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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ :

Επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».

ΣΧΕΤ

Το με αριθμ. οικ. 21863/528/Φ154/24-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ραδιοφάσματος και
Δορυφορικών Επικοινωνιών.

:

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού του Υπ.Υ.Με.Δι. θα προβεί στη διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την
εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», ως εξής:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Επισυνάπτεται Τεχνικό Παράρτημα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πιστώσεις του αποθεματικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 60.000,00€
Φ.Π.Α.
23%
CPV
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

71316000-6 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα τηλεπικοινωνιών)
Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αναστάσεως & Τσιγάντε, Παπάγου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Oκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
www.eprocurement.gov.gr
Το υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004043336/2016-03-21 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ανακαλείται.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρον. Αρχείο
2. Γ. Λουβερδής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ

Τεχνικό
Παράρτημα 2016-03-28
16REQ004084433
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Σκοπός.
Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα
επικαιροποίησης του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για το Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων και για χρονική διάρκεια 8 μηνών.
Εισαγωγή.
Με την ΚΥΑ 42800/2012 και την εφαρμογή του οικείου χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης προέκυψαν προβλήματα που αφορούν τη κάλυψη τηλεοπτικού σήματος σε διάφορα μέρη
της επικράτειας.
Αντικείμενο λοιπόν της μελέτης αποτελεί η άμεση διόρθωση της ΚΥΑ 42800/2012 (ΦΕΚ Β’ 2704) όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39805/1138/2014 (ΦΕΚ Β’ 1876) με γνώμονα, όσον αφορά την υπάρχουσα
κατάσταση, την επιλογή των σημείων εκπομπής, προς κάλυψη του 98% του πληθυσμού και λαμβάνοντας
υπόψη εκτός των άλλων και υλικό πληροφόρησης και ενημέρωσης διαθέτει το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, από προηγούμενες μελέτες.
Τέλος το Υπουργείο επιθυμεί να εκπαιδεύσει στελέχη του έτσι ώστε, μετά το πέρας της παροχής των
υπηρεσιών συμβούλου, τα στελέχη αυτά αν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας κάθε τεχνικό έργο και
διαδικασία που μπορεί να προκύπτει σε σχέση με τα παραπάνω.
Κεφάλαιο Α.
1.

Συλλογή στοιχείων – 1ο Σχέδιο Χάρτη Συχνοτήτων

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων από τον παρόντα σε εφαρμογή χάρτη
συχνοτήτων με τον εμπλουτισμό του με επιπλέον σημείων εκπομπής και προσδιορισμό κατάλληλων
παραμέτρων για την επίτευξη καλύτερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος προβαίνει σε επανασχεδιασμό του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης κατόπιν:
 Συλλογής στοιχείων (υπάρχουσας κατάστασης δικτύου, διαπιστωμένων κενών πληθυσμιακής
κάλυψης, κλπ) και
 Αξιοποίησης οποιαδήποτε διαθέσιμου υλικού δοθεί από τη Υπηρεσία
 Πληθυσμιακής κάλυψης ανερχόμενης τουλάχιστον στο 98%.
 Ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΕΚΚΖΣ και των αναγκών του ΥΕΘΑ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο Ανάδοχος υποβάλει σχέδιο χάρτη συχνοτήτων στο οποίο
περιλαμβάνονται:

α) τα κέντρα εκπομπής με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών (ισχύς, συχνότητες, κεραιο-συστήματα,
διαγράμματα κάλυψης, κλπ) και
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β) η πληθυσμιακή κάλυψη.

Συνολική διάρκεια 1 μήνας

2.

Σχέδιο υλοποίησης βάση προτεραιοτήτων

Ο Ανάδοχος επεξεργάζεται περαιτέρω τον χάρτη που έχει ήδη προτείνει και υποβάλλει εναλλακτικά
σενάρια υλοποίησης επίτευξης του ποσοστού κάλυψης βάσει του μέγιστου δυνατού πληθυσμού
κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Ο Ανάδοχος θα εξετάσει επίσης θέματα τρεχουσών τεχνολογικών εξελίξεων στην εκπομπή τηλεοπτικού
ψηφιακού σήματος και τις αναπτυσσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες αλλά και τις διαμορφωθείσες
προτάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα ψηφίσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης
Ραδιοεπικοινωνιών WRC 15, ώστε να εισηγηθεί προτάσεις και ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις για
την εξοικονόμηση ραδιοφάσματος.
Συνολική διάρκεια 3 μήνες

3.

Βελτιστοποίηση του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων

Ο Ανάδοχος με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί από την Υπηρεσία, από
άλλους φορείς, ή και από ενδεχόμενη δημόσια διαβούλευση επεξεργάζεται το τελικό σχέδιο του χάρτη
και υποβάλλει την τελική έκθεση.
Συνολική διάρκεια 5 μήνες
Ο Ανάδοχος ειδικά για το τμήμα αυτό του έργου (Κεφάλαιο Α1) υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις προόδου
καθώς και την τελική εισήγηση με την ολοκλήρωση του τμήματος (Κεφάλαιο Α1) του έργου, ως
αποτέλεσμα της επιστημονικής-τεχνικής εργασίας του. Η τελική εισήγηση περιλαμβάνει σε πλήρη
ηλεκτρονική μορφή αρχεία (doc και pdf), καθώς και όλα τα συνοδευτικά αρχεία τεκμηρίωσης της
μελέτης (ewf, kmz, ή οποιουδήποτε άλλου μορφότυπου) απαραίτητων συστατικών στοιχείων της
μελέτης.
Κεφάλαιο Β. Εκπαίδευση
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ο Σύμβουλος 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,



Στην εισαγωγή νέων καταχωρήσεων στο υπάρχον πλάνο και στις απαιτούμενες τεχνικές
μελέτες



Στο τεχνικό μέρος του συντονισμού συχνοτήτων (στο εσωτερικό και το εξωτερικό),

 Στις απαιτούμενες μεθόδους
υπολογισμού των
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παρεμβολών καθώς και κάθε τεχνικής

διαδικασίας ή υπολογισμού που δύναται να προκύπτει ως απόρροια των προβλέψεων των
διατάξεων της Συμφωνίας GE 06 και της Παγκόσμιας Διάσκεψης WRC 15


Στη χρήση λογισμικού και ειδικών εργαλείων που ενδέχεται να αναπτύξει ο Σύμβουλος.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα.
Κεφάλαιο Γ. Λοιπές Υποχρεώσεις.
1.

Ο Ανάδοχος ειδικά για το τμήμα του έργου (Κεφάλαιο Α. 3. Βελτιστοποίηση του Σχεδίου Χάρτη
Συχνοτήτων υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις προόδου καθώς και την τελική έκεθεση με την ολοκλήρωσή
του. Η τελική εισήγηση περιλαμβάνει σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή αρχεία (doc και pdf), καθώς και
όλα τα συνοδευτικά αρχεία τεκμηρίωσης της μελέτης (ewf, kmz, ή οποιουδήποτε άλλου
μορφότυπου). Επίσης όλα τα απαραίτητα συστατικά στοιχείων της μελέτης. και τη σχετική
τεκμηρίωση, 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.

2.

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του έργου, της πολυπλοκότητας και των τεχνικών απαιτήσεων, είναι
απαραίτητη η συνεχής και στενή συνεργασία του Συμβούλου με την Υπηρεσία. Για τον λόγο αυτό
κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση τουλάχιστον μιας (1) κοινής σύσκεψης Συμβούλου και
Υπηρεσίας σε δεκαπενθήμερη βάση στον χώρο του ΥΥπΜΔ όπου και θα είναι εγκατεστημένο το
σχετικό πληροφοριακό σύστημα.

3.

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 του
ΥΥπΜΔ. με ενδεικτικό αντικείμενο εργασίας το περιγραφόμενο στο Κεφάλαιο Α και Β και σε
συνεννόηση με τη Υπηρεσία.

4.

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο του έργου να παρέχει προς την Υπηρεσία υποστήριξη και στα
τρέχοντα αιτήματα διεθνούς συντονισμού.

5.

Ο Ανάδοχος τηρεί πρακτικά συναντήσεων σε κάθε πραγματοποιούμενη συνάντηση.
Κεφάλαιο Δ. . Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς - Προδιαγραφές Αναδόχου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος του έργου πρέπει, μαζί με την Οικονομική του Προσφορά, να υποβάλει σε
ξεχωριστό φάκελο την Τεχνική Προσφορά με συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης
του έργου, με αναφορά στα θέματα που, κατά την κρίση τους, είναι κρίσιμα για την υλοποίηση του,
καθώς και των τρόπων και μέσων που θα χρησιμοποιήσουν για την επιτυχή αντιμετώπιση των
θεμάτων αυτών.

Δ.1 Ομάδα Έργου
Ο Ανάδοχος επίσης πρέπει να περιλάβει οργανόγραμμα
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της ομάδας έργου, καταγραφή του

συγκεκριμένου προσωπικού (υπεύθυνος της ομάδας έργου και των στελεχών της) που θα
χρησιμοποιήσει

στις

διάφορες

θέσεις

του

προτεινόμενου

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωτερικών συνεργατών), υποβάλλοντας

οργανογράμματος
σχετικά βιογραφικά

σημειώματα.
Η σύνθεση της ομάδας έργου είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να μεταβληθεί παρά μόνο από
αιτιολογημένη αίτηση και έγκριση από το Υπουργείο.
Με δεδομένη την τεχνική πολυπλοκότητα του ανωτέρω έργου, τον όγκο της διεκπεραίωσης των
επί μέρους τεχνικών μελετών και της επείγουσας ανάγκης απόδοσης χάρτη συχνοτήτων συνολικά
στη ζώνη των UHF, o Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το τεχνικό και
διοικητικό έργο όσον αφορά τις διαδικασίες ITU.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνυποβάλλει όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά την κρίση
του 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.
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 Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει κατ΄
ελάχιστον :
-

Πτυχίο πανεπιστημιακής
ραδιοεπικοινωνιών

εκπαίδευσης

και

τίτλο

διδάκτορα

στον

τομέα

- Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, τουλάχιστον δέκα (10)
ετών.
 Τουλάχιστον δύο (2) στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον:
-

Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

- Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχα έργα.
Δ2. Απαραίτητος Εξοπλισμός
Αναφορικά με τον εξοπλισμό ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απαραίτητα:
 Tο λογισμικό ICS Telecom, ICS Manager (Ημ/νία έκδοσης αυτών)


Ψηφιακό Χάρτη
o Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (περιγραφή)
o Ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα (spatial data).

Κεφάλαιο Ε. Συμπληρωματικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Κάθε παραγόμενο από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης, (ιδίως εργαλείου υπολογι-στικού,
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ειδικών χαρτών, εκθέσεων, αναφορών, στοχοθεσίας, πρακτικών, συμπλήρωση φορμών, κλπ.) μελετών
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΥπΥΜΔ, την οποία και χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου αλλά και της τελικής
έκθεσης (ολόκληρη η μελέτη) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή (doc και pdf), καθώς και όλα τα
συνοδευτικά ηλεκτρονικά αρχεία τεκμηρίωσης της μελέτης (ewf, kmz, ή οποιουδήποτε άλλου
μορφότυπου) απαραίτητων συστατικών στοιχείων της μελέτης.

Κεφάλαιο ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
Παραδοτέα

Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

Συγκέντρωση στοιχείων 1
- 1ο Σχέδιο Υλοποίησης
Βελτιστοποίηση
του 2
Σχέδιου Υλοποίησης
Τελικό Σχέδιο χάρτη
Εκπαίδευση

5

Κεφάλαιο Θ. Ανάλυση Προϋπολογισμού - Πληρωμές
Ανάλυση Προϋπολογισμού
Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Ποσοστό επί του
Συνολικού Π/Υ

1

Αμοιβές Αναδόχου

95%

2

Γενικά Έξοδα

5%

Σύνολο

100%

Πληρωμές
 30% με το πέρας του 1ου μήνα και την παράδοση του 1ου Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων


30% με το πέρας του 4ου μήνα και την παράδοση Έκθεσης Σχεδίου Βελτιστοποίησης βάση
προτεραιοτήτων



40% με το πέρας του 8ου μήνα και την παράδοση του Τελικού Σχέδιου χάρτη και της Τελικής
Έκθεσης

Κεφάλαιο Ι. Αξιολόγηση
Πίνακας ελέγχου συμμόρφωσης προσφοράς με τους όρους της προκήρυξης

16REQ004084433 2016-03-28

Κριτήρια Συμμόρφωσης

Ναι / Σελίδα

Συντ. Βαρ.

Όχι

Κριτηρίου

Βαθμολογία

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

Προσφοράς

Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής για την
υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου
1. Διάθεση ICS Telecom, ICS Manager
(Ημ/νία έκδοσης αυτών)
2. Ψηφιακός Χάρτης
a. Ψηφιακό

μοντέλο

εδάφους

χαρτογραφικά

δεδομένα

(περιγραφή)
b. Ψηφιακά

(spatial data)
Περιγραφή δομής / οργανωτικού σχήματος
ομάδας έργου, προσδιορισμός αρμοδιοτήτων
και ρόλων, χρονική κατανομή ανά θέμα και

25%

δραστηριότητες του έργου
Σαφής

αναλυτική

περιγραφή

της

μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου.

15%

Σχετική με το έργο εμπειρία για το υπεύθυνο
έργου (project manager)
Εμπειρία

και

επιστημονική

30%
αρτιότητα

στελεχών ομάδας έργου με έμφαση σε
εμπειρία υπηρεσιών και εφαρμογών για το
αντικείμενο του έργου.
Διαδικασίες συντονισμού ITU (Δημιουργία –
συμπλήρωση φορμών Διάρθρωση δικτύων)

30%

