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ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, σε
ευρώ, µε
κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για
την επιλογή εξειδικευµένου αναδόχου παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπ. Υ. Με. & ∆.
για την ψηφιακή τηλεόραση
και
το ψηφιακό
µέρισµα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1 - Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 24 του ν. 2198 / 1994, σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
από εµπορικές επιχειρήσεις »,
β) Του ν. 2362 / 1995 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871 / 2010 « ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση
και Ευθύνη »,
γ) Του π. δ. 293 / 1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών »,
όπως τροποποιήθηκε µε τα π. δ. 100 / 2002, 59 / 2003, 99 / 2005, 186 / 2007 και το ν.
3897 / 2010 και ισχύει σήµερα,
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ. 63 / 2005 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα »,
ε) Της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 3431 / 2006 « Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις » και
στ) Του π. δ. 118 / 2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου » ( εφαρµοζοµένου αναλογικά ).
2 - Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) 2876 / 7 - 10 - 2009 του Πρωθυπουργού « Αλλαγή τίτλου Υπουργείων » και
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β) 35130 / 739 / 9 - 8 - 2010 του Υπουργού Οικονοµικών « Αύξηση 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 ».
3 - Το µε αριθµ. οικ. 1389 / 6 - 7 - 2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων του Υπουργείου µας, που αναφέρεται στην ανάγκη διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού, για την επιλογή εξειδικευµένου αναδόχου παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών προς το Υπ. Υ. Με. & ∆. για την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό µέρισµα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού ( λόγω ύψους δαπάνης ), µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά,
προκειµένου να επιλεγεί ανάδοχος, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου : « Παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπ. Υ. Με. & ∆. για την ψηφιακή τηλεόραση και το
ψηφιακό µέρισµα ». Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και το έργο του αναδόχου
περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
2 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ( Ηµεδαπά ή αλλοδαπά ),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις
φυσικών και νοµικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362 / 1995, του
π. δ. 118 / 2007 ( εφαρµοζοµένου αναλογικά ) και τους όρους της παρούσας απόφασης.
4 - Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποτελούµενη
τους παρακάτω :

από

α) Βασιλική Κολοβού, Προϊσταµένη Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υπ. Υ. Με. & ∆., ως Πρόεδρο,
β) Γεώργιο Πάντο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου Φάσµατος
Ραδιοσυχνοτήτων του Υπ. Υ. Με. & ∆. και
γ) Ειρήνη Αθανασίου, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Φάσµατος
Ραδιοσυχνοτήτων του Υπ. Υ. Με. & ∆.
µε αντίστοιχους αναπληρωτές τους :
α) Γεώργιο Κοντολάτο, Προϊστάµενο Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπ. Υ.
Με. & ∆.,
β) Θεοφάνη Αναγνωστόπουλο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων του Υπ. Υ. Με. & ∆. και
γ) Παναγιώτη Παπασπηλιόπουλο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπ. Υ.
Με. & ∆.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε
φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για
τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
5 - Έργο της επιτροπής είναι :
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α) Η διερεύνηση της αγοράς και η συγκέντρωση τριών ( 3 ), τουλάχιστον, προσφορών
για την εκτέλεση του έργου : « Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπ. Υ. Με.
& ∆. για την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό µέρισµα »,
β) Η αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών και η
υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.
Υ. Με. & ∆. και
γ) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των προσφορών
και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπ. Υ. Με. & ∆., µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας του διαγωνισµού.
6 - Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο ( 2 ) σφραγισµένους υποφακέλους, ως εξής :
α) « υποφάκελος τεχνικής προσφοράς » και
β) « υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς ».
Στο
σφραγισµένο υποφάκελο, µε την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τοποθετούνται
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Στο σφραγισµένο υποφάκελο, µε την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τοποθετούνται,
µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, τα οικονοµικά στοιχεία.
Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Αρχικά η επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους τεχνικών προσφορών, µονογράφονται
δε από την επιτροπή όλες οι τεχνικές προσφορές, κατά φύλλο. Οι
υποφάκελοι
των οικονοµικών
προσφορών
δεν
αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και
φυλάσσονται από την
επιτροπή, µε ευθύνη του προέδρου
της, για
να
αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία, που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.
Οι φάκελοι
των
οικονοµικών
προσφορών θα
αποσφραγισθούν
µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, σε ηµεροµηνία
και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό
µε
σχετική ανακοίνωση, που
θα
τους αποσταλεί µε τηλεµοιοτυπία, τρεις ( 3 )
τουλάχιστον
ηµέρες
προ
της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι
οικονοµικές προσφορές.
Οι
φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών
στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται.
7 - Οι
προσφορές
θα είναι δακτυλογραφηµένες και
δεν
θα φέρουν παράτυπες
διορθώσεις ( σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και
µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η
δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα
µονογράψει τις διορθώσεις
και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την
αποσφράγιση της προσφοράς.
8 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, ως εξής :

κατακύρωσης την πλέον

Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται ( µετά την αποσφράγιση
οικονοµικών προσφορών ) κατά αύξουσα τάξη, µε βάση τον ακόλουθο τύπο :
Λ΄ =ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου : ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi=το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi=Kmin/Ki*100
Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
Κi

= το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα παραπάνω
κριτήρια. Αντιπροσφορές
σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και για ουδεµία
αιτία γίνονται
δεκτές. Σε
περίπτωση
υποβολής
τους, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά υποψηφίου αναδόχου είναι χαµηλότερη κατά
25% ή παραπάνω, από το προϋπολογισµό του έργου, η επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητεί
γραπτώς από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του.
Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν :
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
υποψήφιος ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και
γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Η επιτροπή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο ανάδοχο, τη σύνθεση
της
προσφοράς
βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωµοδοτεί στο σχετικό
πρακτικό της για την απόρριψη ή µη της συγκεκριµένης προσφοράς.
9 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται
στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως
και αριθµητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς
άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές στην προσφορά των εταιρειών, που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα
δίνονται, ως εξής :
α) τιµή συνολικού κόστους [ χωρίς Φ. Π. Α. ] για την παροχή όλων των ζητουµένων
υπηρεσιών και
β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω υπηρεσίες.
( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ. Π. Α., αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία ).
Η συνολική
τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη
σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε θα περιλαµβάνει όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες δε θα λαµβάνεται
υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα
για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι
δε
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
10 - Η επίβλεψη εκτέλεσης το έργου θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του έργου, που θα ορισθεί στην κατακυρωτική απόφαση του Υπ. Υ. Με. & ∆. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής για την ορθή εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη των
εργασιών του έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο των συµβατικών του
υποχρεώσεων, αλλά σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του
για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση του έργου, για το οποίο και
έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την
ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της
επιστήµης και της τεχνικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος
ή παράλειψης των παραδοτέων εργασιών.
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11 - Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου, θα γίνει µετά την ολοκλήρωσή του,
την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την αρµόδια τριµελή επιτροπή
και αφού ο ανάδοχος υποβάλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,072 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του
αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον ανάδοχο ο
νόµιµος φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198 / 94.
12 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
ευρώ # 60.000,00 € # ( µη συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. ) και βαρύνει το αποθεµατικό της
Ε. Ε. Τ. Τ.
13 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και
η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά των υποψηφίων αναδόχων.
14 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
αν αυτό κριθεί ασύµφορο.
15 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Υ. Με. & ∆.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.
1 - Αναφερόµενους ( 6 ), µέλη της
επιτροπής
διενέργειας
του
διαγωνισµού
2 - ∆/νση Οργάν. και Πληροφορικής
( για ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με. & ∆. )

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.
α ) Πολιτικό
Γραφείο Υπουργού
β ) Πολιτικού Γραφείο Υφυπουργού
γ ) Γραφείο Γενικού
Γραµµατέα
δ ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Επικοινωνιών
ε ) Γραφείο
Γενικού ∆ιευθυντή
Επικοινωνιών
2Ε. Ε. Τ. Τ.
∆/νση ∆ιοικ.- Οικον. Υπηρεσιών
Τµήµα Οικον. ∆ιαχείρισης
Λ. Κηφισίας 60
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιωάννα Αϊβαζίδου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - ∆ιευθύντρια κ. Μαρία Υφαντή
3 - Τµήµα Προµηθειών
4 - Γ. Τασιολάµπρο ( 2 )
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Ανήκει στη µε αριθµ. 34552 / 5169 / 2010 / 14 - 1 - 2011 απόφασή µας

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ
Πρόχειρος διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για
την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό µέρισµα προς το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων.
Σκοπός
Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης σε
θέµατα ψηφιακής τηλεόρασης στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για χρονική
διάρκεια έξι ( 6 ) µηνών.
Εισαγωγή
Από την Περιοχική ∆ιάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)
έχουν απονεµηθεί στην Ελλάδα ραδιοσυχνότητες για χρήση ευρυεκποµπής ψηφιακής
τηλεόρασης µε βάση τον σχεδιασµό σε περιοχές απονοµής (allotments). Ο τρόπος αυτός
αρχικής σχεδίασης του ψηφιακού πλάνου έχει εκχωρήσει στη χώρα µια σειρά από
ραδιοσυχνότητες σε κάθε περιοχή απονοµής, χωρίς ωστόσο να καθορίζει συγκεκριµένες θέσεις
εκποµπής. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων επιθυµεί µέσω εξωτερικής
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών να προχωρήσει στη δηµιουργία

ενός πλήρους και

λειτουργικού δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης το οποίο να διαρθρώνεται σε κανάλια εθνικής,
καθώς και περιφερειακής ή/και τοπικής εµβέλειας, µε την µετατροπή των απονοµών (allotment)
σε εκχωρήσεις (assignments), όπως προβλέπονται από τα Άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης GE06
και την οριοθέτηση περιοχών ψηφιακής εξυπηρέτησης.
Τα δίκτυα τα οποία τελικά θα προκύψουν από την ανωτέρω µετατροπή πρέπει να τύχουν του
µέγιστου δυνατού διεθνούς συντονισµού, δεδοµένων της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που
προβλέπει η ITU και, κατά συνέπεια του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη του
συντονισµού αυτού.
Παράλληλα το Υπουργείο αποσκοπεί, µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού των ψηφιακών
δικτύων, στη δηµιουργία ψηφιακού µερίσµατος (digital dividend) για ενδεχόµενη χρήση από
άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.
Τέλος το Υπουργείο επιθυµεί την απόκτηση τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό η
Υπηρεσία να παρακολουθεί επαρκώς την εκτέλεση και του συγκεκριµένου αλλά και των
ενδεχόµενων µελλοντικών τεχνικών έργων που αφορούν στις ανάγκες της ψηφιακής
τηλεόρασης.
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Κεφάλαιο Α’: Σχεδιασµός και ανάπτυξη του ∆ικτύου Ψηφιακής Τηλεόρασης
Περιοχές απονοµής και σύστοιχες ραδιοσυχνότητες της Ελλάδας όπως προέκυψαν από την
Συµφωνία της Γενεύης GE 06.

No Allotment
1
EVROS
2
PLAKA
3
THASSOS
4
PAGGAIO
5 THESSALONIKI
6
XALKIDIKI
7
FLORINA
8
METAKSAS
9
IOANNINA
10
THESPROTIA
11
KERKYRA
12
LARISSA
13 AKARNANIKA
14
BOLOS
15
LAMIA
16
KARPENISI
17
AINOS
18
PATRA
19
KORINTHOS
20
ATTIKI
21
ATHINA
22
PYRGOS
23
TRIPOLI
24
NAFPLIO
25
KALAMATA
26
SPARTI
27
W.CRETE
28
C.CRETE
29
E.CRETE
30 DODEKANISA
31
KYKLADES
32
SAMOS
33
LESVOS
34 KASTELLORIZO

Κανάλια
7, 25, 27, 32, 33, 35, 47, 51, 56, 58, 62, 63
10, 24, 27, 30, 31, 33, 36, 43, 59, 66
6, 22, 23, 37, 39, 41, 47, 54, 61, 64
7, 26, 32, 35, 40, 52, 53, 60, 63, 65
5, 24, 27, 30, 36, 43, 48, 51, 55, 56, 59, 62, 66
11, 25, 29, 31, 34, 38, 46, 49, 50, 54
7, 8, 23, 26, 32, 34, 35, 40, 44, 47, 49, 52, 61
6, 25, 28, 29, 39, 41, 50, 54, 60, 64
10, 24, 25, 30, 31, 34, 49, 52, 54, 62
9, 21, 22, 33, 41, 45, 59, 66
9, 29, 30, 34, 37, 53, 54, 56, 61
7, 22, 31, 35, 38, 40, 42, 52, 53, 63, 65
6, 23, 27, 28, 32, 39, 43, 46, 51, 64
6, 21, 29, 37, 41, 44, 47, 51, 58, 62
10, 23, 25, 32, 33, 35, 49, 57, 60, 63, 64
5, 24, 26, 29, 30, 36, 37, 47, 55, 61, 62
8, 21, 22, 33, 36, 45, 57, 59, 60, 66
7, 22, 24, 25, 29, 31, 34, 35, 42, 44, 53, 54, 61
9, 38, 43, 48, 51, 56, 59, 63, 64, 65, 66
5, 11, 22, 27, 30, 31, 34, 36, 50, 52, 54, 61
7, 23, 24, 32, 38, 49
5, 11, 26, 30, 38, 40, 46, 47, 49, 52, 56, 64
10, 21, 23, 24, 28, 41, 42, 45, 50, 60, 62
6, 33, 35, 37, 39, 44, 46, 53, 55, 57, 58
6, 29, 31, 32, 37, 44, 48, 53, 55, 58, 63
11, 22, 25, 27, 30, 33, 36, 40, 52, 57, 61, 64
7, 21, 24, 31, 34, 35, 38, 46, 49, 54, 56, 59
10, 25, 37, 39, 41, 44, 53, 57, 61, 64
6, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 46, 54
9, 21, 24, 32, 39, 42, 50, 52, 56, 59
8, 26, 29, 32, 43, 47, 51, 59, 60, 62
7, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 44, 61, 65, 67
9, 21, 25, 33, 39, 42, 46, 53, 56, 64
8, 25, 27, 35, 41, 49, 51, 53

Με βάση τις ανωτέρω απονοµές το Υπουργείο έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο ψηφιακού χάρτη
συχνοτήτων

µε

κατάτµηση

του

ελληνικού

χώρου

σε

ευρύτερες

περιοχές

ψηφιακές

εξυπηρέτησης, χωρίς όµως να λαµβάνεται µέριµνα για την ανάδειξη ψηφιακού µερίσµατος.

Σελίδα 7 από 12

Α∆Α: 4Α9Τ1-1
Ψηφιακή Περιοχή Εξυπηρέτησης ορίζεται ως η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή όπου
εξασφαλίζεται η επιθυµητή στάθµη λαµβανοµένου σήµατος από ένα σχετικά µικρό δίκτυο
σηµείων εκποµπής. Ο διαχωρισµός της Ελλάδας σε Περιοχές εξυπηρέτησης ήταν απαραίτητο να
γίνει κατά κύριο λόγο µε βάση τηλεπικοινωνιακά κριτήρια, δηλαδή τη δυνατότητα µέγιστης
επαναχρησιµοποίησης των ιδίων συχνοτήτων σε δίκτυα SFN. Ωστόσο δεν θα πρέπει να
παραβλέπονται πληθυσµιακά ή/και οικονοµικά κριτήρια και κυρίως η επερχόµενη διοικητική
διαίρεση της Ελλάδας σύµφωνα µε το σχέδιο Καλλικράτης.
Ο ανωτέρω σχεδιασµός έχει επιτευχθεί µε τα εξής εργαλεία λογισµικού.
Λογισµικό Σχεδιασµού: ICS telecom 9.0.0 της ATDI.
Χαρτογραφικά ∆εδοµένα: Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Digital Terrain Model – DTM), µε ελάχιστη
ανάλυση 50µ.
∆ιαχειριστικό εργαλείο συχνοτήτων: ICS manager της ATDI.
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν µέσω λογισµικών και βάσεων δεδοµένων που
διασφαλίζουν απόλυτη συµβατότητα µε τα ως άνω υπάρχοντα εργαλεία.
Το τεχνικό αντικείµενο του έργου περιγράφεται ως εξής:

1.

Τεχνική υποστήριξη της µερικής ανασχεδίασης του χάρτη ψηφιακής τηλεόρασης (της
πλήρους ψηφιακής εκποµπής) ως προς τη διάρθρωση των δικτύων:
i. Λαµβάνοντας - κατά το δυνατό - υπόψη τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας
(σχέδιο «Καλλικράτης»).
ii. Επιµέρους ανάλυση απαιτήσεων τηλεοπτικού φάσµατος σε περιοχές µε ιδιαίτερο
γεωγραφικό ανάγλυφο, µε εκτίµηση των δευτερευόντων πρόσθετων κέντρων
εκποµπής (π.χ. Αρκαδία). Πιθανή δηµιουργία τοπικών MFN δικτύων (χαµηλής
ισχύος εκποµπής) για πλήρη κάλυψη της χώρας. Το Υπουργείο Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων θα παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία επιµέρους µικρών
κέντρων εκποµπής.
iii. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της φάσης αυτής θα ληφθούν υπόψη επιµέρους
απαιτήσεις που θα προκύψουν από δηµόσια διαβούλευση, σχετικά µε πιθανές
µετακινήσεις κέντρων εκποµπής µε βάση διοικητικά (αρχαιολογία κλπ.), τοπικά
κ.α. κριτήρια.
iv. Με βάση τα i, ii, iii θα προκύψουν σενάρια διάρθρωσης δικτύων που θα
ικανοποιούν τις επιµέρους απαιτήσεις κατά το δυνατό.
v. ∆ηµιουργώντας ψηφιακό µέρισµα.

2. Τεχνική υποστήριξη στην εκχώρηση συχνοτήτων στο αναπτυχθέν δίκτυο βάσει της
ανωτέρω παραγράφου 1.
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i. Η εκχώρηση θα γίνει στη ζώνη

470-790 MHz (δε συµπεριλαµβάνεται η ζώνη

συχνοτήτων 790-862 MHz). Θα αναπτυχθούν σενάρια, για καθένα εκ των οποίων θα
εκτιµηθεί η δυσκολία εισαγωγής των καταχωρήσεων στο πλάνο GE06, µε τη
διαδικασία του conformity check.
ii. ∆ιερεύνηση δυνατότητας χρήσης κοινής ζώνης συχνοτήτων εκ 5 καναλιών στη
ζώνη 710-790 MHz, ώστε να εξασφαλισθεί πρόσθετο φασµατικό διαθέσιµο για
άλλες χρήσεις.

3. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα που αφορούν κυρίως:
i. στην εισαγωγή νέων καταχωρήσεων στο υπάρχον πλάνο και στις απαιτούµενες
τεχνικές µελέτες,
ii. στο τεχνικό µέρος του συντονισµού συχνοτήτων (στο εσωτερικό και το εξωτερικό),
και
iii. στη διάρθρωση δικτύων SFN.
4. Υποστήριξη της Υπηρεσίας σε θέµατα που προκύπτουν από τον τακτικό περιοδικό
έλεγχο καταχωρήσεων των όµορων τηλεπικοινωνιακά χωρών στη βάση δεδοµένων της
ITU.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου θα γίνεται σε δεκαπενθήµερη βάση ή όποτε η οµάδα
παρακολούθησης κρίνει σκόπιµο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέτει υπόψη

της Υπηρεσίας οποιαδήποτε ζητήµατα είναι

καθοριστικά για την τεχνική ή/και διοικητική εξέλιξη του έργου, προκειµένου να λαµβάνει τις
απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες.
Κεφάλαιο Β’: Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει και
να

µεταφέρει

την απαραίτητη

τεχνογνωσία

που

απαιτείται

για

την κατανόηση

των

αποτελεσµάτων του έργου προς την οµάδα παρακολούθησης και επίβλεψης που θα ορίσει το
Υπουργείο, ανταποκρινόµενος στα αιτήµατα της ιδιαιτέρως δε σε θέµατα που αφορούν:
•

στις

λειτουργίες του

εξειδικευµένου λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την

εκπόνηση µελετών, ήτοι του ICS telecom και του ICS manager.
•

στη σχεδίαση δικτύων SFN και MFN σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Περιοχικής
Συµφωνίας ITU GE-06, µε τη χρήση, µεταξύ των άλλων, του ως άνω λογισµικού ICS
telecom.
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•

στις απαιτούµενες µεθόδους εκτίµησης των παρεµβολών καθώς και κάθε τεχνικής
διαδικασίας ή υπολογισµού που δύναται να προκύπτει ως απόρροια των προβλέψεων
των διατάξεων της Συµφωνίας GE 06.

•

στις διαδικασίες διεθνούς συντονισµού σύµφωνα µε την GE-06 µε τη χρήση, µεταξύ των
άλλων, του λογισµικού ICS manager.

•

Στις διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων παρεµβολών

που προκύπτουν από τα

ανωτέρω.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή,
οποιοδήποτε λογισµικό, µεθοδολογία, βάση δεδοµένων, υποστηρικτικά αρχεία κλπ σε
ηλεκτρονική µορφή και µε σχετική τεκµηρίωση, αναπτύξει o ίδιος για την εκτέλεση του έργου
αυτού, µε σκοπό αφενός µεν την κατάλληλη επίβλεψη και παραλαβή του έργου, αφετέρου δε τη
δυνατότητα αναπαραγωγής και περαιτέρω εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων και τεχνικών της
µελέτης προς όφελος της Υπηρεσίας.
Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στην Υπηρεσία 1 άτοµο από την οµάδα έργου στις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε ενδεικτικό αντικείµενο εργασίας που περιγράφεται ως εξής:
•

Έλεγχος της παρούσας βάσης δεδοµένων της RRC06 και επισήµανση των προβληµάτων
για την ανάπτυξη του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης.

•

Μελέτη των καταχωρήσεων των όµορων χωρών στη βάση δεδοµένων της RRC06 και
επισήµανση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης.

•

Τεχνική υποστήριξη του σχεδιασµού και ανάπτυξης του ∆ικτύου Ψηφιακής Τηλεόρασης
µε στόχο τη βελτίωση των αιτηµάτων της χώρας και τις απαραίτητες µετατροπές στις
ελληνικές εκχωρήσεις (allotment) για την υλοποίηση του δικτύου. Σε αυτά θα
περιλαµβάνεται η δηµιουργία των linked assignment.

•

∆ηµιουργία των απαραίτητων φορµών µε βάση τις διαδικασίες όπως αυτές ψηφίστηκαν
στην Περιοχική ∆ιάσκεψη της Γενεύης

•

Υποστηρικτική προς την Υπηρεσία παρουσία στην ITU ή σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις
για

θέµατα που αφορούν το συντονισµό των καταχωρήσεων της χώρας.

Στις

περιπτώσεις αυτές τα έξοδα µετάβασης και παραµονής θα βαρύνουν την Υπηρεσία η
οποία θα σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο θα πρέπει να εγκρίνει τη συµµετοχή στην
αποστολή του προσωπικού που προτείνεται από τον Ανάδοχο.

Κεφάλαιο Γ’: Περιεχόµενο τεχνικής προσφοράς
Μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου και οµάδα έργου
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου πρέπει, µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά, να
υποβάλουν συνοπτική περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, µε έµφαση στα
θέµατα που, κατά την κρίση τους, είναι κρίσιµα για την υλοποίησή του, καθώς και των
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τρόπων και µέσων που θα χρησιµοποιήσουν για την επιτυχή αντιµετώπιση των θεµάτων
αυτών.
Επίσης, πρέπει να συµπεριλάβουν οργανόγραµµα της οµάδας έργου, καταγραφή του
συγκεκριµένου προσωπικού που θα χρησιµοποιήσουν οι προσφέροντες στις διάφορες
θέσεις του προτεινόµενου οργανογράµµατος (υπεύθυνος της οµάδας έργου και των
στελεχών της) συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εξωτερικών συνεργατών, υποβάλλοντας
σχετικά βιογραφικά σηµειώµατα.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά την
κρίση τους τεκµηριώνουν την ικανότητά τους να αναλάβουν το συγκεκριµένο έργο, όπως π.χ.
διαθέσιµος εξοπλισµός, προηγούµενη εµπειρία σε παρόµοια έργα, εµπειρία στελεχών της
οµάδας έργου κτλ.
Η σύνθεση της οµάδας έργου είναι δεσµευτική για τους προσφέροντες και δεν µπορεί να
µεταβληθεί παρά µόνο από αιτιολογηµένη αίτηση και έγκριση από το Υπουργείο.
Τέλος, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται στη προσφορά του να συµπεριλάβει
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, καθώς και πίνακα παραδοτέων .
Πίνακας ελέγχου συµµόρφωσης προσφοράς µε τους όρους της προκήρυξης
Κριτήρια Συµµόρφωσης

Ναι/Όχι

Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής για
την υποστήριξη του συγκεκριµένου έργου

Σελίδα

Βαθµολογία

προσφοράς

Κριτηρίου
20%

Περιγραφή δοµής/οργανωτικού σχήµατος
οµάδας

έργου,

αρµοδιοτήτων

και

προσδιορισµός
ρόλων,

χρονική

20%

κατανοµή ανά θέµα και δραστηριότητες
του έργου
Σαφής και αναλυτική περιγραφή της
µεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου.

10%

Σχετική µε το έργο εµπειρία για τον
επιστηµονικό υπεύθυνο έργου (project

20%

manager)
Εµπειρία και επιστηµονική αρτιότητα
στελεχών οµάδας έργου µε έµφαση σε
εµπειρία υπηρεσιών και εφαρµογών για
το αντικείµενο του έργου.
∆ιαδικασίες συντονισµού ITU GE-06
∆ηµιουργία - συµπλήρωση φορµών
∆ιάρθρωση
δικτύων
ψηφιακής
τηλεόρασης
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου
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Η βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθµών σε ένα βαθµό για την
τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου θα γίνει µε τη µέθοδο που ακολουθεί :
Για κάθε προσφορά
βαθµολογούνται τα επί µέρους
κριτήρια. Η βαθµολογία κάθε
κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθµούς, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς, στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων, το οποίο αποτελεί το
Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου ΤΒ(i).
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