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ΘΕΜΑ: Κήρυξη άγονου και επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Τπ. Τ. Με. Δι., για τις
διαδικασίες διαπραγματεύσεων της Φώρας μας με τις τηλεπικοινωνιακά όμορες
Φώρες καθώς και για τις καταχωρήσεις του «Φάρτη υχνοτήτων Επίγειας Χηφιακής
Ευρυεκπομπής Σηλεοπτικού ήματος», με τροποποίηση όρων αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1- Σις διατάξεις :
α) Σου ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΥΕΚ 247/Α/27-11-1995).
β) Σου π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Τπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΥΕΚ 263/Α/26-11-1999).
γ) Σου 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» (ΥΕΚ 98/Α/22-04-2005).
δ) Σου π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (εφαρμοζομένου αναλογικά) (ΥΕΚ
150/Α/10-07-2007).
ε) Σου 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» (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010).
στ) Σου άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΥΕΚ 226/Α/27-10-2011).
ζ) Σου ν. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (
ΥΕΚ 204/Α/15-09-2011).
η) Σου άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Σροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012, Ίδρυση του
Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» ( ΥΕΚ 152/Α/25-06-2013).
θ) Σου άρθρου 24 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη
δανείων υπό του ελληνικού δημοσίου και δημιουργία στην Σράπεζα της Ελλάδος υστήματος
Παρακολούθησης υναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (Άυλοι Σίτλοι)» (ΥΕΚ 43/Α/22-031994).
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ι) Σου άρθρου 75 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων
έργων και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 82/Α/10-04-2012).
2 - Σις αποφάσεις με αριθμούς:
α) οικ. 40898/5356/14-08-2013 κ.υ.α. «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Τπηρεσιών του Τπ. Τ. Με. Δ.» (ΥΕΚ 2246/Β’/10-09-2013).
β) οικ. 36755/4927/24-07-13 απόφαση του Τπουργού και του Τφυπουργού Τποδομών Μεταφορών
και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής…. » (ΥΕΚ 1840/Β/29-07-2013).
γ) 35130/739/ 9-8-2010 του Τπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83
παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΥΕΚ 1291/Β/11-08-2010).
δ) 18329/2648/28-05-2013 του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων :«Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Τπ. Α. Αν. Τ. Με. Δι., για τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων της
Φώρας μας με τις τηλεπικοινωνιακά όμορες Φώρες καθώς και για τις καταχωρήσεις του «Φάρτη
υχνοτήτων Επίγειας Χηφιακής Ευρυεκπομπής Σηλεοπτικού ήματος».
ε) 34821/4505/02-08-2013 του Γενικού Γραμματέα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων: «Ματαίωση
του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Τπ. Α. Αν. Τ.
Με. Δι., για τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων της Φώρας μας με τις τηλεπικοινωνιακά όμορες Φώρες
καθώς και για τις καταχωρήσεις του «Φάρτη υχνοτήτων Επίγειας Χηφιακής Ευρυεκπομπής
Σηλεοπτικού ήματος» και επανάληψη του παραπάνω διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές
προδιαγραφές».
3- Σο με αριθμ. 1/27-08-2013 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο, ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε, για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4- Σα με αριθμ. οικ. 43666/1746/Υ154/17-09-2013 και οικ. 51967/1992/Υ. 154/16-10-2013 έγγραφα της
Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Υάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, με τα οποίο μας ενημερώνει ότι
επιθυμεί την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τις εξής αλλαγές:
Σροποποίηση του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου από δεκαοκτώ (18) σε δώδεκα (12)
μήνες.
Αύξηση του συνολικού τιμήματος του έργου σε σαράντα χιλιάδες ευρώ # 40.000,00 € # (πλέον
Υ.Π.Α.).
5- Σην από 03-04-2013 ανακοίνωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών, περί
πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης, για την επιλογή των μελών της τριμελούς επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για το υπό κρίση έργο.
6- Σο από 05-04-2013 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Κηρύσσουμε άγονο τον πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς το Τπ. Τ. Με. Δι., για τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων της Φώρας μας με τις
τηλεπικοινωνιακά όμορες Φώρες καθώς και για τις καταχωρήσεις του «Φάρτη υχνοτήτων Επίγειας
Χηφιακής Ευρυεκπομπής Σηλεοπτικού ήματος» που προκηρύχτηκε με τη με αριθμ. 18329/2648/2805-2013 απόφαση, για το λόγο ότι, η μοναδική υποβληθείσα προσφορά είχε παραλείψεις και
αποκλίσεις από τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω Διακήρυξης.
2. Εγκρίνουμε την επανάληψη του παραπάνω πρόχειρου διαγωνισμού, με τις ίδιες τεχνικές
προδιαγραφές του αρχικού διαγωνισμού και με τις εξής τροποποιήσεις στον αρχικό διαγωνισμό:
ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: # 49.200,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.), αντί # 40.000,00 € #
του αρχικού διαγωνισμού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ: 12 μήνες, αντί 18 μηνών του αρχικού διαγωνισμού.
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3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Πρόσφατα εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο «Φάρτης υχνοτήτων Επίγειας Χηφιακής
Ευρυεκπομπής Σηλεοπτικού ήματος». Επίσης, εκδόθηκε η ΚΤΑ τροποποίησης του Εθνικού
Κανονισμού Κατανομής Ζωνών υχνοτήτων, με την οποία ρυθμίζονται τα βασικά φασματικά θέματα
απονομής του ψηφιακού μερίσματος και η μετακίνηση της λειτουργίας σημαντικών Αμυντικών
Ραδιοεπικοινωνιακών υστημάτων της χώρας μας από την ζώνη 830-862 MHz στην ζώνη 758-790
MHz.
Έχοντας πλέον το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και δεδομένων των πιεστικών νομικών αλλά και των
ουσιαστικών διεθνών υποχρεώσεων της Φώρας, απαιτείται να εκκινήσουν οι διαδικασίες συντονισμού
με τις γειτονικές μας χώρες με σκοπό την επίτευξη τεχνικών συμφωνιών συντονισμού, ώστε η χώρα να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως προς:
 την ITU
 την Ευρωπαϊκή Ένωση
 την κατά το συντομότερο δυνατόν απόδοση από την Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιών και
Σαχυδρομείων του ψηφιακού μερίσματος στη Ζώνη 790-862 MHz και τη λειτουργία με τα
μικρότερα δυνατά προβλήματα παρεμβολών.
Με δεδομένη την τεχνική πολυπλοκότητα του ανωτέρω έργου, τον όγκο της διεκπεραίωσης των επί
μέρους τεχνικών μελετών και της επείγουσας ανάγκης απόδοσης των συχνοτήτων της ψηφιακής
τηλεόρασης και του ψηφιακού μερίσματος μέσω διαγωνισμών της Ε.Ε.Σ.Σ., o Σεχνικός ύμβουλος
πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το τεχνικό και διοικητικό έργο όσον αφορά στις διαδικασίες ITU.
3.1. Σο αντικείμενο του έργου του αναδόχου, προσδιορίζεται στις εξής δράσεις:
 Μελέτη δυνατότητας μετατροπής των καταχωρήσεων τύπου allotment σε καταχωρήσεις τύπου
assignment σε συμμόρφωση με το Πλάνο GE06 (conformity check).
 Πραγματοποίηση της μετατροπής των καταχωρήσεων που προκύπτουν από τον παραπάνω
έλεγχο και συμπλήρωση φορμών για τον έλεγχο και την αποστολή στην ITU από την
Αναθέτουσα Αρχή.
 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων (ανταποκρίσεις της ITU και ενδιαφερομένων χωρών) και υποβολή
προτάσεων, συγκεκριμένων βελτιώσεων και αναγκαίων τροποποιήσεων, ιδίως στην περίπτωση
που δεν καθίσταται δυνατή η μετατροπή των καταχωρήσεων τύπου allotment σε καταχωρήσεις
τύπου assignment.
 Μελέτη και αντίστοιχες προτάσεις για ένθεση νέων καταχωρίσεων (additions) στο πλάνο GE06
της ITU.
Η επί μέρους ανάλυση των παραπάνω δράσεων του τεχνικού αντικείμενου του έργου
περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη για τα εξής θέματα:
 Εξέταση Παρεμβολών κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων της Φώρας μας με τις
τηλεπικοινωνιακά όμορες Φώρες.
 Καταχωρήσεις του «Φάρτη υχνοτήτων Επίγειας Χηφιακής Ευρυεκπομπής Σηλεοπτικού
ήματος».
 Καταχωρήσεις στο Πλάνο GE06 των κέντρων εκπομπής με τα χαρακτηριστικά και τους
διαύλους που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία.
 Εξέταση των καταχωρήσεων των όμορων τηλεπικοινωνιακά Φωρών, με σκοπό την εύρεση
ελεύθερων διαύλων και τον εμπλουτισμό των καταχωρήσεων της Ελλάδας στο Πλάνο GE06.
 Εξέταση πιθανών παρεμβολών σε όλο το υπό εξέταση φάσμα που η Φώρα μας πρόκειται να
χρησιμοποιήσει για τα Αμυντικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα και για ασυρματικές
ευρυζωνικές υπηρεσίες.
 Προτάσεις αναθεώρησης του πλάνου του «Φάρτη υχνοτήτων Επίγειας Χηφιακής
Ευρυεκπομπής Σηλεοπτικού ήματος», με βάση τις συχνότητες που θα προκύψουν από τη
διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις όμορες χώρες, ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές.
 Αξιολόγηση εξελίξεων και προτάσεις προσαρμογής – (ύγχρηση Υάσματος 700MHz από
Σηλεόραση και ασύρματη ευρυζωνικότητα σε σχέση με WRC-15 – Ενδεχόμενη επανεξέταση
μεταφοράς του ΕΡΜΗ σε άλλη περιοχή του φάσματος - Μελέτες συμβατότητας της ITU για
τις υπόψη ζώνες ραδιοσυχνοτήτων - White spaces – Ασύρματα μικρόφωνα, PMSE –
Εφαρμογή των νέων προτύπων Σ2 κλπ).
 Ανάπτυξη μεθοδολογίας (π.χ. με την προμήθεια ή ανάπτυξη λογισμικού εργαλείου) για την
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων επί του πίνακα απονομών της RRC-06
για την Ελλάδα και για τις όμορες Φώρες ή/και επί του χάρτη συχνοτήτων, έτσι ώστε να
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δίδεται η δυνατότητα επάλληλων αλλαγών συχνοτήτων κατά τη διαδικασία του διεθνούς
συντονισμού. Σο εργαλείο θα πρέπει να εξετάζει τις απονομές, τις εκχωρήσεις και τις
συχνοτικές εγγραφές του χάρτη συχνοτήτων και να υπολογίζει το εύρος των επιπτώσεων
(πιθανή προσβολή συχνοτήτων που ήδη υπάρχουν στο χάρτη συχνοτήτων, αριθμός
προσβολών, κ.λ.π.) για κάθε αλλαγή συχνοτήτων που επιχειρείται είτε κατά τη διάρκεια
διεθνών διαπραγματεύσεων, είτε κατά τη διαδικασία πρόσθεσης νέων συχνοτήτων (additions)
στον χάρτη συχνοτήτων. Η ανωτέρω εργασία θα πρέπει να γίνεται και για τις συχνότητες
άλλων Φωρών, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη είτε μέσω της ITU, είτε μέσω των
αρμοδίων Διοικήσεων των άλλων Φωρών.
3.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας και Εκπαίδευση στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τη 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 η Αναθέτουσα Αρχή,
ανταποκρινόμενος στα αιτήματα της ιδιαιτέρως δε σε θέματα που αφορούν:
 τις λειτουργίες του εξειδικευμένου λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση
μελετών, ήτοι του ICS Telecom και του ICS Manager.
 την εισαγωγή νέων καταχωρήσεων στο υπάρχον πλάνο και στις απαιτούμενες τεχνικές
μελέτες.
 το τεχνικό μέρος του συντονισμού συχνοτήτων (στο εσωτερικό και το εξωτερικό).
 τη χρήση λογισμικού και ειδικών εργαλείων που ενδέχεται να αναπτύξει ο Ανάδοχος.
3.3. Λοιπές Τποχρεώσεις
 Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του έργου, της πολυπλοκότητας και των τεχνικών απαιτήσεων,
είναι απαραίτητη η συνεχής και στενή συνεργασία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση τουλάχιστον μιας (1) κοινής
σύσκεψης Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής σε εβδομαδιαία βάση στον χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής, όπου και θα είναι εγκατεστημένο το σχετικό πληροφοριακό σύστημα.
 Ο Ανάδοχος, ανάλογα και με τις ανάγκες του έργου, υποχρεούται για την διάθεση ενός
εξειδικευμένου μηχανικού του έργου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες ανά εβδομάδα, στον
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με ενδεικτικό αντικείμενο εργασίας το περιγραφόμενο στην
παράγραφο 2.1 της παρούσας.
 Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο του έργου να παρέχει προς την Αναθέτουσα Αρχή
υποστηρικτική παρουσία στην ITU ή σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.
 Επί πλέον 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 Αναθέτουσας Αρχής.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
4.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη Ομάδα Έργου από ικανό αριθμό
στελεχών (κατ’ ελάχιστον τρία (3) άτομα με δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης), η οποία θα μπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή
και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα αναλάβουν.
Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από:
 Έναν (1) Κύριο Τπεύθυνο – υντονιστή του έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
- Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τίτλο διδάκτορα στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών.
- Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε αντίστοιχα έργα.
 Σουλάχιστον δύο (2) στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον :
- Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
- Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχα έργα.
4.2. Αντικατάσταση του Τπευθύνου του έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα
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προταθούν στην προσφορά επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και μόνο για σπουδαίο
λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην προσφορά.
4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
4.4. Ο Ανάδοχος που θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και,
συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί
του.

5.

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
5.1. Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία της Κεντρικής Τπηρεσίας της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου σε συνεχή βάση καθ’
όλη τη διάρκειά του. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραχωρήσει τον κατάλληλο και επαρκή χώρο για
εγκατάσταση της Ομάδας έργου του Αναδόχου για όσο χρόνο ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες
του επί τόπου.
5.2. Για την κατάρτιση εγγράφων, γνωμοδοτικών σημειωμάτων, εκθέσεων και αναφορών, ο Ανάδοχος
θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες και στην έδρα του καθότι πρόκειται για πνευματική εργασία.
5.3. ε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση, εκτός έδρας, στελεχών του, η Αναθέτουσα Αρχή σε
συνεννόηση με τον Ανάδοχο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμμετοχή στην αποστολή του προσωπικού που
προτείνεται από τον Ανάδοχο και τα έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται από την Αναθέτουσα Αρχή,
εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

6.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΕΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1. Σο έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή,
Πρακτικών και Εκθέσεων Εργασιών ως εξής :
– Μηνιαίες Αναφορές Προόδου
τις εκθέσεις αυτές, εκτός της πορείας και των προοπτικών εξέλιξης των εν λόγω έργων, θα
παρουσιάζονται ενδεχόμενα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους, καθώς και
προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο έργων, αλλά και σε επίπεδο Αναδόχου φορέα,
αναφορικά με τις υποχρεώσεις του έναντι του έργου.
– Τριμηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού και προγραμματισμού του έργου του Τεχνικού Συμβούλου
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, Έκθεση Απολογισμού του έργου του κατά τη
διάρκεια του διαρρεύσαντος τριμήνου και προγραμματισμού του έργου του κατά το επόμενο τρίμηνο.
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν :
 Περιγραφή του συνόλου των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου
αναφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και του ανθρωποχρόνου που έχει διατεθεί από τον
Ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
 Αναφορά κάθε είδους υπηρεσιών του Αναδόχου που πρόκειται να παρασχεθούν κατά το επόμενο
τρίμηνο και των εκτιμήσεων απασχόλησης στελεχών του Αναδόχου.
Με την υποβολή της Σριμηνιαίας Έκθεσης Απολογισμού του έργου του Αναδόχου για το τελευταίο
τρίμηνο της σύμβασης, συνυποβάλλεται και μία τελική έκθεση του απολογισμού του συνόλου του
έργου που υλοποιήθηκε από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει
σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των αναφορών και πρακτικών που εκπόνησε κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
- Προτάσεις σχεδίων διαπραγμάτευσης και Πρακτικά συναντήσεων συντονισμού
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Ο Ανάδοχος καταρτίζει σχέδια διαπραγμάτευσης και τηρεί λεπτομερή τεχνικά πρακτικά σε κάθε
πραγματοποιούμενη συνάντηση συντονισμού με εκπροσώπους ραδιογειτονικών χωρών (εφόσον
παρίσταται).
- Παρουσιολόγια Ομάδας Έργου
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, απαιτείται η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της
Αναθέτουσας Αρχής, ενός (1) τουλάχιστον επιστημονικού συνεργάτη του Αναδόχου, τουλάχιστον
δύο (2) φορές την εβδομάδα. τα παραδοτέα συγκαταλέγονται και τα παρουσιολόγια των
στελεχών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου κατά την διάρκεια του τριμήνου αναφοράς, από τα
οποία θα προκύπτει ο ανθρωποχρόνος που έχει διατεθεί από τον Ανάδοχο για την παροχή των
υπηρεσιών.
τα παρουσιολόγια αναφέρεται η ημερομηνία, η ημέρα, το όνομα του στελέχους της Ομάδας
‘Εργου που απασχολήθηκε, η Τπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και το χρονικό διάστημα
απασχόλησης, ήτοι «από ώρα… έως ώρα…».
Σα παρουσιολόγια εκδίδονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται από τα στελέχη της ομάδας
έργου του Αναδόχου και συνυπογράφονται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου.
Σα πρωτότυπα παρουσιολόγια ανά άτομο υποβάλλονται με ευθύνη του Αναδόχου ως παραδοτέα
στην Αναθέτουσα Αρχή.
6.2. Σο αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε
παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα
συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα
παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ
7.1. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για δώδεκα (12) μήνες.
7.2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την οριστική
παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή.
7.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να αναθέσει στον Ανάδοχο, συμπληρωματικές υπηρεσίες
μέχρι έξι (6) μήνες ακόμα. Για την παροχή των εν λόγω συμπληρωματικών υπηρεσιών, η αμοιβή του
Αναδόχου θα υπολογιστεί με βάση το προτεινόμενο αντίτιμο ανά εξάμηνο, που προβλέπεται στην
οικονομική προσφορά του με βάση τους όρους της παρούσας.
7.4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση αζημίως, ακόμα και πριν την
εξάντληση του συμφωνηθέντος ποσού αμοιβής αν εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την
παροχή του εν λόγω έργου από τον Ανάδοχο. την περίπτωση αυτή, μοναδική υποχρέωση της
Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, είναι η εξόφληση των υπηρεσιών που θα έχουν παραληφθεί
ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών μέχρι και την ημερομηνία
λύσης της σύμβασης.

8.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ
Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων
ευρώ # 49.200,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 23%) ή σαράντα χιλιάδων ευρώ # 40.000,00 € #
(μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 23%) και βαρύνει το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής
Σηλεπικοινωνιών & Σαχυδρομείων.
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του έργου, θα γίνεται ως εξής:



Ποσοστό 30%, με τον αναλογούντα Υ.Π.Α., μετά την παραλαβή της 1ης Έκθεσης
Απολογισμού και προγραμματισμού του έργου, στο τέλος του 3ου μήνα από την έναρξη του
έργου.
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Ποσοστό 20%, με τον αναλογούντα Υ.Π.Α., μετά την παραλαβή της 2ης Έκθεσης Απολογισμού
και προγραμματισμού του έργου, στο τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη του έργου.



Ποσοστό 20%, με τον αναλογούντα Υ.Π.Α., μετά την παραλαβή της 3ης Έκθεσης Απολογισμού
και της Σελικής Έκθεσης του έργου, στο τέλος του 9ου μήνα από την έναρξη του έργου.



Ποσοστό 30%, με τον αναλογούντα Υ.Π.Α., μετά την παραλαβή της 4ης Έκθεσης Απολογισμού
και προγραμματισμού του έργου, στο τέλος του 12ου μήνα από την έναρξη του έργου και θα
υποδηλώνει την ολοκλήρωση του όλου έργου.

Για κάθε πληρωμή, θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο. Κατά τις πληρωμές, θα παρακρατείται από τον
ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 και οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις 3,172 % στο χωρίς Υ. Π. Α. ποσό του τιμολογίου.

9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Α. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
9.1. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους, ως εξής:
α) «υποφάκελος τεχνικής προσφοράς» και
β) «υποφάκελος οικονομικής προσφοράς».
το σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
το σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται, με
ποινή την απόρριψη της προσφοράς , τα οικονομικά στοιχεία .
Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Σα περιεχόμενα των παραπάνω φακέλων υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίτυπα, στην Ελληνική
γλώσσα. Ένα (1) εκ των αντιτύπων, θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ" και θα περιέχει πρωτότυπα
ή επικυρωμένα αντίγραφα, το δε άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ» και μπορεί να περιέχει
απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων. Σο "ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ" επικρατεί όλων, σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ τους.
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.2. Οι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών και θα
συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις για τρίτους. Η συνολική τιμή, με κρατήσεις, θα λαμβάνεται
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ευρώ ή που
καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επιπρόσθετα, στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος των υπηρεσιών χωρίς
Υ.Π.Α., ο αναλογούν συνολικός Υ.Π.Α. και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών με Υ.Π.Α.,
αριθμητικά και ολογράφως.
9.3. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες χωρίς ξύσματα και
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες, κτλ. 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.
9.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη μέρα της
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα αναφέρεται ρητώς στην προσφορά των
υποψηφίων εταιρειών.
Β. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1. ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Α. Κείμενο με περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
όπως αυτές προκύπτουν από την περιγραφή του στο κεφάλαιο 2 της παρούσας.
Η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου θα πρέπει να παραθέτει τις – κατά την άποψη του
υποψηφίου– αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου και να αναλύει τον
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τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών. Επισημαίνεται ότι η
προσφορά θα αξιολογηθεί και για το κατά πόσο ο υποψήφιος θα έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις του
έργου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων αυτών.
Β. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας.
Γ. Βιογραφικά στελεχών και άλλα σχετικά στοιχεία, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου
τεκμηριώνεται η ικανότητα του να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, όπως π.χ. διαθέσιμος
εξοπλισμός, προηγούμενη εμπειρία σε έργα σχετικού αντικειμένου, κλπ.
Δ. υμπληρωμένο τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης
για τα μέλη της Ομάδας έργου:
ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ

Ονοματεπώνυμο

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Αρμοδιότητες /
καθήκοντα

Διαθεσιμότητα ανά στέλεχος
για Απασχόληση στο Έργο
(σε ανθρωπομήνες)

ύνολο Α/Μ
Ε. υμπληρωμένο τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο θα δίνονται περιληπτικά, τα στοιχεία των
υποπαραγράφων Α, Β, Γ, του παρόντος άρθρου:
Κριτήρια υμμόρφωσης

Ναι / Όχι

ελίδα
προσφοράς

Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου :
1. Διάθεση ICS Telecom, ICS Manager (ημερομηνία έκδοσης
αυτών)
2. Χηφιακός Φάρτης
- - Χηφιακό μοντέλο εδάφους (περιγραφή)
- Χηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα (spatial data)

χετική με το έργο δεκαετής (10) εμπειρία για τον Τπεύθυνο έργου
(project manager).
Ομάδα Έργου και Βιογραφικά σημειώματα τελεχών.
-Σριετής (3) εμπειρία και επιστημονική αρτιότητα στελεχών ομάδας
έργου με έμφαση σε εμπειρία υπηρεσιών και εφαρμογών για το
αντικείμενο του έργου.
-Διαδικασίες συντονισμού ITU ge-06
-Δημιουργία - συμπλήρωση φορμών
-Διάρθρωση δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης

2. ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει την προτεινόμενη αμοιβή του υμβούλου ανά τρίμηνο,
αριθμητικώς και ολογράφως και μία σύντομη αιτιολόγησή της (σε συνάρτηση με απαιτήσεις έργου)
καθώς και το συνολικό κόστος των εν λόγω υπηρεσιών με και χωρίς Υ.Π.Α., αριθμητικώς και
ολογράφως.
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία
της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
Οι οικονομικές προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
10. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο έως την Σετάρτη 06 Νοεμβρίου 2013 και ώρα
10:00 π.μ., στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε Παπάγου) σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, προκειμένου αυτή να
πρωτοκολληθεί. Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο μετά την παραπάνω
ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η επιστολή, θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα και να γράφει
ευκρινώς:
ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΨΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 52088/6704/22-10-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 06-11-2013

11. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Σετάρτη 06 Νοεμβρίου 2013
και ώρα 11:00 π.μ.
(Κατάθεση προσφορών έως την Σετάρτη 06 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.).
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των
προφορών, στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε – Παπάγου), Γραφείο
605 και ώρα 11:00 π.μ.

12. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Υυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) υνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.

13. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΕΡΓΟ ΣΗ
13.1 Ορίζουμε τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) πύρος Φατζηλοϊζο, ως Πρόεδρο,
β) Ζήση Σράμπαρη και
γ) Αθανάσιο Κυριάκο,
με αναπληρώτρια την υπάλληλο Ειρήνη Αθανασίου.
13.2 Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση, μονογραφή κατά φύλλο, αξιολόγηση, βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών της Αναθέτουσας
Αρχής. 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 καθοριστεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών.
β) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των προσφορών, η κατάταξή
τους σε υγκριτικό Πίνακα και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών
Τπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, με τα αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού.

14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Σα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε
συνολικό άθροισμα 100, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα, βάσει του οποίου θα υπολογισθεί ο Βαθμός
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

Α.

Β.

Γ.

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

αφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του
έργου (αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου)
Καταλληλότητα και αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της
προτεινόμενης Ομάδας Έργου
(σύνθεση, οργάνωση και διοίκηση ομάδας έργου)
αφής αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκτέλεσης του
έργου.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ
Σεχνικής Προσφοράς (TBi) κάθε προσφοράς.

25%

50%

25%
100%

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 των ομάδων. 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 κάθε ομάδας κριτηρίων.
Σο άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων αποτελεί το Βαθμό Σεχνικής Προσφοράς του κάθε
υποψηφίου ΣΒi.
Μετά την αξιολόγηση και βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει
στη Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών το σχετικό πρακτικό, για την περαιτέρω διαδικασία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, 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 fax, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας
που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά αύξουσα τάξη, με βάση τον ακόλουθο τύπο :

Λ’= ΣΒi x 0,8 + ΚBi x 0,2
όπου:
ΣΒi = ο βαθμός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi = το συγκριτικό κόστος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi = Kmin/Ki*100
Κmin = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή
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Ki = το ποσό της αμοιβής τη προσφοράς i
Με βάση τον Σελικό Βαθμό υνολικής Προσφοράς (Λ’) τους οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο
Σελικό Βαθμό υνολικής Προσφοράς (Λ’).
ε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Σεχνικής Προσφοράς.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα παραπάνω κριτήρια.
Αντιπροσφορές σε ουδεμία φάση του διαγωνισμού και για ουδεμία αιτία γίνονται δεκτές. ε
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υποψηφίου Αναδόχου είναι χαμηλότερη κατά 30% ή
παραπάνω από τον προϋπολογισμό του έργου, η επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητά 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 αποδοχή ή μη της
συγκεκριμένης προσφοράς.

15. ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ - ΤΜΒΑΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που πληροί τους όρους της παρούσας και προσφέρει
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα
για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα ορισθεί με ειδική κατακυρωτική απόφαση. τη συνέχεια μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση. τη σύμβαση θα
περιληφθούν τυχόν ειδικοί όροι που θα βασίζονται σε παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με όσα διατυπώθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης κατά τη φάση της αξιολόγησης και
σκοπό θα έχουν να εξειδικεύσουν το συμβατικό αντικείμενο του έργου.
την κατακυρωτική απόφαση και στη ύμβαση θα περιληφθούν:
α) Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων και έγινε αποδεκτό από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό κριθεί
ασύμφορο.

16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ
Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου , που θα ορισθεί στην κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 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. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης των παραδοτέων.

17. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΕΦΕΜΤΘΕΙΑ
Όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ή θα
περιέλθουν σε γνώση του για την εκτέλεση του έργου, θα φυλάσσονται από αυτόν ως εμπιστευτικά,
δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για τη εκπόνηση των εργασιών του παρόντος έργου, χωρίς να
έχει ο Ανάδοχος δικαίωμα διάθεσής τους και θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή
των εργασιών. Κάθε παραγόμενο από τον Ανάδοχο προϊόν (π.χ. εκθέσεις, αναφορές, στοχοθεσία,
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πρακτικά, φόρμες, ειδικοί χάρτες), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτήν.

18. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ – ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. αγάνη Ρόζα
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-130.80.91 (Αναστάσεως 2 & Σσιγάντε,
Παπάγου, Σμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος, e-mail: r.sagani@yme.gov.gr).
Περίληψη της απόφασης να δημοσιευθεί
«Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ».
Σα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

στην

ημερήσια

οικονομική

εφημερίδα

Η παραπάνω απόφαση θα αναρτηθεί, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ.Υ.Με.Δι.
1. Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας (4)
2. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ

ΜΕΝΕΛΑΟ ΔΑΚΑΛΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Υπ. Υ. Με. Δι.
α) Πολιτικό Γραφείο Τπουργού
β) Πολιτικό Γραφείο Τφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σηλεπικοινωνιών & Σαχυδρομείων
ε) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
στ) Διεύθυνση Διαχείρισης & Ελέγχου Υάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
2. Ε.Ε.Σ.Σ.
Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
κο Γεώργιο Ορφανό
Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
Αριθμ. Fax: 210-6105049
ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Προμηθειών, Τποδομών και Διαχείρισης Τλικού
2 - Σμήμα Διαγωνισμών και υμβάσεων
3 - Γ. Σασιολάμπρο

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ

ΙΨΑΝΝΑ ΑΩΒΑΖΙΔΟΤ
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