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Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων / Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων
Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα
Πληροφορίες:Γιαννακίδου Παρασκευή, Τηλ.: 2106988602/e-mail p.giannakidou@asylo.gov.gr

Αθήνα:29/03/2017
Αρ. Πρωτ:5755
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την Προμήθεια 500 Καρτών Πρόσβασης ( smart card ) στο Σύστημα Καταγραφής
Αλλοδαπών (police on line).

Προς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2014 του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της 16ης Α Απριλίου2014 σχετικά
με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου ,Μετανάστευσης και Ένταξης και το
μέσο για την χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
2. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων, όσον αφορά στην
αναθεώρηση του CPV.
3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014).
4. Των άρθρων 129-135 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).
5. Του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α/28.2.2013).
6. Του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/19.3.2015).
7. Των άρθρων 134-138, 157 και 201 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-82014).
8. Του Ν.4172/2013 <<Φορολογία εισοδήματος , επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, 4093/2012
και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις>>(Φ.Ε.Κ Α /23.07.2013), όπως ισχύει.
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9. Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
10. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
11. Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
12. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
13. Του Του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ασύλου, αρχής
προσφυγών, υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης, σύσταση γενικής γραμματείας υποδοχής, προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
συμβουλίου «Σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (Αναδιατύπωση)» (L 180/29.06.2013). Διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις»
14. Του Ν.4337/2015(ΦΕΚ Α 129/17.10.2015) <<Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων>>.
15. Το π.δ.125/2016(ΦΕΚ Α 210/05-11-2016)<<Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών>>.
16. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α 208 /04-11-2016) <<Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης ,Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων>>.
17. Της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
18. Της ΚΥΑ 12118/2015 (ΦΕΚΒ΄2338/30.10.2015) «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».
19.Της ΚΥΑ 42336 (ΦΕΚ.Β 52/18-1-17) «Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού
ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ
του ν.4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών.
20. Την υπ’ αριθμ. 8000/20/44-ρμε΄από 08/01/2015 εγκύκλιο για την εξειδίκευση διαδικασιών Διαχείρισης
και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενης πράξης GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των
εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» από το Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 20092014, για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών
συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό πλαίσιο
στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21.Την υπ’ αριθμ. 8000/20/44-ο΄από 02/05/2014 Απόφαση Ένταξης και Συγχρηματοδότησης της
Προκαθορισμένης πράξης με τίτλο «Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου».
22.Την υπ’αρ. 16859/ΕΥΔ & ΠΛΑΠ 355 (ΦΕΚ 947 / Β/ 15.4.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη «Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη, ως Διαχειριστή Προγράμματος (Program Operator) του Προγράμματος 2 με τίτλο:
«Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» στο πλαίσιο
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της προγραμματικής ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης» που
υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2009-2014 και Εθνικών Πόρων».
23.Του ν. 3861/2010 << Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες
διατάξεις » ( ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010).
24.Τον Ν.4332/2015 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν. 4521/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2011/98/ΕΕ
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων
για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά
με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις.
25.Την υπ’ αριθ. 8000/20/44-τ από 01/03/2016 εγκύκλιο για την εξειδίκευση διαδικασιών Διαχείρισης και
Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενης πράξης GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών
συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» από το Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009-2014,
(εφεξής εξειδίκευση ΣΔΕ), για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης
των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας:
«Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης.
26.Του υπ΄αριθ.πρωτ 3895/28-02-2017 Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την Πράξη με τίτλο «Βοήθεια στην
Υπηρεσία Ασύλου».
27.Την
υπ’αρ.
8000/20/44/4-ριε/07.03.2017(ΑΔΑ:ΨΤ9Π465ΧΘ7-ΤΦ6)Απόφαση
ένταξης
της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου» του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 στη ΣΑΕ 755/8 .
28. Την υπ’ αριθ. πρωτ.27926/08.03.2017 (ΑΔΑ:ΩΝΜΝ465ΧI8-ΚΞΞ ) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στη ΣΑΕ755/8 (2017ΣΕ75580001).

29. Με αριθ. αίτημα ΑΔΑΜ:17REQ005943654 και έγκριση ΑΔΑΜ:17REQ005943643.
30.Για της ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου.

Προσκαλούμε Υποψήφιους Αναδόχους

Για να υποβάλετε τις προσφορές σας για τη << Προμήθεια 500 Καρτών Πρόσβασης ( smart card) στο
Σύστημα Καταγραφής Αλλοδαπών ( police on line )>>.

Σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΩΝ (SMART CARDS)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υποστήριξη προτύπου ISO7816 –Τ=0 ή Τ=1
Μέγεθος EEPROM

>=640Kbytes

Υποστήριξη PKCS#11 και Microsoft Crypto API,PC/SC,X.509 v3 certificate strorage

ΝΑΙ

Υποστήριξη AES-256,3DES,SHA -1,SHA-256,SHA-512,RSA με μήκος κλείδας 1024/2048 bits

ΝΑΙ

Δυνατότητα αποθήκευσης δημόσιων και ιδιωτικών κλειδιών. On board Key generation, ΝΑΙ
data signing, encryption On-card
Πιστοποίηση ασφάλειας μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2 και level 3 για όλη τη ΝΑΙ
συσκευή CC EAL 4+(smart card chip)
Δυνατότητα χρήσης της κάρτας για κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή.

ΝΑΙ

Υποστήριξη αρχικοποίησης κλειδώματος/ξεκλειδώματος συσκευών (προστασία με ΝΑΙ
PIN/PUK) δυνατότητα εισαγωγής ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της υφιστάμενης
υποδομής της Υπηρεσίας Ασύλου
Αξιοποίηση του Microsoft Windows Smart Card service για τη διάδοση των πιστοποιητικών ΝΑΙ
και δυνατότητα ελέγχου του από το Group Policy των Widows.
Πλήρης διαλειτουργικότητα με την υφιστάμενη υποδομή ΡΚΙ της Υπηρεσίας Ασύλου όσον ΝΑΙ
αφορά τις λειτουργίες πρόσβασης και υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων
11.Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον του κάτωθι λογισμικού:
- EJBCA Certificate Authority
- Microsoft Internet Explorer, έκδοση 7 και νεώτερες εκδόσεις.
- Mozilla Firefox
- Prime Card CMS ( Ηλεκτρονική Προσωποποίηση & Διαχείριση καρτών)

ΝΑΙ

Αριθμός ετών δωρεάν εγγύησης του προσφερόμενου εξοπλισμού

>=3 on site

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο έως 30/4/2017 στην Υπηρεσία Ασύλου
Π.Κανελλοπούλου 2 , ΤΚ 101 77 ΑΘΗΝΑ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
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4.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
(16.129,00€) χωρίς Φ.ΠΑ.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί βάσει τιμολογίου επί πιστώσει το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο
έως 30/04/2017. Τον/την Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
5.Η παραλαβή της υπηρεσίας θα βεβαιωθεί με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή
της Υπηρεσίας το αργότερο έως την 30/04/2017 .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

5

