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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

  

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο  με 

τίτλο «Συντήρηση ενιαίων υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης και των Παραρτημάτων του», προϋπολογισμού 15.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου  , όσο και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  κλειστό φάκελο με οικονομική προσφορά στο 

πρωτόκολλο του Κέντρου  έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου  2017 και ώρα 14.00μμ. 

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  

Περιφέρειας Κρήτης 

 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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ΑΔΑ: Ω6Ε9ΟΞΝ5-Χ12



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

«Συντήρηση ενιαίων υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης και των Παραρτημάτων του» 

 

Προϋπολογισμού δαπάνης : 12.096,77 € 

 ΦΠΑ 24 % : 2.903,23 € 

 ΣΥΝΟΛΟ : 15.000,00 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης , των ενιαίων 

υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

και των Παραρτημάτων του» όπως αναφέρονται παρακάτω : 

Η διαχείριση και υποστήριξη των ενεργών καταλόγων του Κέντρου (Active Directory) 

καθώς και η βελτιστοποίηση τους.  

Η διαχείριση και υποστήριξη των διακομιστών RADIUS, DNS, DHCP, RAS, WSUS 

του κέντρου. 

Η διαχείριση και υποστήριξη των Database Servers (MS-SQL, κ.λ.π) του κέντρου. 

Η διαχείριση και υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος των διακομιστών του 

κέντρου  (Windows 2008, 2012  Server, FreeBSD). 

Η διαχείριση και υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος των σταθμών εργασίας  του 

κέντρου (Windows XP, Windows Vista, Windows 7). 

Η διαχείριση και υποστήριξη των εσωτερικών ενεργών στοιχείων του κέντρου. 

Παραμετροποιήσεις (VLANs, Trunks, IEEE protocols, Routing protocols κλπ) 

Η διαχείριση και υποστήριξης του πρωτόκολλου 802.1x που χρησιμοποιούν για 

authentication οι σταθμοί εργασίας στις πόρτες των ενεργών στοιχείων. 

Η παραμετροποίηση των ενεργών στοιχείων με το RADIUS Server των Active 

Directory. 
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Η διαχείριση και υποστήριξη των εξωτερικών δικτυακών συνδέσεων του κέντρου και 

των περιφερειακών που τις συνοδεύουν (Routers, Firewall, Wireless Access Point, 

Lased lines). 

H διαχείριση και υποστήριξη των  Firewalls του κέντρου. 

Υποστήριξη τον εφαρμογών γραφείου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλους τους  

Η/Υ του κέντρου που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

Διαχείριση και υποστήριξη των διασυνδέσεων των υποδομών με το δίκτυο σύζευξις. 

Διαχείριση και υποστήριξη των διασυνδέσεων των εκτυπωτών του κέντρου με τους 

Η/Υ 

Διαχείριση και υποστήριξη των antivirus server του κέντρου (Panda)  

Αντικατάσταση των μπαταριών των UPS του κέντρου (το κόστος των υλικών βαρύνει 

το νοσοκομείο). 

Διαχείριση των προβλημάτων που προέρχονται από τα UPS των σταθμών εργασίας 

του κέντρου.  

Αντιμετώπιση όσων προβλημάτων εμφανίζονται στο τηλεφωνικό κέντρα Asterisk του  

κέντρου και της διασύνδεσης του με το σύζευξης. Τα προβλήματα αυτά αφορούν 

διασύνδεση των Τηλεφωνικών συσκευών με το κεντρικό κατανεμητή με την βοήθεια 

των είδη εγκατεστημένων γραμμών, διασύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου με τον 

κεντρικό κατανεμητή, μεταφορά τηλεφωνικών συσκευών και διασύνδεση τους με 

υπάρχουσες γραμμές δομημένης καλωδίωσης,  έλεγχος της επικοινωνίας με το 

σύζευξης και αποστολή διεκπεραίωσης αιτημάτων που αφορούν αυτό.  

Παραμετροποίηση του γονικό ελέγχου στους υπολογιστές των φιλοξενούμενων 

παιδιών καθώς και των πολιτικών πρόσβασης στο Internet στα  Firewall σύμφωνα 

με τις δυνατότητες του και τις οδηγίες των υπευθύνων των κέντρων. 

Παραμετροποίηση και έλεγχος λειτουργίας των URBACKUP Server. 

Παραμετροποίηση και έλεγχος λειτουργίας των VPN Tunnel στα Firewall του κέντρου.  

 

Με τον όρο διαχείριση και υποστήριξη το κέντρο απαιτεί: 

Για τους Server & Υπολογιστές: 

Επανεγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο 

έτος καθώς και των διοικητικών συστημάτων, του κέντρου ώστε αυτά να καταστούν 

λειτουργικά σε περίπτωση σφάλματος. 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση των Event Log των συστημάτων και αναφορά των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται στο προσωπικό του κέντρου ώστε να υπάρξει 

πρόληψη από κρίσιμα σφάλματα (Αφορά τους Servers μόνο). 

 Παρακολούθηση και ενημέρωση των συστημάτων με τις απαιτούμενες βοηθητικές 

εκδόσεις τους (patch) ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφάλειας που μπορούν να 

παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία τους.  

Εγκατάσταση διορθωτικών εκδόσεων των πληροφοριακών συστημάτων που 

παρέχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Για τα ενεργά στοιχεία: 

Διαχείριση και παρακολούθηση των ακόλουθων πρωτοκόλλων επικοινωνίας: 

IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x , IEEE 

802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 
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802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z , IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3ab, SIP. 

Τα παραπάνω πρωτόκολλα τα χρησιμοποιούν και είναι παραμετροποιημένα με αυτά,  

τα ενεργά στοιχεία του δικτύου. Σημαντικό είναι να κατανοηθεί ότι θα απαιτηθούν 

παρεμβάσεις σε Layer 2,3 που κυρίως θα αφορούν διαχείριση VLAN και εσωτερικής 

δρομολόγησης των πακέτων του τοπικού δικτύου.  

Διαχείριση και παρακολούθηση των Firewall του κέντουρ που λειτουργεί κάτω από 

περιβάλλον FreeBSD, Mikrotik & συνοδευτικών εφαρμογών monitoring που το 

συνοδεύουν (RRD Graphs, NTOP, SNORT κλπ). Επίσης, στον εξωτερικό δικτυακό 

κορμό απαιτούνται παρεμβάσεις που αφορούν τα πρωτόκολλα δικτύων από Layer 2 

έως Layer 7. Ειδικότερα, διαχείριση δρομολογήσεων Access List, IPSEC tunnel, 

L2TP, PPTP.   Στην διαχείριση περιλαμβάνονται όλες οι παραμετροποιήσεις και 

αλλαγές που μπορεί να απαιτηθούν σε όλα τα ενεργά στοιχεία του  και στους 

δρομολογητές του κέντρου που περιεγράφηκαν στην υλικοτεχνικής υποδομή. 

 

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη των εργαζομένων του κέντρου ώστε να είναι πιο 

αποτελεσματική η επίλυση των τρεχόντων τεχνικών προβλημάτων καθώς και των 

αντίστοιχων επειγόντων.  

Επιτόπια παρέμβαση τεχνικού εντός οκτώ ωρών το πολύ, εάν η τηλεφωνική ή 

απομακρυσμένη παρέμβαση δεν επιλύσει το πρόβλημα, όποτε κάτι τέτοιο κρίνεται  

απαραίτητο από τον υπεύθυνο  πληροφορικής του κέντρου. 

Μηνιαία παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτυακών υποδομών και δημιουργία 

αναφορών που στόχο θα έχουν να βελτιώσουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και 

λειτουργία του δικτύου του κέντρου.  

Η εταιρεία θα πρέπει διαθέτει σύστημα διαχείρισης επειγουσών κλίσεων μέσα από το 

οποίο οι υπεύθυνοι πληροφορικής του κέντρου να μπορούν να επισημαίνουν και να 

καταγράφουν τα παρουσιαζόμενα προβλήματα σύμφωνα με το διεθνές standart ITIL. 

Ο χρόνος επισήμανσης και ο χρόνος ανταπόκρισης από μέρους της εταιρείας θα 

καταγράφονται στο συγκεκριμένο σύστημα. Σκοπός είναι να  καταγράφεται με τέτοιο 

τρόπο η βλάβη ώστε να διασφαλίζεται ο χρόνος ανταπόκρισης και η όσο το δυνατό 

πληρέστερη πληροφορία. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία καλό είναι να διαθέτει σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί 

την διαθεσιμότητα των διακομιστών του κέντρου και θα αποστέλλει μήνυμα sms στο 

κινητό των υπευθύνων στην περίπτωση που διαγνωστεί κάποιο κρίσιμο σφάλμα σε 

κάποια υπηρεσία.    

Επίσης, η εταιρεία πρέπει να παράσχει υποστήριξη και βοήθεια σε επίπεδο τεχνικής 

σχεδίασης των υπεύθυνων πληροφορικής του κέντρου σχετικά με την βελτιστοποίηση 

και επέκταση της παρούσας υποδομής πληροφορικής.  

Οι παρεμβάσεις όλων των παραπάνω σημείων απαιτείται να εκτελούνται οποιαδήποτε 

ημέρα και ώρα εφόσον κριθούν κρίσιμης και ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη 

λειτουργία του Κέντρου από των υπεύθυνο πληροφορικής του. 
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O ανάδοχος αναλαμβάνει να κάνει την μετάπτωση των δικτύων Η/Υ σε όσα 

παραρτήματα εκκρεμεί η ολοκλήρωση τους στο σύζευξης (Με τον όρο μετάπτωση 

εννοούμε όλες τις παρεμβάσεις που απαιτούνται σε Server, Ενεργά στοιχεία, Firewall, 

Σταθμούς εργασίας ώστε να επικοινωνούν και να λειτουργούν όλα όπως πριν το 

σύζευξης). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει να κάνει μικρή μελέτη  για την επέκταση και 

εγκατάσταση wifi σε όποιο παράρτημα του ζητηθεί (έλεγχος απαιτούμενων γραμμών 

δομημένης καλωδίωσης,  προδιαγραφές δομημένης, απαιτούμενων ενεργών στοιχείων 

και Access Point). 

Η εγκατάσταση των νέων Wifi Access Point, ενεργών στοιχείων switch και νέων 

server είναι ευθύνη που πρέπει να καλύψει ο ανάδοχος όποτε του ζητηθεί. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει να κάνει την μετάπτωση στο σύζευξης όλων των 

νέων φορέων που προβλέπεται να συνδεθούν από την περιγραφή της υλικοτεχνικής 

υποδομής της προκήρυξης. 

Το κόστος των υλικών, ανταλλακτικών,  και δομημένων καλωδιώσεων βαραίνει το 

Κ.Κ.Π.Π.Κ. 

Η δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των € 15.000,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κ.Κ.Π.Π.Κ. έτους 2017.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει οικονομική προσφορά για 

το σύνολο των υπηρεσιών. Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα την χαμηλότερη 

προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.  

Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις:  

α. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο υπηρεσίας  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης των ενιαίων 

υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

και των Παραρτημάτων του. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  

 

Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις:  

α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από συλλογή προσφορών.  

Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά 

ισχύος τα κατωτέρω: 
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α. Η σύμβαση  

β. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Η τεχνική έκθεση  

δ. Η προσφορά του ενδιαφερομένου  

ε. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

Άρθρο 4o: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου.  

 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του 

Ν.4412/2016 και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται 

στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των 

υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 5o: Σύμβαση  

 

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 

201 έως 205 του Ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 6o: Παράδοση, παραλαβή υπηρεσίας, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός 

έλεγχος  

Η υπηρεσία ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.   

 

Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος 

και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στα άρθρα 216 έως 220 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 7o: Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης.  

 

Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των 

αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την 

διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε 

θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την 

παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών λειτουργούν σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 8o: Εγγυήσεις  

 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης 

από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
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Άρθρο 9o: Φόροι – τέλη – κρατήσεις  

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Κ.Κ.Π.Π.Κ. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η 

διαφορά θα βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π.Κ και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των 

υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 10ο: Περιεχόμενα προσφορών  

 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Η προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή 

υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία.  

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι δυνατό να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και 

πρόσθετα στοιχεία. 

 

Άρθρο 11o: Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή  

 

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο οι προσφορές που 

έχουν κριθεί αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης. 

 

Άρθρο 12o :Παραλαβή  

 

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών 

από της ημερομηνίας ανάθεσης της εκάστοτε εργασίας και η πληρωμή του αναδόχου κατόπιν 

εκδόσεως και θεωρήσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του σχετικού χρηματικού εντάλματος. 
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