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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Με ηελ παξνχζα έθζεζε πξνδηαγξαθψλ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 11.933,76 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%, πξνβιέπεηαη ε παξνρή λεθνππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο
δηαθνκηζηέο ηνπ Computerroom ηνπ Δήκνπ Ηιηνχπνιεο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.933,76 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.
10.6162.0034 ηνπ ηζρχνληνο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Δήκνπ θαηά ην πνζφ ησλ 994,48 € θαη
ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Δήκνπ θαηά ην πνζφ ησλ 10939,28 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
ΙΙ. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη νη «Τπεξεζίεο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο κε ρξήζε
λεθνυπνινγηζηηθψλ κεζφδσλ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δήκνπ.
Οη ζπλερψο απμαλφκελεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν δήκνο απαηηνχλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ φπσο εγγξάθσλ, αξρείσλ, θαθέισλ θηι. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Δήκνπ θαη γηα λα ζσξαθηζηεί ν δήκνο απφ ηπρφλ ηερληθέο βιάβεο ή απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πνπ ζα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ απψιεηα επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ηαθηηθή ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε
cloud ππεξεζία. Η ππεξεζία ζα αθνξά ηελ ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα φια ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη
ζην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ ηνπ Computer room ηνπ δήκνπ γηα έλα έηνο.
ΙΙΙ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.

Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζθεξζνύλ είλαη νη αθόινπζεο:

Σν computerroom ηνπ δήκνπ απνηειείηαη απφ 7 θπζηθά κεραλήκαηα κε 10 εηθνληθνχο Servers.
Εηδηθφηεξα ππάξρνπλ:
1.

2.

Επηά (7) ζπλνιηθάθπζηθά κεραλήκαηα
a.

Έμη (6) θπζηθά κεραλήκαηα κε ηελ πιαηθφξκα Virtualization ηεο Microsoft

b.

έλα (1) θπζηθφ κεράλεκα κε ηνλ DatabaseSever,

Δέθα (10) ζπλνιηθάεηθνληθά κεραλήκαηα
a.

Δχν (2) εηθνληθά κεραλήκαηα γηα ην GIS κε Windows 2008 Server (ν έλαο DatabaseServer)

b.

Σξεηο (3) Domain Controllers κε Windows 2012 Server Standard

c.

Σξεηο (3) Application and file Servers κε Windows 2012 Server R2

d.

Έλαο (1) Database Server κε Windows 2008 Server (Φεθηνπνίεζε)

e.

Έλα (1) κεράλεκα κε Windows 7 Professional γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξνλνπαξνπζηψλ)

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Backup πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο θαη εμαξηάηαη ελ
γέλεη απφ πνιιέο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο είλαη νη
εμήο:
1.

Σν είδνο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ κεραλήκαηνο θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ.

2.

Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ηεξνχληαη σο backup.

3.

Ο ξπζκφο ιήςεο ησλ Backup.

4.

Σν Retention Rate (ν ρξφλνο ηήξεζεο ησλ Backups) αλά εκέξεο, εβδνκάδεο, κήλεο θαη ρξφληα.

5.

Ο φγθνο ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο απφ ην Computer Room ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ

CloudServer.
6.

Ο ξπζκφο ιήςεο ησλ Transaction Logs.

7.

Σν είδνο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ ζα επηιεγεί (αλ είλαη Locally Redundant, Geo-Redundant ή Geo-

Zone-Redundant). Τπάξρνπλ θαη άιινη ζπλδπαζκνί πνπ απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηα ζε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηαη
backup ηαπηφρξνλα απφ δηάθνξεο επείξνπο.
8.

Σν είδνο ηνπ Workload.

Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη
ζην computer room. Η ππεξεζία νθείιεη λα παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία κε clouddatacenter εμσηεξηθνχ παξφρνπ.
πγθεθξηκέλα ν αλαδφρνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:
1.

Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά φια ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηνπο δηαθνκηζηέο ηνπ
computer room θαη ε ζπρλφηεηα αιιαγήο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Δήκνπ.

2.

Να κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξρηθφ backup ζε λέα κεραλήκαηα θαη ηπρφλ
δηαηαξαρέο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, ζηελ ιεηηνπξγεία ηνπ Δήκνπ.

3.

Να κειεηεζεί ν αθξηβήο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα φια ηα κεραλήκαηα ηνπ computer room.

4.

Να εθπαηδεπηνχλ φια ηα ζηειέρε ηνπ Δήκνπ, πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηνπ Δήκνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη ζηελ
αλάθηεζε δεδνκέλσλ ζε ελδερφκελε βιάβε.

5.

Να ηεξεί εκεξνιφγην, πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ, κε ηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο.

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε κεληαία βάζε κε θπζηθή παξνπζία ζηειερψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο
ηνπ δήκνπ.
Ο εμσηεξηθφο πάξνρνο πνπ ζα επηιέμεη ν αλάδνρνο γηα ηελ ιήςε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζα πξέπεη:


λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 27001 πεξί δηαζθάιηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη



λα παξέρεη κεληαίν SLA (επίπεδν ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ) ηνπιάρηζηνλ 99,9 % γηα ην ζχλνιν ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.



λα κπνξεί λα δηαζέηεη ηηο ππεξεζίεο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ Κέληξα Δεδνκέλσλ εληφο Επξσπατθήο Έλσζεο,
ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηνλ χςηζην βαζκφ
πςειήο δηαζεζηκφηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθά αλάλεςεο απφ θαηαζηξνθή (Disaster Recovery).

Ηιηνύπνιε, 20/10/2020
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Μεηζηώλεο Γεώξγηνο

Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο
&Επηθνηλωληώλ

Μεηζηώλεο Γεώξγηνο

Μειέηε: «Τπεξεζίεο ηήξεζεο αληηγξάθωλ
αζθαιείαο κε ρξήζε λεθνϋπνινγηζηηθώλ κεζόδωλ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Απηνηειέο ΣκήκαΠιεξνθνξηθήο θαη
Επηθνηλωληώλ
Αξκόδηνο: Μεηζηψλεο Γεψξγηνο
Σει: 210.9970042-043
e-mail: gmits@ilioupoli.gr

Α.Μ. : ΠΛΗΡ 20/2020
CPV: 72910000-2
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. : 10.6162.0034

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ «Τπεξεζίεο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο κε ρξήζε
λεθνυπνινγηζηηθψλ κεζφδσλ» ηνπ Δήκνπ. Η σο άλσ παξνρή ππεξεζηψλ ζα θαηαθπξσζεί ζε έλαλ αλάδνρν θαη ζα
έρεη δηάξθεηα έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.933,76€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.
10.6162.0034 ηνπ ηζρχνληνο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Δήκνπ θαηά ην πνζφ ησλ 994,48€
θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Δήκνπ θαηά ην πνζφ ησλ
10939,28€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά είλαη:
- Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
- Σερληθή Έθζεζε
- Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
-Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο
ΑΡΘΡΟ 3ν
Η παξνχζα κειέηε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ
Ν4555/2018-ΚΛΕΙΘΕΝΗ.
ΑΡΘΡΟ 4ν
Ο πξνζθέξσλ-νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ Ν.
1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Αξρή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ην άξζξν 18 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη φηη δελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ
ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ φπσο
απηνί νξίδνληαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν.4412/2016.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηνδφηεο-νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία ζα θέξνπλ εκεξνκελία ίδηα ή πξνγελέζηεξε κε εθείλε ηεο ππεχζπλεο δήισζεοζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηνπ
άξζξνπ 73 παξ.1 θαη 2 σο αθνινχζσο:
α) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ,
β) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη
γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
ΑΡΘΡΟ 5ν
Η ωο άλω παξνρή ππεξεζηώλ ζα έρεη δηάξθεηα έλα έηνο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Οη
ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
γηα θαλέλα ιφγν δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε εληάικαηα πνπ ζα εθδίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο θχθινπ ππεξεζηψλ – εξγαζηψλ
ηκεκαηηθά. Σα εληάικαηα ζα είλαη ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, δελ δηαπίζησζε θακία
θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζηαδίσλ ηεο παξνρήο, ζπληάζζνληαο ζρεηηθή
βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ ηκεκαηηθψλ εξγαζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδηθήο πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο
ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Δήκνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 218
παξ.1 Ν.4412/16.

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο
πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. Σν πνζφ ησλ
πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ
ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
ε πεξίπηωζε εθπξόζεζκεο παξάηαζεο ζα αθνινπζήζνπλ νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Σνλ αλάδνρν ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη
θάζε άιιε κειινληηθή λφκηκε θξάηεζε. Σα πάζεο θχζεσο έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξρηθνχ θαη ηπρφλ
επαλαιεπηηθνχ) βαξχλνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Με αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχµβαζε,
ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο µπνξεί λα παξαηείλεηαη µέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ
αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.
Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκά παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε
παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο
ζχµβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ν
Ο παξνρέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπ θαη
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ εμεηάδεηε θαη δηαπηζηψλεηε ε
θαλνληθή ιεηηνπξγία ή νπνηνπδήπνηε είδνπο πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο. Ο παξνρέαο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη άκεζα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ.
Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’
χιελ αξµφδηα ππεξεζία ή άιισο απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία νξίδεηαη µε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 216 ηνπ Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 11ν
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
απαζρνιεί, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη
απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ, είηε
απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε απφ εξγαδφκελν ζ΄ απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν αζθαιίδεη ζηνλ
αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Τπνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πεξί
πξνζιήςεσλ, εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη φινπο ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
ΑΡΘΡΟ 12ν
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 θαζψο θαη γηα
ηελ επίιπζε δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα.
ΑΡΘΡΟ 13ν
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε πξνεγνχκελα άξζξα είλαη δεζκεπηηθέο θαη πξέπεη λα πεξαησζνχλ ζην ζχλνιφ
ηνπο.
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 105 θαη 203 ηνπ Ν.4412/2016
Ηιηνύπνιε, 20/10/2020
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζφηεηα

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

160,00

1920,00

2

Υξέσζε ππεξεζίαο backup γηα 7 θπζηθά θαη 10
εηθνληθά Πξνζηαηεπφκελα Μεραλήκαηα
Υξέσζε ππεξεζίαο ζπλνιηθνχ φγθνπ δεδνκέλσλ 15TBytes γηα ην
ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ (κε ζπλνιηθφ Retension Rate 10
Αληηγξάθσλ)

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

400,00

4800,00

3

Υξέσζε ππεξεζίαο δηαθηλνχκελνπ φγθνπ δεδνκέλσλ
γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

67,00

804,00

4

Υξέσζε ξχζκηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

175,00

2100,00

α/α
1

Πεξηγξαθή

Σηκή
κνλάδνο (€)

χλνιν

9624,00

Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ
χλνιν

2309,76

Ηιηνύπνιε, 20/10/2020

Ο πληάμαο

Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο &
Επηθνηλωληώλ

Μεηζηώλεο Γεώξγηνο

Μεηζηώλεο Γεώξγηνο

πλνιηθή
ηηκή (€)

11933,76
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζφηεηα

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

2

Υξέσζε ππεξεζίαο backup γηα 7 θπζηθά θαη 10
εηθνληθά Πξνζηαηεπφκελα Μεραλήκαηα
Υξέσζε ππεξεζίαο ζπλνιηθνχ φγθνπ δεδνκέλσλ 15TBytes γηα ην
ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ (κε ζπλνιηθφ Retension Rate 10
Αληηγξάθσλ)

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

3

Υξέσζε ππεξεζίαο δηαθηλνχκελνπ φγθνπ δεδνκέλσλ
γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

4

Υξέσζε ξχζκηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο

Τπεξεζία
αλά κήλα

12

α/α
1

Πεξηγξαθή

Σηκή
κνλάδνο (€)

πλνιηθή
ηηκή (€)

χλνιν
Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ
χλνιν
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