιρείες να προσκομίσουν καταστάσεις τεχνικού προσωπικού θεωρημένες
από τον ασφαλιστικό τους φορέα, από τις οποίες να προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον 3 τεχνικούς
υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύντομο βιογραφικό των
τεχνικών που θα διατεθούν, όπου θα φαίνονται τα προσόντα κάθε στελέχους. Μη προσκόμιση της
κατάστασης θεωρείται λόγος απόρριψης της προσφοράς της εταιρίας.

Οι υποψήφιες ανάδοχες εταιρείες να προσκομίσουν επιστολή όπου θα γίνεται σύντομη περιγραφή
της εταιρίας καθώς και της τεχνικής υποδομής της στην Ελλάδα. Μη προσκόμιση της επιστολής
θεωρείται λόγος απόρριψης της προσφοράς της εταιρία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Περιβάλλον OS AIX &Windows
MS-SQL Server

Y

ORACLE Server

Υ

IBM AIX OS

Y

MS-IIS Server

Υ

MS Exchange Server

Υ

ISA Server

Υ

Symantec Mail Gateway (SMG)

Υ

F-Secure AV for SMTP, URL filtering

Υ

ESET AV System

Υ

Veritas Backup exec

Ζ

Second Copy Replication Software

Y

UPS Admin

Υ

VNC Remote Control

Y

AVG AV System

Y

F-SECURE AV System

Y

Sophos UTM Network Protection

Υ

Symantec Mail Security for Microsoft Exchange

Υ

Software for Network Devices
CISCO (Routers - Switches)

Y

Cisco IPS 4240

Y

Cisco IDS 4215

Y

Cisco Load Balancers 11501

Y

KEMP Web Application Firewall

Y

KEMP Load Balancer

Y

Cisco PIX 525

Y

Λειτουργικά Συστήματα
Windows XP/Vista /7/8/10

Y

Windows Server 2003 /2008 /2012 / 2016

Y
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Unix – Linux – ΑΙΧ

Y
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ SERVERS & APPLIANCES
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SERVICES)


Red Hat Linux 9.0



Samba Server



FILE SERVER



WIN 2016 Server



WSUS Server



NAS Server



F-Secure



WIN 2003 Server



SQL 2005 20 clients



F-Secure



SECOND COPY 2000



FILE SERVER



WIN 2003 Server



Remote Control TightVNC



F-Secure



IBM Server – Unix AIX



SmoothWall Express 3.0-polar-i386

Μνημονικό όνομα
SERVER

Κατηγορία

NOCLIB

FILE SERVER FOR
NOC USE

HERCULES

FILE SERVER –
WSUS SERVER

NASERVER

NAS SERVER

DMANAGER

DOCUMENT
MANAGEMENT

TRANSMARK

FILE SERVER

SmoothWall 1

Backup PROXY
SERVER
(for ADSL
connection)



IBM Server – Unix AIX



SmoothWall Express 3.0-polar-i386

SmoothWall 2

Backup PROXY
SERVER
(for ADSL
connection)



IBM Server – Unix AIX



SmoothWall Express 3.0-polar-i386

SmoothWall 3

Backup PROXY
SERVER
(for ADSL
connection)
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IBM Server – Unix AIX



SmoothWall Express 3.0-polar-i386



ASA 5500

FIREWALL

FIREWALL



ASA 5500

FIREWALL-2

FIREWALL



Peplink Balance 305 Load Balancing



WINDOWS 2012



EXCHANGE SVR 2013



WINDOWS 2012



EDGE SVR 2013



SmoothWall 4

PROXY SERVER
(for ADSL
connection)

Bonding Router
EXCH2013

MAIL SERVERS

MAIL 1

MAIL SERVER
AND ANTISPAM
PROTECTION
(BRIGHTMAIL)

WINDOWS 2012

DC 1

DNS AND ACTIVE
DIRECTORY SVRS



WINDOWS 2012

DC 2

DNS AND ACTIVE
DIRECTORY SVRS



WINDOWS 2016

LIBRARY



BACKUP SERVER



WINDOWS 2012



WEB SERVER



Spectra T50 LTO-3 1 Drive, 25 Slots ,
RLC, Barcode Scanner



NetApp FAS250



IBM Server – Unix AIX 6.1

WEB SERVER

SPECTRA 1

BACKUP
SERVICES
WWW.OSE.GR

Backup

Shared Storage
saperp1

SAP ERP
Application Server

saperp2

SAP ERP
Application Server

saperpdb

SAP ERP Database
Server

saperp

SAP ERP Message
Server

ERP production


IBM Server – Unix AIX 6.1

ERP production


IBM Server – Unix AIX 6.1

ERP production


IBM Server – Unix AIX 6.1

ERP production
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IBM Server – Unix AIX 6.1

sapbi1

SAP BI Application
Server

BI Production
 IBM Server – Unix AIX 6.1

sapbi2

SAP BI Application
Server

BI Production
 IBM Server – Unix AIX 6.1

sapbidb

SAP BI Database
Server

sapbi

SAP BI Message
Server

sapdev

SAP ERP
development system
SAP BI development
system

BI Production


IBM Server – Unix AIX 6.1

BI Production


IBM Server – Unix AIX 6.1



DEV landscape



IBM Storwize V7000 system



IBM TS3100 Tape Library Express



WINDOWS



Data Center 2012 R2



WINDOWS



Data Center 2012 R2

(Data Center
Microsoft)



IBM Storwize V7000 system



Sophos UTM 9

Shared Storage
Virtualization
Web And
Application Filtering



KEMP Load Master

Balancer and Web
Application Firewall



ESET Remote Administrator

Antivirus Admin



Symantec Mail Gateway (SMG)

Antispam mail Relay

Shared Storage SAP
ERP
Backup SAP ERP
WinSvrDataCtr

Virtualization
(Data Center
Microsoft)

WinSvrDataCtr
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Virtualization

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Έλληνες Προμηθευτές
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά
με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή
στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1του άρθρου 43 του π.δ/τος
60/2007 (ΦΕΚ Α’63/2007) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του.
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
στ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραμμένος στο
οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.
ζ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω
δικαιολογητικών της παρούσας Πρόσκλησης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ.

Ο
ΔΗΛΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
Αλλοδαποί Προμηθευτές
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι
απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των
πάσης
φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί
προστασίας
του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η
σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ
Α’63/2007) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για
κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας
και της δόλιας χρεωκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του,
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις
του,
στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω
δικαιολογητικών της παρούσας Πρόσκλησης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ Συνολική
ΠΡΟΫΠ/ΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τιμή
ΤΙΜΗ € Αναδόχου
59.000,00
Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων και Δικτύου του

ΟΣΕ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

59.000,00 €
14.160,00 €
73.160,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
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