ΠΡΟΣ
Την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού που εδρεύει στην Αθηνά Αγίας Φιλοθέης 2, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα, νομίμως
εκπροσωπούμενης και προς κάθε αρμόδια επιτροπή.
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 3886/2010)
Της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
Κατά
Της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως αναθέτουσας για το έργο «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
με κωδικό ΟΠΣ 376048.
Και
Της από 23.07.2013 Α.Π. 35850 απόφασης του υφυπουργού Εξωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΕ-0ΡΠ) για
την προκήρυξη Δημοσίου Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη
αναδόχου για την υλοποίηση του το Έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» και «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
Κοινοποιούμενη συγχρόνως στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη
Χαρίτση
Με την παρούσα προσβάλλουμε νομίμως και εμπροθέσμως την προκήρυξη του ως άνω έργου και
όλες τις συναφείς και αποφάσεις και πρακτικά για τους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους που
αναλύονται κατωτέρω.
Το σύνολο των προδιαγραφών, που παρουσιάζονται ενδεικτικά στο Παράρτημα του παρόντος με
αντίστοιχη αιτιολογία, συνιστούν φωτογραφικές διατάξεις που ευνοούν συγκεκριμένες
τεχνολογικές λύσεις που παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και δεν επιτρέπουν τη χρήση άλλων
τύπων λογισμικού.
Επειδή εάν τα ανωτέρω δεν είχαν συμβεί και άλλες εταιρίες πληροφορικής θα μπορούσαν να
συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό προσφέροντας ανταγωνιστικές λύσεις.
Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και εμπρόθεσμη, δεδομένου ότι σας
κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 17.02.2016.
Επειδή τεκμηριώνεται η παραβίαση των κανόνων της ισότητας
Επειδή έχουμε άμεσο, ειδικό και ενεστώς έννομο συμφέρον ως Εταιρεία Δημοσίου συμφέροντος
που εκπροσωπεί το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε θέματα ανοικτού λογισμικού.
Επειδή επιφυλλασσόμεθα των λοιπών νομίμων δικαιωμάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
- Να γίνει δεκτή η παρούσα στο σύνολό της
- Την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης
- Να ανασταλεί η περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού και η επανάληψη του με όρους που δεν
παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού και λαμβάνουν υπόψιν όλο
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ανοιχτότητα όπως συνοψίζεται παρακάτω.
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Νόμος 3861/2010, https://diavgeia.gov.gr/info
2. Εθνική Υποδομη Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), Ν.3882/2010,
http://www.inspire.okxe.gr/ & http://geodata.gov.gr/
3. Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ν.3979/2011 , http://www.egovplan.gr/
4. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο για τις προμήθειες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα,
N.4013/2011, http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-eshdhs &
http://www.eprocurement.gov.gr/
5. Αποθετήριο Μελετών Δημοσίου Τομέα, Ν.3966/2011, http://resources.ekdd.gr/knowledge/ &
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-09-30-23 , Αρ.10Α:”α΄. Η κοινοποίηση στο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με ευθύνη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
αποπληρωμής των μελετών και ερευνών που εκπονούνται.”
6. O N.4048/2012 βελτιώνει την παραγωγή νομοθετικού έργου και την ποιότητα των παραγομένων
νομοθετικών ρυθμίσεων, προβλέπει την διαβούλευση στο opengov.
7. Νόμος για τα Ανοιχτά Δεδομένα του δημόσιου τομέα, Ν.4305/2014 , http://go.eellak.gr/N3468,
http://data.gov.gr/
8. Το σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την ανοιχτή διακυβέρνηση,
http://www.opengovpartnership.org/country/greece

Αθήνα 17.02.2016
Για την Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Διομήδης Σπινέλλης

Παράρτημα:
Προσδιορισμός φωτογραφικών διατάξεων διαγωνισμού με αντίστοιχη αιτιολογία
Α/Α

Παράγραφος

1.
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2.

Σημειώνεται ότι στην
περίπτωση προσφοράς
«ισοδύναμου»
λογισμικού, ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα κληθεί, κατά
τη φάση αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών, να
πραγματοποιήσει επιτόπια
επίδειξη (“Proof of
Concept”) στις
εγκαταστάσεις την
Αναθέτουσας Αρχής που
θα περιλαμβάνει τα εξής:
- Εγκατάσταση του
προσφερόμενου
λογισμικού στο κέντρο
ανάκαμψης από
καταστροφή (disaster site)
- Μεταφορά του συνόλου
των υφιστάμενων
εφαρμογών στο σύστημα
που θα βασιστεί στο
«ισοδύναμο» λογισμικό
- Συγχρονισμός του
συστήματος που θα
βασιστεί στο
«ισοδύναμο» λογισμικό
με το σύστημα
παραγωγής
- Καταγραφή του
συνόλου των σεναρίων
λειτουργίας του
υφιστάμενου συστήματος
και επίδειξή τους στο
σύστημα που θα βασιστεί
στο προσφερόμενο
λογισμικό
Γ4.2.2.1.4
Αδειοδότηση
Για την αδειοδότηση των
προσφερόμενων πυρήνων
των εξυπηρετητών
μπορούν να αξιοποιηθούν
έως 12 (δώδεκα) από τις
Processor Perpetual
άδειες Oracle Database
EE και τα Options ή
ισοδύναμα: Real
Application Clusters,
Partitioning, Diagnostics
Pack, Tuning Pack.

Παρατήρηση
Γιατί δεν προκύπτει αυτή η απαίτηση και για την Oracle
αλλά για ισοδύναμα λογισμικά;

Όπου ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΝΑΙ άδεια συγκεκριμένων
λογισμικών Oracle (για πολλά από τα οποία δεν
υπάρχουν ισοδύναμα - πχ τι είναι ισοδύναμο των Oracle
Diagnostics/Tuning Packs;)

3.

Θα πρέπει να
προσφερθούν τυχόν
άδειες που απαιτούνται
ώστε να αδειοδοτείται
πλήρως ο συνολικός
προσφερόμενος αριθμός
πυρήνων είτε με άδειες
βάσης δεδομένων Oracle
και των αντίστοιχων
Options, είτε με άλλο
λογισμικό εξυπηρέτησης
SQL ερωτημάτων του
ίδιου κατασκευαστή, είτε
με συνδυασμό αυτών, είτε
με ισοδύναμο λογισμικό.
Γ4.2.2.3.1
Λειτουργικό Σύστημα:
Unix ή Linux ή Windows
Server ή ισοδύναμο με
απεριόριστη αδειοδότηση
σε επίπεδο χρηστών. Το
λειτουργικό σύστημα
πρέπει να είναι
πιστοποιημένο για τον
προσφερόμενο εξοπλισμό
και το λογισμικό
RDBMS.

4.

Γ4.2.2.4.1.21

Πώς μπορεί το Λειτουργικό Σύστημα να είναι
πιστοποιημένο για την RDBMS; Η απαίτηση αυτή δεν
μπορεί να καλύπτεται ούτε από τα Windows για την
Oracle. Πόσο μάλλον οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό
για οποιαδήποτε άλλη βάση.

Παραπέμπει σε συγκεκριμένο λογισμό

Η λύση αποθήκευσης θα
πρέπει να παρέχει
δυνατότητες συμπίεσης
για τη προσφερόμενη
Σχεσιακή Βάση
Δεδομένων που θα πρέπει
να εξηγηθεί λεπτομερώς,
π.χ. αναλογία συμπίεσης
και συσχετισμός με
επιδόσεις συστήματος.
Εναλλακτικά οι
δυνατότητες συμπίεσης
μπορούν να παρέχονται
και σε επίπεδο λογισμικού
της Σχεσιακής Βάσης
Δεδομένων. Να
αναφερθούν οι σχετικές
δυνατότητες.
5.

Γ4.3.3.6.1.
Το προϊόν να είναι
πιστοποιημένο κατά το
πρότυπο Java Platform,
Enterprise Edition 5 (Java
EE 5) και Java Standard
Edition 6 (JSE 6.0) κατ’

Υπάρχει συμβατότητα, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο
πρότυπο, η Oracle το εκδίδει για τα δικά της προϊόντα
μόνο;

6.

ελάχιστον.
Γ4.3.3.6.10
Να υποστηρίζεται η
λειτουργία μοναδικής και
ενιαίας object-cache σε
πολλαπλούς εξυπηρετητές
υπό την μορφή
συστοιχίας της φυσικής
μνήμης RAM που
διαθέτουν (in-memory
cache cluster):
● κάθε νέος κόμβος
που θα
προστίθεται στην
object-cache
συστοιχία θα
ενεργοποιείται
άμεσα και θα
αναλαμβάνει
ποσοστό του
φόρτου αιτήσεων
αλλά και του
καθαυτού
περιεχομένου της
cache (objects)
ανάλογα με τον
συνολικό αριθμό
των κόμβων που
την αποτελούν,
χωρίς
προγραμματιστικ
ή ή διαχειριστική
παρέμβαση
● να μην
απαιτούνται
αλλαγές στις
εφαρμογές, αλλά
ούτε και στη
δομή της object
cache όταν
προστίθενται νέοι
κόμβοι στην
συστοιχία
● να υποστηρίζεται
μηχανισμός
failover ώστε να
εξασφαλίζεται
μηδενική απώλεια
δεδομένων ή
αντικειμένων που
αποθηκεύονται
στην object-cache
συστοιχία σε
περίπτωση
αποτυχίας ενός ή
παραπάνω
κόμβων που την
αποτελούν

Πώς προκύπτει αυτή η απαίτηση και πώς
τεκμηριώνεται;

7.

Γ4.3.4.

8.

Να κατατεθεί το
Πιστοποιητικό ISO 9001
του κατασκευαστή.
Γ.4.3.5
Τα προσφερόμενα
λογισμικά θα πρέπει να
καλύπτονται πλήρως από
εξουσιοδοτημένη
υποστήριξη στην Ελλάδα
ή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με γραφείο
εκπροσώπησης στην
Ελλάδα.

Παραπέμπει σε ιδιόκτητο λογισμικό

Εξαιρεί τα λογισμικά που διατίθενται με ανοιχτές άδειες
γιατί από τον χαρακτήρα των ανοιχτών αδειών έχουν
την δυνατότητα να τα υποστηρίζουν όλες οι εταιρείες
με την αντίστοιχη τεχνογνωσία όπως προκύπτει από τα
έργα που έχουν υλοποιήσει.

