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ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής Αναδόχου, µε κριτήριο κατακύρωσης
την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, για την εκτέλεση του
έργου : «Ανάδειξη Τεχνικού Συµβούλου, για την ε̟ικαιρο̟οίηση χάρτη συχνοτήτων
ραδιοφώνου FM και υ̟οστήριξη στο σχετικό διεθνή συντονισµό συχνοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υ̟όψη :
1- Τις διατάξεις :
α) Του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).
β) Του ̟.δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υ̟ουργείου Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών», ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 263/Α/26-11-1999).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ̟ου
κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ̟. δ. 63/2005 «Κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
δ) Του ̟. δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (εφαρµοζοµένου αναλογικά) (ΦΕΚ
150/Α/10-07-2007).
ε) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
στ) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
ζ) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (̟τωχευτικός κώδικας) – Προ̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» ( ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
η) Του άρθρου 1 του ̟.δ. 118/2013 «Τρο̟ο̟οίηση του ̟.δ. 85/2012 (Α’ 141) - Ίδρυση Υ̟ουργείου
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……..» (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013).
θ) Του ̟.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης, Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών
Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013).
ι) Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 «Αύξηση α̟οδοχών δηµοσίων υ̟αλλήλων εν γένει, σύναψη
δανείων υ̟ό του ελληνικού δηµοσίου και δηµιουργία στην Τρά̟εζα της Ελλάδος Συστήµατος
Παρακολούθησης Συναλλαγών ε̟ί τίτλων µε λογιστική µορφή (Άυλοι Τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/22-031994).
ια) Του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Ε̟ικοινωνιών, Μεταφορών ∆ηµοσίων
έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).
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2 - Τη µε αριθµ. 35130/739/9-8-2010 α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
̟οσών του άρθρου 83 ̟αρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ̟ου αφορούν
̟ροµήθεια ̟ροϊόντων, ̟αροχή υ̟ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010).
3 - Τη µε αριθµ. οικ. 36755/4927/24-07-2013 α̟όφαση του Υ̟ουργού και του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ̟ογραφής…. » (ΦΕΚ 1840/Β/29-07-2013).
4 - Το µε αριθµ. 35071/1099/Φ154/17-07-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων, µε το ο̟οίο αιτείται τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής
Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «Ανάδειξη Τεχνικού Συµβούλου για την ε̟ικαιρο̟οίηση χάρτη
συχνοτήτων ραδιοφώνου FM και υ̟οστήριξη στο σχετικό διεθνή συντονισµό συχνοτήτων».
5 - Το γεγονός ότι το ̟αρα̟άνω έργο, λόγω της τεχνικής του ̟ολυ̟λοκότητας, α̟αιτεί εξειδικευµένες
τηλε̟ικοινωνιακές γνώσεις α̟ό τους συµµετέχοντες υ̟αλλήλους στην αρµόδια ε̟ιτρο̟ή, για την
κατανόηση και αξιολόγηση των ̟ροσφορών.
6 - Την α̟ό 19-07-2013 ανακοίνωση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, ̟ερί
̟ραγµατο̟οίησης δηµόσιας κλήρωσης, για την ε̟ιλογή των µελών της τριµελούς ε̟ιτρο̟ής διενέργειας
και αξιολόγησης των ̟ροσφορών για το υ̟ό κρίση έργο.
7 - Το α̟ό 23-07-2013 ̟ρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.
8 - Το υ̟’ αριθµ. οικ 1747/Φ154/05-09-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων του Υ̟ουργείου µας, µε το ο̟οίο ε̟έρχονται τρο̟ο̟οιήσεις ε̟ί των
τεχνικοοικονοµικών όρων της ∆ιακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουµε τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής Αναδόχου, σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, για την εκτέλεση του
έργου : «Ανάδειξη Τεχνικού Συµβούλου για την ε̟ικαιρο̟οίηση χάρτη συχνοτήτων ραδιοφώνου FM
και υ̟οστήριξη στο σχετικό διεθνή συντονισµό συχνοτήτων».

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η σηµερινή κατάσταση στον τοµέα της αναλογικής ραδιοφωνίας (FM) ̟αρουσιάζει διάφορα
̟ροβλήµατα σε τεχνικό ε̟ί̟εδο µε δηµιουργούµενες καθηµερινά ̟αρεµβολές, αλλά και σε νοµικό
ε̟ί̟εδο, αφού το υ̟άρχον νοµοθετικό ̟λαίσιο «νοµίµως λειτουργούντων» ραδιοφωνικών σταθµών
είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί. Οι χάρτες συχνοτήτων ̟ου εκδόθηκαν το 1999-2000 δεν έχουν
εφαρµοστεί µέχρι σήµερα, διότι δεν έχει γίνει η ̟ροβλε̟όµενη αδειοδότηση των Ραδιοφωνικών
Σταθµών. Στο ̟λαίσιο του ν. 3592/2007 ανατέθηκε σε Ανάδοχο και εκ̟ονήθηκε σχετική µελέτη µε
αντικείµενο τη ραδιοκάλυψη και την α̟ονοµή συχνοτήτων εκ̟οµ̟ής αναλογικής ραδιοφωνίας FM.
Σήµερα είναι ε̟ιτακτική η ανάγκη της ε̟ικαιρο̟οίησης της ̟ροαναφερθείσας µελέτης λαµβάνοντας
υ̟όψη τη νέα διοικητική οργάνωση της χώρας (Περιφέρειες – ∆ήµοι), διάφορα σχόλια
ενδιαφεροµένων Ραδιοφωνικών σταθµών, αλλά και νέων δεδοµένων τεχνολογικών α̟αιτήσεων.
Η χώρα θα ̟ρέ̟ει να α̟οκτήσει ένα ε̟ικαιρο̟οιηµένο στις σηµερινές ανάγκες χάρτη συχνοτήτων
ραδιοφωνίας FM µε διεθνώς κατοχυρωµένες συχνότητες. Για το σκο̟ό αυτό, θα ̟ρέ̟ει ταυτόχρονα µε
την ε̟ικαιρο̟οίηση και την οριστικο̟οίηση του χάρτη συχνοτήτων να ξεκινήσουν οι διαδικασίες
διεθνούς συντονισµού συχνοτήτων.
Λαµβάνοντας υ̟όψη την ̟ολυ̟λοκότητα της υ̟όψη ε̟ικαιρο̟οίησης, ̟ροτείνεται να ενισχυθεί η
λειτουργία της αρµόδιας υ̟ηρεσίας µε την ε̟ιστηµονική και διοικητική υ̟οστήριξη Τεχνικού
Συµβούλου εξειδικευµένου στο ως άνω ε̟ιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό (ως ̟ρος διαδικασίες
συντονισµού της ITU) έργο.
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2.1. Στο έργο του Αναδόχου (Τεχνικού – Ε̟ιστηµονικού Σύµβουλου, εφεξής Σύµβουλος)
̟εριλαµβάνονται οι εξής δράσεις :
Η ε̟ικαιρο̟οίηση της υ̟άρχουσας µελέτης χάρτη συχνοτήτων ραδιοφώνου FM αφού ληφθούν
υ̟όψη οι α̟αιτήσεις της Υ̟ηρεσίας Πολιτικής Αερο̟ορίας και οι α̟αιτήσεις του Υ̟ουργείου
Ε̟ικρατείας για τη διαµόρφωση του χάρτη ραδιοφώνου σε Πανελλαδική κλίµακα. Στην δράση αυτή
̟εριλαµβάνεται και η συλλογή κατάλληλων στοιχείων µε τη συνδροµή της υ̟ηρεσίας και η
ενηµέρωση ε̟ί της υ̟άρχουσας µελέτης, καθώς και η τρο̟ο̟οίηση των σχεδίων του χάρτη µε βάση τις
οδηγίες της Υ̟ηρεσίας και τα σχόλια α̟ό δηµόσια διαβούλευση ή άλλες διαβουλεύσεις.
Η ̟αροχή α̟ό το Σύµβουλο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών στην
Υ̟ηρεσία σε θέµατα διεθνούς συντονισµού συχνοτήτων ραδιοφώνου. Με τον όρο συµβουλευτικές
υ̟ηρεσίες αναφέρονται οι ακόλουθες:
Η συµ̟λήρωση ηλεκτρονικών φορµών και η α̟οστολή, µετά α̟ό έλεγχο της Υ̟ηρεσίας, στην ITU,
Η ένθεση νέων καταχωρήσεων στο «̟λάνο GE-84».
Η εξέταση των καταχωρήσεων των όµορων τηλε̟ικοινωνιακά χωρών, µε σκο̟ό την εύρεση ελεύθερων
διαύλων και τον εµ̟λουτισµό των καταχωρήσεων της Ελλάδας στο “̟λάνο GE 84”.
Η ε̟εξεργασία αιτηµάτων ξένων χωρών.
H ̟αράσταση µε εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό σε ενδεχόµενες συναντήσεις µε αντι̟ροσω̟είες άλλων
χωρών.
Η αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων (αντα̟οκρίσεις της ITU και ενδιαφεροµένων χωρών) και η υ̟οβολή
στην Υ̟ηρεσία ̟ροτάσεων, συγκεκριµένων βελτιώσεων και αναγκαίων τρο̟ο̟οιήσεων, στο χάρτη
συχνοτήτων “Ραδιοφωνίας FM” µε βάση το διεθνή συντονισµό.
Η ανά̟τυξη µεθοδολογίας (̟.χ. µε την ̟ροµήθεια ή ανά̟τυξη βοηθητικών λογισµικών - εργαλείων) για την
̟αρακολούθηση σε ̟ραγµατικό χρόνο των ε̟ι̟τώσεων ε̟ί του «̟λάνου GE-84» για την Ελλάδα και
για τις όµορες χώρες ή/και ε̟ί του χάρτη συχνοτήτων, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα ε̟άλληλων
αλλαγών συχνοτήτων κατά τη διαδικασία του διεθνούς συντονισµού. Το εργαλείο θα ̟ρέ̟ει να
εξετάζει τις α̟ονοµές, τις εκχωρήσεις και τις συχνοτικές εγγραφές του χάρτη συχνοτήτων και να
υ̟ολογίζει το εύρος των ε̟ι̟τώσεων (̟ιθανή ̟ροσβολή συχνοτήτων ̟ου ήδη υ̟άρχουν στον χάρτη
συχνοτήτων, αριθµός ̟ροσβολών, κ.λ.̟.) για κάθε αλλαγή συχνοτήτων ̟ου ε̟ιχειρείται είτε κατά τη
διάρκεια διεθνών δια̟ραγµατεύσεων, είτε κατά τη διαδικασία ̟ρόσθεσης νέων συχνοτήτων
(additions) στον χάρτη συχνοτήτων. Η ανωτέρω εργασία θα ̟ρέ̟ει να γίνεται και για τις συχνότητες
άλλων χωρών, εφόσον η ̟ληροφορία είναι διαθέσιµη είτε µέσω της ITU, είτε µέσω των αρµοδίων
∆ιοικήσεων των άλλων χωρών.
2.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας και Εκ̟αίδευση στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ο Σύµβουλος έχει την υ̟οχρέωση να ενηµερώνει και να
µεταφέρει την α̟αραίτητη τεχνογνωσία ̟ου α̟αιτείται για την κατανόηση των α̟οτελεσµάτων του
έργου ̟ρος την οµάδα ̟αρακολούθησης και ε̟ίβλεψης ̟ου θα ορίσει το Υ̟ουργείο, αλλά και σε
άλλα αρµόδια στελέχη της Υ̟ηρεσίας, ιδιαιτέρως σε θέµατα ̟ου αφορούν:
i. Στις λειτουργίες του εξειδικευµένου λογισµικού ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί για την εκ̟όνηση
µελετών, ήτοι του ICS telecom και του ICS manager.
ii. Στην εισαγωγή νέων καταχωρήσεων στο υ̟άρχον ̟λάνο και στις α̟αιτούµενες τεχνικές µελέτες.
iii. Στο τεχνικό µέρος του συντονισµού συχνοτήτων (στο εσωτερικό και το εξωτερικό).
iv. Στη χρήση λογισµικού και ειδικών εργαλείων ̟ου ενδέχεται να ανα̟τύξει ο Σύµβουλος.
2.3. Λοι̟ές Υ̟οχρεώσεις
 Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του έργου, της ̟ολυ̟λοκότητας και των τεχνικών α̟αιτήσεων,
είναι α̟αραίτητη η συνεχής και στενή συνεργασία του Συµβούλου µε την αρµόδια
Υ̟ηρεσία. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ̟ραγµατο̟οίηση τουλάχιστον µιας (1)
κοινής σύσκεψης Συµβούλου και Αναθέτουσας Αρχής σε εβδοµαδιαία βάση στον χώρο του
Υ̟ουργείου ό̟ου και θα είναι εγκατεστηµένο το σχετικό ̟ληροφοριακό σύστηµα.
 Ο Σύµβουλος, ανάλογα και µε τις ανάγκες του έργου, υ̟οχρεούται για τη διάθεση ενός
εξειδικευµένου µηχανικού του έργου τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες ανά εβδοµάδα, στον
χώρο του Υ̟ουργείου.
 Ο Σύµβουλος οφείλει στο ̟λαίσιο του έργου να ̟αρέχει ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή
υ̟οστηρικτική ̟αρουσία στην ITU ή σε διεθνείς δια̟ραγµατεύσεις. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές
τα έξοδα µετάβασης και ̟αραµονής θα βαρύνουν την Υ̟ηρεσία η ο̟οία σε συνεννόηση µε
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τον Ανάδοχο θα ̟ρέ̟ει να εγκρίνει τη συµµετοχή στην α̟οστολή του ̟ροσω̟ικού ̟ου
̟ροτείνεται α̟ό τον Ανάδοχο, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟ροβλε̟οµένων στον όρο (4.3) της
̟αρούσας.
Ο Σύµβουλος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει στην Υ̟ηρεσία ο̟οιοδή̟οτε λογισµικό
(συµ̟εριλαµβανοµένων αρχείων ics telecom του χάρτη, pwf κλ̟) , µεθοδολογία, βάση
δεδοµένων, υ̟οστηρικτικά ηλεκτρονικά αρχεία/εργαλεία, σχετική τεκµηρίωση, ειδικούς
χάρτες, εκθέσεις, αναφορές, ̟ρακτικά, συµ̟ληρωµένες φόρµες κλ̟ ανα̟τυχθούν για την
εκτέλεση του έργου, µε σκο̟ό αφενός µεν την κατάλληλη ε̟ίβλεψη και ̟αραλαβή του
έργου, αφετέρου δε τη δυνατότητα ανα̟αραγωγής και ̟εραιτέρω εκµετάλλευσης των
α̟οτελεσµάτων και τεχνικών της µελέτης ̟ρος όφελος της Αναθέτουσας Αρχής. Τα
̟αραγόµενα ως άνω α̟οτελέσµατα/µελέτες και εργαλεία, α̟οτελούν ̟νευµατική
ιδιοκτησία του Υ̟ουργείου τα ο̟οία και χρησιµο̟οιεί σύµφωνα µε τις υ̟ηρεσιακές
ανάγκες.

3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
3.1 Με δεδοµένη την τεχνική ̟ολυ̟λοκότητα του έργου, τον όγκο διεκ̟εραίωσης των ε̟ί µέρους
τεχνικών µελετών και της ε̟είγουσας ανάγκης για α̟όδοση συχνοτήτων ραδιοφώνου, o
Σύµβουλος ̟ρέ̟ει να είναι εξοικειωµένος µε το τεχνικό και διοικητικό έργο όσον αφορά τις
διαδικασίες ITU.
3.2 Οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι του έργου ̟ρέ̟ει, µαζί µε την οικονοµική τους ̟ροσφορά, να υ̟οβάλουν
συνο̟τική ̟εριγραφή της µεθοδολογίας υλο̟οίησης του έργου, µε έµφαση στα θέµατα ̟ου, κατά
την κρίση τους, είναι κρίσιµα για την υλο̟οίησή του, καθώς και των τρό̟ων και µέσων ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσουν για την ε̟ιτυχή αντιµετώ̟ιση των θεµάτων αυτών.
3.3 Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να συµ̟εριλάβουν οργανόγραµµα της οµάδας έργου, καταγραφή του
συγκεκριµένου ̟ροσω̟ικού ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν οι ̟ροσφέροντες στις διάφορες θέσεις του
̟ροτεινόµενου οργανογράµµατος (υ̟εύθυνος της οµάδας έργου και των στελεχών της)
συµ̟εριλαµβανοµένων τυχόν εξωτερικών συνεργατών, υ̟οβάλλοντας σχετικά βιογραφικά
σηµειώµατα.
3.4 Οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι ̟ρέ̟ει να συνυ̟οβάλλουν εκείνα τα στοιχεία ̟ου κατά την κρίση τους
τεκµηριώνουν την ικανότητά τους να αναλάβουν το συγκεκριµένο έργο, ό̟ως ̟.χ. διαθέσιµος
εξο̟λισµός, ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία σε ̟αρόµοια έργα, εµ̟ειρία στελεχών της οµάδας έργου κτλ.
3.5 Η σύνθεση της οµάδας έργου είναι δεσµευτική για τους ̟ροσφέροντες και δεν µ̟ορεί να
µεταβληθεί ̟αρά µόνο µετά α̟ό αιτιολογηµένη αίτηση και έγκριση α̟ό το Αναθέτουσα Αρχή.
3.6 Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει κατάλληλη Οµάδα Έργου α̟ό ικανό αριθµό
στελεχών, κατ’ ελάχιστον τρία (3) άτοµα µε δυνατότητα ε̟ι̟λέον υ̟οστήριξης. Η Οµάδα Έργου
να µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις α̟αιτήσεις του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η α̟οτελεσµατική,
̟οιοτικά ορθή και έγκαιρη εκ̟όνηση των εργασιών ̟ου θα αναλάβουν.
3.7 Ειδικότερα η Οµάδα Έργου θα α̟αρτίζεται α̟ό:
• Έναν (1) Κύριο Υ̟εύθυνο – Συντονιστή του Έργου, ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει κατ΄
ελάχιστον ̟τυχίο ̟ανε̟ιστηµιακής εκ̟αίδευσης και τίτλο διδάκτορα στον τοµέα
ραδιοε̟ικοινωνιών µε α̟οδεδειγµένη ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε αντίστοιχα έργα, τουλάχιστον
δέκα (10) ετών.
• Τουλάχιστον δύο (2) στελέχη τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον Πτυχίο
̟ανε̟ιστηµιακής εκ̟αίδευσης και ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε
αντίστοιχα έργα.

4.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1. Ο Ανάδοχος θα ̟αράσχει τις υ̟ηρεσίες του στα γραφεία της Κεντρικής Υ̟ηρεσίας της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε ό̟οιον άλλο χώρο α̟αιτηθεί για τις ανάγκες του έργου σε συνεχή βάση καθ’
όλη τη διάρκειά του. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ̟αραχωρήσει κατάλληλο και ε̟αρκή χώρο για
εγκατάσταση της Οµάδας Έργου του Αναδόχου για όσο χρόνο ο Ανάδοχος θα ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες
του ε̟ί τό̟ου.
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4.2. Για την κατάρτιση εγγράφων, γνωµοδοτικών σηµειωµάτων, εκθέσεων και αναφορών, ο Ανάδοχος
θα δύναται να ̟αρέχει υ̟ηρεσίες και στην έδρα του, καθότι ̟ρόκειται για ̟νευµατική εργασία.
4.3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτηθεί η µετακίνηση, εκτός έδρας, στελεχών του, η Αναθέτουσα Αρχή σε
συνεννόηση µε τον Ανάδοχο θα ̟ρέ̟ει να εγκρίνει τη συµµετοχή στην α̟οστολή του ̟ροσω̟ικού ̟ου
̟ροτείνεται α̟ό τον Ανάδοχο και τα έξοδα µετακίνησης θα καλύ̟τονται α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή,
εκτός αν άλλως συµφωνηθεί µε την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

5.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1. Στο έργο του Τεχνικού Συµβούλου ̟εριλαµβάνεται ε̟ίσης η υ̟οβολή Αναφορών, Πρακτικών και
Εκθέσεων ̟ροόδου. Αναφορικά µε τις Εκθέσεις ̟ροόδου υ̟οχρεούται στην υ̟οβολή των εξής:

- Μηνιαίες Αναφορές Προόδου
Στις Αναφορές αυτές, εκτός της ̟ορείας και των ̟ροο̟τικών εξέλιξης των εν λόγω υ̟ηρεσιών, θα
̟αρουσιάζονται ενδεχόµενα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στην υλο̟οίησή τους, καθώς και
̟ροτάσεις για τη λήψη διορθωτικών µέτρων σε ε̟ί̟εδο έργου, αλλά και σε ε̟ί̟εδο Αναδόχου.
- Τριµηνιαίες Εκθέσεις Α̟ολογισµού και ̟ρογραµµατισµού του έργου
Ο Σύµβουλος υ̟οβάλλει Τριµηνιαία Έκθεση α̟ολογισµού του έργου του κατά τη διάρκεια του
διανυθέντος τριµήνου και ̟ρογραµµατισµού του έργου του κατά το ε̟όµενο τρίµηνο. Οι εκθέσεις αυτές
̟εριλαµβάνουν :
• Περιγραφή του συνόλου των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του τριµήνου
αναφοράς ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και του ανθρω̟οχρόνου ̟ου έχει διατεθεί α̟ό το
Σύµβουλο για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών αυτών.
• Αναφορά κάθε είδους υ̟ηρεσιών του Συµβούλου ̟ου ̟ρόκειται να ̟αρασχεθούν κατά το
ε̟όµενο τρίµηνο και των εκτιµήσεων α̟ασχόλησης στελεχών του Συµβούλου.
• ∆ιατύ̟ωση βασικών ̟ροτάσεων για την α̟οτελεσµατικότερη και α̟οδοτικότερη υλο̟οίηση των
ενδεχοµένων έργων/̟ράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, ως ∆ικαιούχου.
- Τελική Έκθεση Α̟ολογισµού
Με την υ̟οβολή της τελευταίας Τριµηνιαίας Έκθεσης Α̟ολογισµού του έργου του Συµβούλου,
συνυ̟οβάλλεται και η τελική έκθεση του α̟ολογισµού του συνόλου του έργου ̟ου υλο̟οιήθηκε καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύµβασης, στην ο̟οία ̟εριλαµβάνεται σε ηλεκτρονικό µέσο, το σύνολο των αναφορών,
εκθέσεων και ̟ρακτικών ̟ου εκ̟όνησε ο Σύµβουλος κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
- Προτάσεις σχεδίων δια̟ραγµάτευσης και Πρακτικά συναντήσεων συντονισµού
Ο Σύµβουλος καταρτίζει ̟ροτάσεις σχεδίων δια̟ραγµάτευσης και τηρεί λε̟τοµερή τεχνικά ̟ρακτικά
(εφόσον ̟αρίσταται) για κάθε ̟ραγµατο̟οιούµενη συνάντηση συντονισµού µε εκ̟ροσώ̟ους ραδιογειτονικών χωρών.
- Προτάσεις κειµένων για τη διαβούλευση του χάρτη συχνοτήτων και ̟ρακτικά ε̟εξεργασίας α̟όψεων
µετά τη διαβούλευση
Ο Σύµβουλος ε̟εξεργάζεται κατάλληλα ̟ληροφοριακά κείµενα ̟ροκειµένου να γίνουν κατανοητές οι
λε̟τοµέρειες του ̟ρος διαβούλευση χάρτη ή χαρτών συχνοτήτων. Μετά τη δηµόσια διαβούλευση ή
διαβουλεύσεις συγκεντρώνει τα στοιχεία, ταξινοµεί τις ̟αρατηρήσεις/σχόλια και ̟ροτείνει µε σχετική
αιτιολόγησή του την α̟οδοχή ή α̟όρριψη των ̟ροτεινοµένων. Το συνολικό Πρακτικό ε̟εξεργασίας
α̟όψεων υ̟οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος ̟ου θα ορίζεται α̟ό
την αρµόδια Υ̟ηρεσία.
- Παρουσιολόγιo Οµάδας Έργου
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου α̟αιτείται η ̟αρουσία στην Αναθέτουσα Αρχή ενός τουλάχιστον
ε̟ιστηµονικού συνεργάτη του Συµβούλου, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδοµάδα. Με ευθύνη του
Συµβούλου τηρείται ̟αρουσιολόγιο, το ο̟οίο τίθεται υ̟όψη της ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής στο τέλος κάθε
µήνα.
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5.2. Το αρµόδιο όργανο ̟ου είναι υ̟εύθυνο α̟ό ̟λευράς Αναθέτουσας Αρχής για την
̟αρακολούθηση της υλο̟οίησης του έργου και την ̟αραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε
̟αραδοτέων του, θα είναι η Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, ̟ου θα
συγκροτηθεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής
θα ̟αρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης και θα
̟αρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις.

6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
6.1. Η διάρκεια υλο̟οίησης του έργου ορίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης και
για δεκαοκτώ (18) µήνες.
6.2. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της έως και την οριστική
̟αραλαβή του έργου α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή.
6.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση αζηµίως, ακόµα και ̟ριν την
εξάντληση του συµφωνηθέντος ̟οσού αµοιβής, αν εκλείψουν οι λόγοι ̟ου καθιστούν αναγκαία την
̟αροχή του εν λόγω έργου α̟ό τον Ανάδοχο. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, µοναδική υ̟οχρέωση της
Αναθέτουσας Αρχής ̟ρος τον Ανάδοχο, είναι η εξόφληση των υ̟ηρεσιών ̟ου θα έχουν ̟αραληφθεί
ή θα ̟αραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών, µέχρι και την ηµεροµηνία
λύσης της σύµβασης.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λειτουργία
Συµβούλου
Λειτουργία
Συντονιστικής;
Οµάδας Εργασίας
Συγκέντρωση
στοιχείων

Μήνες
18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18
1

Παρουσίαση 1ου
Σχεδίου χάρτη
(χάρτης αναφοράς)

2

∆ιαβούλευση
Επεξεργασία και
αναγκαίες
τροποποιήσεις του
χάρτη αναφοράς
βάσει
∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης και
έτοιµο Σχέδιο κ.υ.α.
«Χάρτη συχνοτήτων
FM» προς υπογραφή
Έκδοση σε ΦΕΚ του
χάρτη
∆ιαδικασία διεθνούς
συντονισµού (βάσει
του ΦΕΚ) και
επεξεργασία.
Αναγκαίες
τροποποιήσεις του
χάρτη βάσει
αποτελεσµάτων από
τον ∆ιεθνή
Συντονισµό
Αναγκαίες
∆ιορθώσεις
βάσει συντονισµού

1
2

1
11

1
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α
1
2
3

7.

Κατηγορία ∆α̟άνης
Αµοιβές Αναδόχου
Αναλώσιµα
Γενικά Έξοδα
Σύνολο

Ποσοστό ε̟ί του
Συνολικού Π/Υ
92%
3%
5%
100%

∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η δα̟άνη του έργου ̟ροϋ̟ολογίζεται στο συνολικό ̟οσό των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων
ευρώ # 49.200,00 € # (συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) ή σαράντα χιλιάδων ευρώ # 40.000,00 € #
(µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) και βαρύνει το α̟οθεµατικό της Εθνικής Ε̟ιτρο̟ής
Τηλε̟ικοινωνιών & Ταχυδροµείων.
Οι ̟ληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται µετά την ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των 4 φάσεων
του έργου µε το ακόλουθο ̟ρόγραµµα :



Ποσοστό 30%, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά το ̟έρας του 3ου µήνα και την ̟αράδοση της
1ης Τριµηνιαίας Έκθεσης Α̟ολογισµού.



Ποσοστό 20%, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά το ̟έρας του 9ου µήνα και την ̟αράδοση της
3ης Τριµηνιαίας Έκθεσης Α̟ολογισµού.



Ποσοστό 20%, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά το ̟έρας του 12ου µήνα και την ̟αράδοση
της 4ης Τριµηνιαίας Έκθεσης Α̟ολογισµού.



Ποσοστό 30%, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά το ̟έρας του 18ου µήνα και την ̟αράδοση
της 6ης Τριµηνιαίας Έκθεσης Α̟ολογισµού και της Τελικής Έκθεσης του έργου.

Για κάθε ̟ληρωµή, θα εκδίδεται ξεχωριστό τιµολόγιο. Κατά τις ̟ληρωµές, θα ̟αρακρατείται α̟ό τον
Ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 και οι υ̟έρ
τρίτων κρατήσεις 3,172 % στο χωρίς Φ. Π. Α. ̟οσό του τιµολογίου.

8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1. Ο φάκελος της ̟ροσφοράς θα ̟εριέχει δύο (2) σφραγισµένους υ̟οφακέλους, ως εξής:
α) «υ̟οφάκελος τεχνικής ̟ροσφοράς» και
β) «υ̟οφάκελος οικονοµικής ̟ροσφοράς».
Στο σφραγισµένο υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το̟οθετούνται τα
τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς.
Στο σφραγισµένο υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το̟οθετούνται, µε
̟οινή την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς , τα οικονοµικά στοιχεία .
Οι υ̟οφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ̟ροσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Τα ̟εριεχόµενα των ̟αρα̟άνω φακέλων υ̟οβάλλονται, σε δύο (2) αντίτυ̟α, στην Ελληνική
γλώσσα. Ένα (1) εκ των αντιτύ̟ων, θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα ̟εριέχει ̟ρωτότυ̟α
ή ε̟ικυρωµένα αντίγραφα, το δε άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και µ̟ορεί να ̟εριέχει
α̟λές φωτοτυ̟ίες των ̟ρωτότυ̟ων εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" ε̟ικρατεί όλων, σε ̟ερί̟τωση
διαφοράς µεταξύ τους.
Προσφορά ̟ου δεν θα ̟εριλαµβάνει όλες τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες, δεν θα λαµβάνεται υ̟όψη και
θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
8.2. Οι ̟ροσφορές θα δίδονται σε ευρώ, για την ̟αροχή όλων των υ̟ηρεσιών και θα
συµ̟εριλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις για τρίτους. Η συνολική τιµή, µε κρατήσεις, θα λαµβάνεται
υ̟όψη για τη σύγκριση των ̟ροσφορών. Προσφορές ̟ου δεν αναγράφουν τις τιµές σε ευρώ ή ̟ου
καθορίζουν σχέση ευρώ ̟ρος άλλο νόµισµα, θα α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
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Ε̟ι̟ρόσθετα, στις ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να αναγράφεται το συνολικό κόστος των υ̟ηρεσιών χωρίς
Φ.Π.Α., ο αναλογούν συνολικός Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος των υ̟ηρεσιών µε Φ.Π.Α.,
αριθµητικά και ολογράφως.
8.3. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες χωρίς ξύσµατα και
̟αράτυ̟ες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κτλ.). Αν υ̟άρχουν διορθώσεις,
̟ροσθήκες, κτλ. θα ̟ρέ̟ει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυ̟ωτικής µηχανής και µονογραµµένες
α̟ό τον ̟ροσφέροντα, η δε αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα
µονογράψει τις διορθώσεις και γενικά θα ε̟ιβεβαιώνει ότι έγιναν ̟ριν α̟ό την α̟οσφράγιση της
̟ροσφοράς.
8.4. Ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, α̟ό την ε̟όµενη µέρα της
λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών και θα αναφέρεται ρητώς στην ̟ροσφορά των
υ̟οψηφίων εταιρειών.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. Κείµενο µε ̟εριγραφή της µεθοδολογίας υλο̟οίησης του έργου σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις του,
ό̟ως αυτές ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟εριγραφή του στο κεφάλαιο 2 της ̟αρούσας.
Η ̟εριγραφή του τρό̟ου υλο̟οίησης του έργου θα ̟ρέ̟ει να ̟αραθέτει τις – κατά την ά̟οψη του
υ̟οψηφίου– αναγκαίες ̟ροϋ̟οθέσεις για τη βέλτιστη υλο̟οίηση του έργου και να αναλύει τον
τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα καλυφθεί η εκ̟λήρωση των ̟ροϋ̟οθέσεων αυτών. Ε̟ισηµαίνεται ότι η
̟ροσφορά θα αξιολογηθεί και για το κατά ̟όσο ο υ̟οψήφιος θα έχει κατανοήσει τις α̟αιτήσεις του
έργου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα ̟ροσφέρει α̟οτελεσµατικές λύσεις για την ικανο̟οίηση
των α̟αιτήσεων αυτών.
Β. Υλικοτεχνική Υ̟οδοµή.
 ∆ιάθεση ICS Telecom, ICS Manager (Ηµ/νία έκδοσης αυτών)
 Ψηφιακός Χάρτης
α. Ψηφιακό µοντέλο εδάφους (̟εριγραφή)
β. Ψηφιακά χαρτογραφικά δεδοµένα (spatial data)
Γ. Αναλυτική ̟εριγραφή του τρό̟ου οργάνωσης και λειτουργίας της Οµάδας Έργου, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στα κεφάλαια 2 και 3 της ̟αρούσας.
∆. Βιογραφικά στελεχών και άλλα σχετικά στοιχεία, ̟ου κατά την κρίση του υ̟οψηφίου Αναδόχου
τεκµηριώνεται η ικανότητά του να αναλάβει το συγκεκριµένο έργο, ό̟ως ̟.χ. διαθέσιµος
εξο̟λισµός, ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία σε έργα σχετικού αντικειµένου, κλ̟.
Ε. Συµ̟ληρωµένο τον κατωτέρω ̟ίνακα, στον ο̟οίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία α̟ασχόλησης
για τα µέλη της Οµάδας Έργου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ονοµατε̟ώνυµο

Θέση στην Οµάδα
Έργου

Αρµοδιότητες /
καθήκοντα

∆ιαθεσιµότητα ανά στέλεχος
για Α̟ασχόληση στο Έργο
(σε ανθρω̟οµήνες)

Σύνολο Α/Μ
ΣΤ. Συµ̟ληρωµένο τον κατωτέρω ̟ίνακα στον ο̟οίο θα δίνονται ̟εριλη̟τικά, τα στοιχεία των
υ̟ο̟αραγράφων Α, Β, Γ, ∆, του ̟αρόντος άρθρου:
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Κριτήρια Συµµόρφωσης

Ναι / Όχι

Σελίδα
̟ροσφοράς

Σχετική µε το έργο εµ̟ειρία για τον υ̟εύθυνο έργου (project
manager)
Οµάδα Έργου και Βιογραφικά σηµειώµατα Στελεχών
Εµ̟ειρία και ε̟ιστηµονική αρτιότητα στελεχών οµάδας έργου µε
έµφαση σε εµ̟ειρία υ̟ηρεσιών και εφαρµογών για το
αντικείµενο του έργου.
∆ιαδικασίες συντονισµού ITU (∆ηµιουργία – συµ̟λήρωση φορµών
∆ιάρθρωση δικτύων)
Υλικοτεχνική Υ̟οδοµή
1. ∆ιάθεση ICS Telecom, ICS Manager
(Ηµ/νία έκδοσης αυτών)
2. Ψηφιακός Χάρτης
a. Ψηφιακό µοντέλο εδάφους (̟εριγραφή)
b. Ψηφιακά χαρτογραφικά δεδοµένα (spatial data)

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Η Οικονοµική Προσφορά ̟εριλαµβάνει την ̟ροσφερόµενη αµοιβή του Αναδόχου ανά εξάµηνο,
αριθµητικώς και ολογράφως και µία σύντοµη αιτιολόγησή της (σε συνάρτηση µε α̟αιτήσεις έργου)
καθώς και το συνολικό κόστος των εν λόγω υ̟ηρεσιών µε και χωρίς Φ.Π.Α., αριθµητικώς και
ολογράφως.
Η υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα ̟ου να α̟οδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία
της ̟ροσφοράς του υ̟οψηφίου Αναδόχου.
Οι οικονοµικές ̟ροσφορές δεσµεύουν τους υ̟οψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες α̟ό την
ε̟όµενη ηµέρα της λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να κατατεθούν, το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Σε̟τεµβρίου 2013 και
ώρα 10:00 ̟.µ., στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Πα̟άγου) σε σφραγισµένο φάκελο συνοδευόµενο α̟ό συστηµένη ε̟ιστολή, ̟ροκειµένου αυτή να
̟ρωτοκολληθεί. Προσφορές ̟ου κατατίθενται στο κεντρικό ̟ρωτόκολλο µετά την ̟αρα̟άνω
ηµεροµηνία, είναι εκ̟ρόθεσµες και ε̟ιστρέφονται.
Η ε̟ιστολή, θα ̟ρέ̟ει να φέρει την ε̟ωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντα και να γράφει
ευκρινώς:
•
•
•
•
•
•

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35375/4581/10-09-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 27 Σε̟τεµβρίου 2013

10. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διενέργεια του ̟ρόχειρου διαγωνισµού θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την Παρασκευή 27 Σε̟τεµβρίου 2013
και ώρα 11:00 ̟.µ.
(Κατάθεση ̟ροσφορών έως την Παρασκευή 27 Σε̟τεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 ̟.µ.).
Οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, εφόσον ε̟ιθυµούν, µ̟ορούν να ̟αρευρεθούν στην α̟οσφράγιση των
̟ροφορών, στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Πα̟άγου), Γραφείο
605 και ώρα 11:00 ̟.µ.
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11. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά ̟ρόσω̟α (ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά).
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινο̟ραξίες ή συµ̟ράξεις φυσικών και νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ου υ̟οβάλλουν
κοινή ̟ροσφορά και των ο̟οίων τα µέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.

12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΡΓΟ ΤΗΣ
12.1 Ορίζουµε τριµελή ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού
α̟οτελούµενη α̟ό τους υ̟αλλήλους:
α) Καρυτινού Έλλη, ως Πρόεδρο,
β) Κακουλίδου Ευαγγελία, ως µέλος και
γ) Αναγνωστό̟ουλο Θεοφάνη, ως µέλος,
µε ανα̟ληρωτές τους υ̟αλλήλους, Πίτσα Κωνσταντίνο (ανα̟ληρωτή της Προέδρου), Πάντο
Γεώργιο και Τριανταφυλλάκη Μαρία.
Η συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού, έλαβε
χώρα κατό̟ιν της διενέργειας α̟ό την Υ̟ηρεσία µας, δηµόσιας κλήρωσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικά οριζόµενα στην Α̟όφαση υ̟’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην
Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα α̟οτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό ̟ρακτικό, το ο̟οίο
ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω α̟όφασης.
Η ανα̟λήρωση κά̟οιου µέλους της ε̟ιτρο̟ής, λόγω α̟ουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα
της Προέδρου, χωρίς άλλη α̟όφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των ανα̟ληρωµατικών, τα τακτικά
µέλη ̟ρέ̟ει να ενηµερώνουν εγκαίρως την Πρόεδρο, για τυχόν α̟ουσία ή κώλυµά τους.

12.2 Έργο της ε̟ιτρο̟ής είναι:
α) Η α̟οσφράγιση, µονογραφή κατά φύλλο, αξιολόγηση, βαθµολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών
και η υ̟οβολή του σχετικού ̟ρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών της Αναθέτουσας
Αρχής. Οι υ̟οφάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών, δεν α̟οσφραγίζονται αλλά µονογράφονται
και φυλάσσονται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή, µε ευθύνη του Προέδρου της, για να α̟οσφραγισθούν, την
ηµεροµηνία ̟ου θα καθοριστεί α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών.
β) Η α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών, η τελική αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η κατάταξή
τους σε Συγκριτικό Πίνακα και η υ̟οβολή του σχετικού ̟ρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υ̟ηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, µε τα α̟οτελέσµατα της διενέργειας του διαγωνισµού.

13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών ̟ροσφορών µε τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε
συνολικό άθροισµα 100, δίνονται στον ̟αρακάτω Πίνακα, βάσει του ο̟οίου θα υ̟ολογισθεί ο
Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (TBi) κάθε ̟ροσφοράς.
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ΟΜΑ∆Α
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.

Β.

Γ.

∆.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Σαφήνεια της ̟ρότασης και κατανόηση των α̟αιτήσεων του
έργου (αναλυτική ̟εριγραφή του αντικειµένου του έργου).
Καταλληλότητα και αναµενόµενη α̟οτελεσµατικότητα της
̟ροτεινόµενης Οµάδας Έργου
(σύνθεση, οργάνωση και διοίκηση οµάδας έργου).
Σαφής αναλυτική ̟εριγραφή της µεθοδολογίας εκτέλεσης του
έργου.
Ε̟άρκεια Υλικοτεχνικής υ̟οδοµής για την υ̟οστήριξη του
συγκεκριµένου έργου.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

25%

25%

25%

25%
100%

Η βαθµολόγηση των ε̟ιµέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθµών σε ένα βαθµό, για την τεχνική
̟ροσφορά κάθε υ̟οψηφίου, θα γίνει µε τη µέθοδο ̟ου ακολουθεί:
Για κάθε ̟ροσφορά βαθµολογούνται τα ε̟ί µέρους κριτήρια των οµάδων. Η βαθµολογία κάθε
κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθµούς, για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου καλύ̟τονται ακριβώς οι α̟αιτήσεις
της διακήρυξης.
Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ̟ερκαλύ̟τονται οι
α̟αιτήσεις της διακήρυξης .
Ακολούθως υ̟ολογίζεται το άθροισµα των βαθµών, όλων των κριτηρίων κάθε οµάδας κριτηρίων.
Το άθροισµα των βαθµών των οµάδων κριτηρίων α̟οτελεί το Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς του κάθε
υ̟οψηφίου ΤΒi.
Μετά την αξιολόγηση και βαθµολογία των τεχνικών ̟ροσφορών, η ε̟ιτρο̟ή συντάσσει και υ̟οβάλλει
στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών το σχετικό ̟ρακτικό, για την ̟εραιτέρω διαδικασία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών, για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών στοιχείων, α̟οδεκτές, δεν α̟οσφραγίζονται αλλά ε̟ιστρέφονται.
Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών, για όσες ̟ροσφορές κρίθηκαν τεχνικά α̟οδεκτές, θα
α̟οσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών,
σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί σε αυτούς ̟ου έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε
σχετική ανακοίνωση, ̟ου θα τους α̟οσταλεί µε fax, δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες ̟ρο της ηµεροµηνίας
̟ου θα α̟οσφραγισθούν οι οικονοµικές ̟ροσφορές.
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των ̟ροσφορών γίνεται κατά αύξουσα τάξη, µε βάση τον ακόλουθο τύ̟ο :

Λ’= ΤΒi x 0,8 + ΚBi x 0,2
ό̟ου:
ΤΒi = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής ̟ροσφοράς i
ΚΒi = το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής ̟ροσφοράς, δηλαδή ΚΒi = Kmin/Ki*100
Κmin = το ̟οσό της αµοιβής της ̟ροσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
Ki = το ̟οσό της αµοιβής τη ̟ροσφοράς i
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Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Λ’) τους, οι ̟ροσφέροντες θα καταταχθούν κατά
αύξουσα σειρά του βαθµού τους. Ε̟ικρατέστερος υ̟οψήφιος θα είναι ο ̟ροσφέρων µε το µεγαλύτερο
Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Λ’).
Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας ̟ροκρίνεται η ̟ροσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς.
Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα στηριχθεί α̟οκλειστικά και µόνο στα ̟αρα̟άνω κριτήρια.
Αντι̟ροσφορές σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και για ουδεµία αιτία γίνονται δεκτές. Σε
̟ερί̟τωση υ̟οβολής τους, α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η οικονοµική ̟ροσφορά υ̟οψηφίου Αναδόχου είναι χαµηλότερη κατά 30% ή
̟αρα̟άνω α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του έργου, η ε̟ιτρο̟ή υ̟οχρεωτικά θα ζητά γρα̟τώς α̟ό τον
υ̟οψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις για τη σύνθεση της ̟ροσφοράς του.
Οι διευκρινίσεις αυτές µ̟ορούν να αφορούν:
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου ̟αροχής των υ̟ηρεσιών,
β) τις ε̟ιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ̟ου διαθέτει ο υ̟οψήφιος
Ανάδοχος για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών και
γ) την ̟ρωτοτυ̟ία των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροσφέρει ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος.
Η ε̟ιτρο̟ή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο, τη σύνθεση της ̟ροσφοράς, βάσει των
̟αρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωµοδοτεί στο σχετικό ̟ρακτικό της για την α̟οδοχή ή µη της
συγκεκριµένης ̟ροσφοράς.

14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον υ̟οψήφιο Ανάδοχο ̟ου ̟ληροί τους όρους της ̟αρούσας και
̟ροσφέρει την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά.
Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α̟ό τους συµµετέχοντες στοιχεία, α̟αραίτητα για την
τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των ̟ροσφεροµένων τιµών, οι δε υ̟οψήφιοι υ̟οχρεούνται να
̟αρέχουν αυτά.
Ο Ανάδοχος ̟ου θα ε̟ιλεγεί θα ορισθεί µε ειδική κατακυρωτική α̟όφαση. Στη συνέχεια µεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου ̟ου θα ε̟ιλεγεί, θα υ̟ογραφεί σύµβαση. Στη σύµβαση θα
̟εριληφθούν τυχόν ειδικοί όροι ̟ου θα βασίζονται σε ̟αρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
σύµφωνα µε όσα διατυ̟ώθηκαν α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης κατά τη φάση της αξιολόγησης και
σκο̟ό θα έχουν να εξειδικεύσουν το συµβατικό αντικείµενο του έργου.
Στην κατακυρωτική α̟όφαση και στη Σύµβαση θα ̟εριληφθούν:
α) Οι όροι ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα α̟όφαση.
β) Κάθε τι ̟ου αναφέρεται στην ̟ροσφορά, ̟λέον των ζητουµένων και έγινε α̟οδεκτό α̟ό την
Αναθέτουσα Αρχή.
Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού, αν αυτό κριθεί
ασύµφορο.

15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η ε̟ίβλεψη εκτέλεσης του έργου θα γίνεται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής
του έργου, ̟ου θα ορισθεί στην κατακυρωτική α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ̟όδειξη της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και
̟αραλαβής για την ορθή εκτέλεση του έργου. Η ε̟ίβλεψη των εργασιών του έργου αφορά στον
έλεγχο τήρησης α̟ό τον Ανάδοχο των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων, αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του για ̟αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την ̟λήρη και
ορθή εκ̟λήρωση του έργου, για το ο̟οίο και έχει α̟όλυτη, ακέραια και α̟οκλειστική ευθύνη. Ο
Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την ορθότητα, ̟ληρότητα και αρτιότητα των εργασιών του. Ο
Ανάδοχος υ̟οχρεούται στην α̟οκατάσταση κάθε ελαττώµατος ή ̟αράλειψης των ̟αραδοτέων.

16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Όλα τα έγγραφα ή στοιχεία ̟ου θα δοθούν α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ή θα
̟εριέλθουν σε γνώση του για την εκτέλεση του έργου, θα φυλάσσονται α̟ό αυτόν ως εµ̟ιστευτικά,
δεν θα χρησιµο̟οιηθούν ̟αρά µόνο για τη εκ̟όνηση των εργασιών του ̟αρόντος έργου, χωρίς να
έχει ο Ανάδοχος δικαίωµα διάθεσής τους και θα ε̟ιστραφούν µετά την ολοκλήρωση και ̟αραλαβή
των εργασιών. Κάθε ̟αραγόµενο α̟ό τον Ανάδοχο ̟ροϊόν (̟.χ. εκθέσεις, αναφορές, στοχοθεσία,
̟ρακτικά, φόρµες, ειδικοί χάρτες), α̟οτελεί ̟νευµατική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και
χρησιµο̟οιείται α̟οκλειστικά α̟ό αυτήν.
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17. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α) Περίληψη της ̟αρούσας α̟όφασης να δηµοσιευθεί στην ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα
«ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
Η δα̟άνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο του έργου και το εν λόγω ̟οσό θα αφαιρεθεί, α̟ό το
οφειλόµενο ̟οσό, κατά την ̟ρώτη ̟ληρωµή αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
3548/2007, ̟αράγραφος 3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ρόχειρος διαγωνισµός κηρυχτεί άγονος, η δα̟άνη
δηµοσίευσης βαρύνει τις ̟ιστώσεις του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων (̟ρώην Υ̟. Α. Αν. Υ. Με. & ∆.), οικονοµικού έτους 2013, Φορέας 35-710 και
Κ.Α.Ε. 0841 «∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά».
Β) Η ̟αρούσα α̟όφαση να αναρτηθεί, για χρονικό διάστηµα δεκα̟έντε (15) ηµερών, στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στον κ. Γιαννάκη
Παναγιώτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-130.83.93 (Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε, Πα̟άγου, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος, e-mail: p.giannakis@yme.gov.gr).
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Το από 23/07/2013 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆Ι.
1. Αναφερόµενους υ̟αλλήλους,
µέλη της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας (6)
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υ̟. Υ. ΜΕ. ∆Ι.
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Τηλε̟ικοινωνιών & Ταχυδροµείων
β) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
γ) ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης & Ελέγχου
Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

2. Ε.Ε.Τ.Τ.
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
κο Γεώργιο Ορφανό
Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
Αριθµ. Fax: 210-6105049

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Π. Γιαννάκη
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