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Απ.Ππωτ.: 3462/26-06-2017 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

 

Θέμα: Ππόσκληση σςλλογήρ πποσυοπών για την ςλοποίηση τος έπγος «Τποστήπιξη Σμήματορ Πληπουοπικήρ 

μέσπι τέλοςρ τπέσοντορ έτοςρ 2017, με κπιτήπιο κατακύπωσηρ τη σςμυεπότεπη πποσυοπά». 

 

 

Πποϋπολογισθείσα Γαπάνη: 12.000,00 εςπώ μη σςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ (24%). 

 

Κπιτήπιο Αξιολόγησηρ Ημεπομηνία Γημοσίεςσηρ στον 

Γικτςακό Σόπο τηρ Δταιπείαρ 

 

πκθεξόηεξε Πξνζθνξά 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ, 26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΔΛΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΣΔΛΙΚΗ ΗΜΔΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΣΔΛΙΚΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο 

(Γεσξγίνπ Γακάζθνπ 1, 

Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνύ 

Υσξηνύ, η.θ. 13677, 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) 

06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 ΠΔΜΠΣΗ 13:00 

 

 

Πξόζθιεζε ζπιινγήο πξνζθνξώλ γηα ην έξγν:  

«Τπνζηήξημε Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο κέρξη ηέινπο ηξέρνληνο έηνπο 2017, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε 

πξνζθνξά». 

 

Πεπιγπαυή Έπγος: 

Σν έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

1. Τπνζηήξημε ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ δπζιεηηνπξγίεο όισλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ινηπώλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ (επηζθεπή – εγθαηάζηαζε – ζπληήξεζε), πιελ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πνπ 

απαηηνύλ δηαθξηηέο ζπκβάζεηο ππνζηήξημεο.  

2. Παξακεηξνπνίεζε (αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ή θαη fine tuning) ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, κε ζηόρν ηελ 

εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαζώο θαη ηε βέιηηζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα όισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ 
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ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ, κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη κε ηα δίθηπα θαη 

εθαξκνγέο ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ (δίθηπα δεδνκέλσλ, web site hosting, e - Mail, WAN θηι). 

3. Δγθαηάζηαζε ελεκεξώζεσλ/επηθαηξνπνηήζεσλ (updates & patches) ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

Παξακεηξνπνίεζε θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο απηόκαηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ (WSUS).  

4. Γηαρείξηζε – αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ (System Administration) θαη όηη απηό ζπλεπάγεηαη 

(Domain, DNS, DHCP, Active Directory, Policies, θηι). 

5. Γηαρείξηζε – αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ (Network Administration)  θαη όηη απηό ζπλεπάγεηαη (Firewall policies, Routing, 

VLans, Webfiltering, VPN’s, θηι). 

6. Παξακεηξνπνίεζε θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη αζθαινύο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ όισλ ησλ θεληξηθώλ εμππεξεηεηώλ θαζώο θαη ησλ κνλάδσλ θεληξηθήο απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ. Λήςε αληίγξαθσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή πνπ ζα νξίζεη ε ΔΣΑΙΡΔΙΑ.  

7. Απνθαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε βιάβεο δίζθσλ, ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δεδνκέλσλ από ηηο ηαηλίεο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (back up) όισλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ινηπώλ εγθαηεζηεκέλσλ 

εθαξκνγώλ ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ.   

8. Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. 

9. Παξαθνινύζεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη αλαιπηηθόηεξα ην πνζνζηό εθκεηάιιεπζεο ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο θαη ηεο κλήκεο ησλ θεληξηθώλ 

εμππεξεηεηώλ θαζώο θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ κνλάδσλ θεληξηθήο δηάζεζεο. 

10. Γηεθπεξαίσζε ησλ απαξαηηήησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζηνλ 

εμνπιηζκό ή ην ινγηζκηθό ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ θέξεη επζύλε 

γηα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνθαηάζηαζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ από ην 

εμνπζηνδνηεκέλν service ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  

11. Έιεγρν ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζην ρώξν ηνπ Computer Room  ηεο 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζώο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

ιύζεσλ αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκώλ.  

12.  Παξνρή ππεξεζηώλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, κία θνξά ην ρξόλν ή θαη ζπρλόηεξα αλ θξηζεί απαξαίηεην από ηελ 

αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ζηνλ εμνπιηζκό πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ παξνύζα όπσο 

απηόο δηαζηαζηνινγείηαη θαη αλαιύεηαη. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ, 

ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηνλ θπζηθό θαζαξηζκό όισλ ησλ εζσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ θαη πεξηθεξεηαθώλ. 

13. Απνζηνιή Σερληθνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε ζθνπό: 

o Σνλ επηηόπην έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαζώο 

θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ – ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηώλ. 

o Σελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ. 

14. Σελ παξνρή ππεξεζηώλ αληηθαηάζηαζεο – εγθαηάζηαζεο – ξύζκηζεο ππάξρνληνο ή θαη λένπ εμνπιηζκνύ. 

15. Δπίδεημε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ησλ Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηεο Τπνδηεύζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε 

ζηόρν ηελ παξάιιειε παξαθνινύζεζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

16. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε/ ππνβνιή πξνηάζεσλ, όπνηε απηό θξηζεί απαξαίηεην από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ηεο. 
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Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη όπσο εθηειέζεη ην έξγν ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηερλνινγίαο κεραλήκαηα, πιηθά θαη εξγαιεία. 

2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ησλ εηαηξεηώλ Microsoft  Corporation θαη Cisco Systems 

Inc θαη πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηα ζηνηρεία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην ζρεηηθό έξγν, 

ηα νπνία πξέπεη λα είλαη επαξθώο θαη απνδεδεηγκέλα επηζηεκνληθώο θαηαξηηζκέλα θπξίσο ζε πξντόληα Cisco θαη 

Microsoft (πηζηνπνίεζε Cisco CCNA ή CCNP ή CCSP, Microsoft MCP ή ΜCSA ή ΜCSE), λα δηαζέηνπλ εκπεηξία 

ζηελ εθηέιεζε παξόκνησλ έξγσλ θαη λα δεζκεπηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εκπηζηεπηηθόηεηαο γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηό. Με δεδνκέλε ηελ πηζηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο βάζεη 

πξνηύπσλ πνηόηεηαο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. Γηα όια ηα παξαπάλσ 

πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Με ην πέξαο ηεο επίζθεςεο, ν ηερληθόο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππνρξενύηαη όπσο παξαδίδεη δειηίν εξγαζηώλ θαη 

ηεθκεξίσζε γηα θάζε πξαγκαηνπνηνύκελε αιιαγή ή ξύζκηζε. Η πξνζέιεπζε ηνπ ηερληθνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηηο 10:00 π.κ. ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ην 

πξνζπκθσλεκέλν κεληαίν πξόγξακκα επηζθέςεσλ πνπ ζα θαηαζέζεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνύζεο. 

4. Οη πεξηγξαθόκελεο ζην άξζξν 3 ππεξεζίεο πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη κε ηελ 

παξνύζα, ζα παξέρνληαη από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 9:00 - 19:00, εθηόο επηζήκσλ αξγηώλ. Ο ρξόλνο απόθξηζεο 

ηερληθνύ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ από ηελ ζηηγκή αλαγγειία ηεο βιάβεο νξίδεηαη ηειεθσληθά ζε κία (1) ώξα θαη ζε 

πεξίπησζε κε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κε θπζηθή παξνπζία ηερληθνύ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην ρώξν ηεο 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ εληόο ηεζζάξσλ (4) σξώλ από ηελ ζηηγκή αλαγγειίαο ηεο βιάβεο. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαγγειία ηεο 

βιάβεο γίλεη κεηά ηηο 19:00 θαη απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηερληθνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ε εξγαζία 

ζα ιάβεη ρώξα εθηόο ηνπ σο άλσ νξηδόκελνπ σξαξίνπ θαη ζα θνζηνινγεζεί επηπιένλ ζύκθσλα κε ηηκνθαηάινγν, 

όπσο απηόο δηακνξθσζεί από ηελ πξνζθνξά θαη θαηαγξαθεί ζηε ζύκβαζε. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη θπζηθή παξνπζία ζην γξαθεία ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ 

δύν (2) εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα νρηώ (8) ώξεο αλά επίζθεςε, κε απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε ζε δεηήκαηα ηεο 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ. 

 

Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κε αλάδνρν πνπ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη: 

 

1. Απαξαίηεηα πξνζόληα  (κε δηθαίσκα απόξξηςεο ησλ πξνζθνξώλ)  

 Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πιεξνθνξηθή ή ζπλαθέο αληηθείκελν 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ ζε ζρεηηθό κε ηεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ αληηθείκελν. 

 

2. Δθηηκώκελα πξόζζεηα πξνζόληα  (θξηηήξην επηινγήο αλαδόρνπ κε πνζόζησζε): 

 Mεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ (10%) 

 Δπαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο (10%) 

 Παξόκνην έξγν πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζόλ (30%)  

 Δκπεηξία ζε θνξείο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα (30%) 
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 πζηαηηθέο επηζηνιέο (20%) 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνο έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ζηνλ ππνβιεζέληα θάθειν 

πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

Η βαζκνινγία κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 100 έσο 120. 

 

Η ηειηθή αμηνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη µε θζίλνπζα ζεηξά ηνπ Αζξνίζκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ 

αθόινπζν ηύπν: 

Λi = 70 * ( Βi / Βmax ) + 30 * (Kmin/Ki) 

όπνπ: 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιύηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  

Βi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 

Kmin  ην ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξόηεξε ηηκή  

Κi ην ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

Λi ε βαζκνινγία γηα ηελ θαηάηαμε ηεο Πξνζθνξάο i, ε νπνία ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία. 

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν Λ. 

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη µόλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

 

Γ. Σν έξγν απηό ζα πξνζθεξζεί γηα δηάζηεκα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ πεξίπνπ θαη έσο ηέινπο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο 2017, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Σα ηειηθά παξαδνηέα, ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ από ηνλ νξηζκέλν Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ ζε αξκόδην, νξηζκέλν 

ππάιιειν ηεο Δηαηξείαο. Γεδνκέλνπ όηη γηα ηε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δελ ζα πθίζηαηαη δπλαηόηεηα παξάηαζεο, ηα 

ηειηθά παξαδνηέα ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ην αξγόηεξν ηελ ηειεπηαία εκέξα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.  

 

 

Γπ. Γεωπγία Αθανασίος 

Γιεςθύνοςσα ύμβοςλορ ΑΔΜΤ Α.Δ. 


