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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. πρωτ. οικ. 44199
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Αγ. Μπαρουτά
E-mail: abarouta@ypes.gr
Τηλέφωνο
: 213 136 1662
Φαξ
: 213 136 1667
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή

για

την

επιλογή

αναδόχου

για

την

προμήθεια

81

συσκευών

αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το πληροφοριακό
σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν. 2286/1995

«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων»,(ΦΕΚ 19/Α΄/95), όπως ισχύει.
β. Του

Ν. 2362/1995

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του

Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α΄/95) , όπως ισχύει.
γ. Το Π.Δ/τος 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»,(ΦΕΚ 105/Α΄/28-82014).
δ. Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
ε. Του Π. Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,(ΦΕΚ
150/Α΄/10-7-2007).
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στ. Την αριθ. πρωτ.: 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Περί αυξήσεων των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.2362/95 για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010).
2. Το από 4-9-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ
με το οποίο μας αποστάλθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. (ΑΔΑΜ:14REQ002414539).
3. Την αριθμ. Πρωτ. 39707/20-10-2014 απόφασή μας περί δέσμευσης πίστωσης για
τη προμήθεια 81 συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου
ΥΤΧ, οι οποίες σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή και παράδοση των
αδειών διαμονής πολιτών χωρών νέου τύπου (αυτοτελούς εγγράφου) με αυξημένα
χαρακτηριστικά ασφαλείας και θα περιλαμβάνουν βιομετρικά στοιχεία του πολίτη και
την αριθμ. 93277 καταχώρησή της στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υ.Δ.Ε.(ΑΔΑ: ΩΗΤΚΝ-Υ9Χ), (ΑΔΑΜ:14REQ002414549)
4. Την Α.Π. 44198/19-11-2014 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 81
συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το
πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
5. Την Α.Π. 678/09-1-2014 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Συγκρότησης επιτροπών
διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.Δ.118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010»
(ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΝ-ΞΩΜ), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού και των
Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 81
συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το

2

ΑΔΑ:Ω2ΙΞΝ-ΛΝ9
πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στις εβδομήντα
τρεις χιλιάδες ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 4 Δεκεμβρίου ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον 4ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου
Εσωτερικών επί της οδού Σταδίου 31 στην Αθήνα.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς
τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (Σταδίου 31, Αθήνα 4 ος όροφος) ή αποστέλοντάς
τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Υπουργείο Εσωτερικών ουδεμία ευθύνη
φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ………………..ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα)
3. Δ/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ. (προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου)
4. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
5. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κ.κ.:
- Μαργαρίτα Καπανίρη
- Κατίνα Αρβανίτη
- Αθανασία Κάππα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός

Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ

Αντικείμενο

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για
την
προμήθεια
81
συσκευών
αναγνώρισης/εγγραφής
κάρτας
αυτοτελούς
εγγράφου ΥΤΧ για το πληροφοριακό σύστημα
Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων
Χωρών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.

Τόπος Παράδοσης

Ευαγγελιστρίας 2 (3ος όροφος)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

73.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
23%)

Προϋπολογισμός που βαρύνει

Θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3299 του Ειδικού
Φορέα 07-110, από τον Προϋπολογισμό Εξόδων
του Υπουργείου Εσωτερικών, του οικονομικού
έτους 2014.

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη και σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α :
1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου για την προμήθεια 81
συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το
πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας
διακήρυξης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α)
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β)
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ)
συνεταιρισμοί
δ)
κοινοπραξίες προμηθευτών
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ)
κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εβδομήντα
τριών χιλιάδων ευρώ # 73.000,00# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και
η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου του
εξοπλισμού.
Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ.
Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:



να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην
Αγγλική γλώσσα.
να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες κατά φύλλο από τον
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διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον
έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των υπό
προμήθεια μηχανογραφικού και δακτυλοσκοπικού υλικού, επί ποινή
αποκλεισμού. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε
φάκελο σφραγισμένο.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 Σταδίου 31, Αθήνα, 4ος όροφος
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 44199/19-11-2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια 81
συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το
πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η
Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής
των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
 Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.
 Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νομοθετημάτων.
 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
 Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Μέρος Β’ παρ.2.2.
Στην περίπτωση κατάθεσης της προσφοράς από τον ίδιο τον προσφέροντα ή
αντιπρόσωπό του, η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αποδεικνύεται από
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σχετικό διαβιβαστικό το οποίο θα συνοδεύει την προσφορά, θα βρίσκεται
εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς και θα πρωτοκολλείται στη Γραμματεία του
ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 27, 1ος όροφος)
Σε αντίθετη περίπτωση, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής της, και αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, με
απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία ή με
αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με
φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής εταιρείας κ.ο.κ.
Β. Φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως
φάκελο,
ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις
τεχνικές
απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’,
το
οποίο
αποτελεί
αναπόσπαστο
μέρος
της
παρούσης.
Γ. Φάκελο με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως
φάκελο, όπου θα αναφέρονται τα υπό προμήθεια είδη με:
1) την προσφερόμενη τιμή ανά είδος και για το σύνολο των ειδών
2) το ποσοστό ΦΠΑ και
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, διατηρεί το
δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ
150/Α’/10-7-2007)

ΜΕΡΟΣ Β.
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών.
Εναλλακτικές προσφορές
απαράδεκτες.

δε

γίνονται

δεκτές

και απορρίπτονται

ως

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και
με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.
2.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και
των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την
Επιτροπή
β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών
συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή εις τριπλούν, το οποίο
παραδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Κ.Υ., Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και η
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.
γ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές
γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής
ειδοποίησης από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρακτικό εις τριπλούν επί των οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τμήμα
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και η Αναθέτουσα Αρχή
εκδίδει σχετική απόφαση
δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισμένοι στη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών Κ.Υ., Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, η
οποία μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
ε. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των
προσφορών.
στ. Για όλα τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση
σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ζ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του
διαγωνισμού.
2.2
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία,
οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται από αυτήν:
1.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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2.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
4.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Μετά το πέρας του ελέγχου, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το
οποίο παραδίδει στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τμήμα Προμηθειών και
Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση
κατακύρωσης.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας, η
οποία συστήθηκε με την Α.Π.678/09-1-2014. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται
σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για τη προμήθεια Μηχανογραφικού και Δακτυλοσκοπικού Εξοπλισμού Κέντρων
Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα
γίνει με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
5.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με την
αριθμ.πρωτ.678/9-1-2014 απόφαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Α/Α

Προδιαγραφή
Συσκευές Ανάγνωσης/Εγγραφής dual (επαφικών / μη-επαφικών)
καρτών ID-1
ΓΕΝΙΚΑ

Απαίτηση

>81 πλήρη σετ

1.2.

Αριθμός των σετ Συσκευών Ανάγνωσης/Εγγραφής dual (επαφικών / μηεπαφικών) καρτών ID-1
Να αναφερθεί Κατασκευαστής / μοντέλο

1.3.

Όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι ακριβώς όμοιας σύνθεσης

ΝΑΙ

1.4.

Να είναι εύκολο και φιλικό στη χρήση

ΝΑΙ

Να δίνει λειτουργίες για:

ΝΑΙ

1.
1.1.

1.5.

ΝΑΙ

1. Ανάγνωση / Εγγραφή σε επαφικές κάρτες (Read / write contact

2.
3.
4.

cards) και Ανάγνωση σε μη επαφικές κάρτες (Read / contactless
cards), σε δύο χωριστά κανάλια
Εντολές και δυνατότητες ρύθμισης των παραμέτρων ραδιο συχνότητας
Εντολές και δυνατότητες αλλαγής των διεπαφών της κάρτας
Να πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους κατά την εκκίνησή του

ΝΑΙ

1.8.

Να διασφαλίζει ασφαλή μεταφορά του υλικο-λογισμικού (firmware) του
αναγνώστη στη μνήμη EEPROM
Να διατίθεται δυνατότητα αναβάθμισης Firmware (να περιγραφεί ο τρόπος)
για τη συσκευή/τις συσκευές.
Να διαθέτει σύστημα διπλής προστασίας παροχής ρεύματος

1.9.

Να μην έχει κινητά εξωτερικά μέρη

ΝΑΙ

1.1
0.

Να μην απαιτεί αναλώσιμα οποιασδήποτε μορφής κατά τη χρήση

ΝΑΙ

1.1
1.

Να διαθέτει προστασία σε φυσικό επίπεδο και μοναδικό σειριακό αριθμό

ΝΑΙ

1.1
2.

Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις χωριστές για κάθε διεπαφή ανάγνωσης
(MRZ, επαφική και μη επαφική πληροφορία κάρτας ID-1)

ΝΑΙ

1.1
3.

Να διαθέτει επιπλέον βοηθητικές φωτεινές ενδείξεις

1.1
4.

Οι φωτεινές ενδείξεις να υποδεικνύουν την ενεργοποίηση της συσκευής,
λειτουργίες ανάγνωσης / εγγραφής και περιπτώσεις σφάλματος

ΝΑΙ

1.1
5.

Να διαθέτει σύστημα εντοπισμού κίνησης της κάρτας και αναγνώρισης
τύπου κάρτας

ΝΑΙ

1.1
6.

Να διαθέτει σύστημα προστασίας ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος και
θερμικής προστασίας

1.1

Να επιτρέπει ομαλή μετάβαση από την επαφική στη μη-επαφική τεχνολογία

1.6.
1.7.

ΝΑΙ
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Α/Α
1.1
8.

Προδιαγραφή
χωρίς επανεκκίνηση
Να περιλαμβάνει κάθε απαραίτητο μέρος για την πλήρη επιτραπέζια
λειτουργία χωρίς επιπλέον απαιτήσεις για χρήση βάσης ή άλλου εξοπλισμού

Απαίτηση
ΝΑΙ

2.2

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ID-1 (να συνοδεύονται από έγγραφα
αρμόδιων υπηρεσιών)
Το πλήρες ISO 14443 τύπου A και B κάθε επιπέδου και πρωτοκόλλου
μεταφοράς
MIFARE κάρτα

2.3

FIPS 201 / PIV

ΝΑΙ

2.4

ICAO

ΝΑΙ

2.5

CCID V1.1

ΝΑΙ

2.6

PC/SC V1.0

NAI

2.7

Τυχόν άλλες ευρωπαϊκές ή άλλες πιστοποιήσεις σε πρότυπα να αναφερθούν

ΝΑΙ

2.

2.1

3.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (ΕΠΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΠΑΦΙΚΕΣ):

3.1

EMV 2000 v4.1

3.2

IAS V1.0

3.3

Παροχή ρεύματος στην κάρτα 5V, 3V and 1,8V (Class A, B, and C)

ΝΑΙ

3.4

Όλες τις ISO 7816 TA1 παραμέτρους

ΝΑΙ

3.5

8 επαφές και ISO 7816 θέση

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.8

Το πλήρες ISO 14443 τύπου A και B κάθε επιπέδου και πρωτοκόλλου
μεταφοράς
Δυνατότητα ανάγνωσης μηχαναγνώσιμης ζώνης MRZ εγγράφων ISO14443
ID-1
Δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης Τουλάχιστον για ID-1

3.9

Ανάλυση οπτικής ανάγνωσης >250ppi

3.6
3.7

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να διαθέτει εσωτερική κεραία με δυνατότητα ανάγνωσης κατ’ ελάχιστο από
τεσσάρων (4) cm ή μεγαλύτερη

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.2

Να μπορεί να διασυνδεθεί με υπάρχοντες προσωπικούς υπολογιστές μέσω
θύρας USB 2.0 type A με επαρκές μήκους καλώδιο τουλάχιστο >1 μέτρου
και να διαθέτει υποχρεωτικά «plug and play interface»
Λογισμικό λειτουργίας οδήγησης των συσκευών ανάγνωσης
μηχαναγνώσιμης ζώνης MRZ, ανάγνωσης/εγγραφής επαφικών και μη
επαφικών καρτών (driver/s)
(ελληνική ή αγγλική έκδοση) windows 2000, XP 32 bit, Vista 32 bit, Seven
(7) 32 bit
kernel 2.6

4.3

macos 10.4 έως 10.6

4.4

Windows XP 64 bit, Vista 64 bit, Sever(7) 64 bit

4.5

Windows server 2003, windows server 2008

3.10
3.11

4.

4.1

5.

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος ορθής λειτουργίας και ορθής εγγραφής:
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Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

5.1

Ελάχιστη

>= 10ο C

5.2

Μέγιστη

<= 40ο C

5.3

6.

Η συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικές
συνθήκες (ξηρό ή υγρό)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ

6.1

Μήκος

<= 350 mm

6.2

Πλάτος

<= 350 mm

6.3

Ύψος

<= 150 mm

6.4

Βάρος

< 4000 gr

7.
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

8.

8.1

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SDK (software development kit):
Να συμπεριλαμβάνει API για τα λειτουργικά συστήματα windows 7

NAI

Να συμπεριλαμβάνει τις διευκολύνσεις που να επιτρέπει υλοποίηση κάθε
τύπου βασικού ελέγχου πρόσβασης και κάθε τύπου και έκδοσης
εκτεταμένου ελέγχου πρόσβασης χωρίς την ανάγκη οποιουδήποτε επιπλέον
λογισμικού και χωρίς περιορισμούς στη σχεδίαση και τη γλώσσα
επικοινωνίας
Να συμπεριλαμβάνει τις διευκολύνσεις και το απαραίτητο API που να
επιτρέπει:
1. υλοποίηση Ενεργής Αυθεντικοποίησης
2. υλοποίηση Παθητικής Αυθεντικοποίησης
3. υλοποίηση Διαχείρισης Πιστοποιητικών Ασφαλείας
4. Εφαρμογών eID (ΙD-1 καρτών)
5. Υλοποίησης και ενσωμάτωσης BioAPI σύμφωνα με ΙSO/IEC 19784-1
6. Υλοποίησης σύμφωνα με ISO/IEC 19785
7. Υλοποίηση σύμφωνα με ICAO DOC9303 για μηχαναγνώσιμα
ταξιδιωτικά έγγραφα MRTD
8. Υποστήριξη Unicode-συμβατού κειμένου και αρχείων
9. Υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών ταξιδιωτικών εγγράφων καρτών
ID-1 με βιομετρική πληροφορία
10. Διαμόρφωση και πλήρη διαφανής ένταξη σε υπάρχουσα εφαρμογή
χωρίς περιορισμούς στη σχεδίαση της διεπαφής χρήστη
Να εξυπηρετεί – υλοποιεί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος πίνακα για
κάθε συσκευή του σετ
Να υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα της συσκευής με εφαρμογή
ανεπτυγμένη σε πλατφόρμα .ΝΕΤ ή/και με γλώσσες προγραμματισμού C++,
Java, C
Πρόγραμμα επίδειξης των λειτουργιών της συσκευής που θα καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις του παρόντος πίνακα το οποίο θα ζητηθεί κατά τη διάρκεια
της αξιολόγησης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ

Αυθεντικοποίηση και Έλεγχος πρόσβασης
Να υποστηρίζει Ενεργή Αυθεντικοποίηση (Active Authentication)

ΝΑΙ
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Α/Α
8.2

Προδιαγραφή
Να υποστηρίζει Παθητική Αυθεντικοποίηση Passive Authentication

Απαίτηση
ΝΑΙ

8.3

Να υποστηρίζει κάθε τύπο για βασικό έλεγχο πρόσβαση (BAC support)

ΝΑΙ

8.4

Να υποστηρίζει κάθε τύπο και έκδοση εκτεταμένο έλεγχο πρόσβαση (EAC
support)

ΝΑΙ

9.
9.1
9.2
9.3

9.4
9.5

10.
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

10.8

Λειτουργίες
Ανάγνωση δεδομένων κάρτας μέσω επαφικής και μη επαφικής διεπαφής
κάρτας ID-1
Εγγραφή Δεδομένων στο πλίνθιο επαφικής διεπαφής (contact chip)

ΝΑΙ

Δυνατότητα Ανάγνωσης δεδομένων κάρτας μέσω επαφικής διεπαφής με
χρήση κωδικού PIN (είτε μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου είτε με
παροχή PIN μέσω API)
Ανάγνωση δεδομένων μηχαναγνώσιμης ζώνης MRZ από κάρτες ID-1

ΝΑΙ

H συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιεί φωτεινή ένδειξη / ενδείξεις δύο
διαφορετικών χρωμάτων είτε οποιαδήποτε άλλη ένδειξη από τη συσκευή ή
τον διασυνδεδεμένο προσωπικό υπολογιστή η οποία θα υποδεικνύει την
τρέχουσα κατάσταση πριν από και κατά τη διαδικασία ανάγνωσης/ εγγραφής
της κάρτας
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΝΑΙ

Να παραδοθεί για το σύνολο των συσκευών το λογισμικό με τρόπο που να
εξασφαλίζονται όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες του παρόντος

ΝΑΙ

Τα προγράμματα διευκόλυνσης ανάπτυξης, λογισμικό οδήγησης συσκευών
και αλγόριθμοι που απαιτούνται ή που προσφέρονται επιπλέον θα
αποτελούνται από το πλήρες πακέτο (αντίστοιχες άδειες χρήσης,
εγχειρίδια, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι, κλπ.)
Για το λογισμικό που απαιτείται ή που προσφέρεται επιπλέον αν δεν
αναφέρεται συγκεκριμένη έκδοση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει
την τελευταία έκδοση που έχει ανακοινωθεί από την αντιπροσωπεία μέχρι
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Τα προγράμματα που απαιτούνται ή που προσφέρονται επιπλέον πρέπει να
διαθέτουν πλήρη συνεργασία μεταξύ τους και να εξασφαλίζεται πλήρης
λειτουργικότητα με το προσφερόμενο υλικό (hardware)
Επιπλέον προγράμματα που προσφέρονται καθώς και οι άδειες χρήσης θα
πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά των υποψήφιων

ΝΑΙ

Οι λεπτομέρειες εγκατάστασης του λογισμικού, οι παράμετροι διαμόρφωσης
των επιμέρους προγραμμάτων θα καθορίζονται στο στάδιο υλοποίησης σε
συνεργασία με το ΥΠΕΣ/ΔΜΗΕΣ
Το προσφερόμενο λογισμικό και το λογισμικό π ου προσφέρεται επιπλέον
στο σύνολό του θα συνοδεύεται όπου απαιτείται απαραίτητα με τον
αντίστοιχο αριθμό των επισήμων αδειών χρήσης του. Επιπλέον πρέπει να
αναφερθεί: α)στην τεχνική προσφορά αν χρειάζονται ανανέωση και πότε β)
στην οικονομική προσφορά το κόστος σε τρέχουσες τιμές αν υπάρχει για
την ανανέωσή τους.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει στη χρήση και λειτουργία
των συσκευών και του προσφερόμενου λογισμικού τους 10 άτομα του
ΥΠΕΣ/ΔΜΗΕΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας όπως

ΝΑΙ

NAI

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13

ΑΔΑ:Ω2ΙΞΝ-ΛΝ9
Α/Α

Προδιαγραφή
προβλέπεται στην παράγραφο Α.3.3.1.
11.

11.1
11.2

Απαίτηση

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 36 μήνες ή
100.000 εισαγωγές κάρτας (επαφική)

ΝΑΙ

Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών της συσκευής (MTBF). Το συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημο έγγραφο του
κατασκευαστή.

≤10.000 ώρες

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το
σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού (drivers) στις εγκαταστάσεις που
θα υποδειχθούν από το ΥΠΕΣ/ Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής. Οι παραδόσεις αφορούν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ενδεικτικά
αλλά όχι δεσμευτικά στις πρωτεύουσες των νομών και σε συνολικά εβδομήντα (70)
σημεία παράδοσης.
Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού (drivers)
υποχρεούται:
- να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή
λειτουργία
-

να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα
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