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Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή
εξειδικευμένου αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του Υπ.Υ.Με.Δι., σχετικά με τη μορφή του μοντέλου ανάπτυξης
Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοιχτής Πρόσβασης FTTH με δημόσια συμμετοχή και την
αξιολόγηση της βιωσιμότητάς της».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.4 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.5 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄
85/07-04-2014).
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1.6 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
1.7 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.8 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.9 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.10 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
2.4 48797/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
2.5 Οικ. 43960/29-06-2016 (ΦΕΚ 342/ΥΟΔΔ/01-07-2016) του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.6 63807/1898/29-09-2016 (ΦΕΚ 3209/Β΄/05-10-2016) του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Προϊστάμενο και στους
Προϊσταμένους των Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΕΔΟΤΠΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ)».
και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1- Το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 60 παρ. 18 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014).
2- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 61847/654/21-09-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπ.Υ.Με.Δι., με το οποίο αιτείται την επιλογή
εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου που θα παρέχει στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
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Ταχυδρομείων συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μορφή του μοντέλου ανάπτυξης Δικτύου Οπτικών
Ινών Ανοιχτής Πρόσβασης FTTH με δημόσια συμμετοχή και την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς της.
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3- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 63674/681/Φ.2.7/28-09-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπ.Υ.Με.Δι., με το οποίο προτείνει το κόστος για τη
χρηματοδότηση του εν λόγω έργου να βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.
4- Το υπ’ αριθμ. 61896/4977/19-10-2016 απόφαση του Υπουργού Υπ.Με.Δι., σχετικά με την
έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού # 60.000,00 € # πλέον Φ.Π.Α. από το αποθεματικό
της Ε.Ε.Τ.Τ., για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων του Υπ.Υ.Με.Δι. σχετικά με τη μορφή του μοντέλου ανάπτυξης Δικτύου Οπτικών
Ινών Ανοιχτής Πρόσβασης FTTH με δημόσια συμμετοχή και την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς της.
5- Το υπ’ αριθμ. 63860/5026/26-10-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ,
με τον υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ. 16REQ005300696).
6- Την ανάγκη συγκρότησης ειδικής επιτροπής διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισμού, λόγω της
πολυπλοκότητας, εξειδίκευσης και ιδιομορφίας του έργου.
7- Την από 24-10-2016 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών προκειμένου για την συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης αποτελεσμάτων (διενέργειας) του διαγωνισμού.
8- Το από 26-10-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (λόγω ύψους δαπάνης), σε ευρώ, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
προκειμένου να επιλεγεί εξειδικευμένος ανάδοχος, που θα αναλάβει την εκτέλεση του
έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του Υπ.Υ.Με.Δι. σχετικά με τη μορφή του μοντέλου ανάπτυξης Δικτύου Οπτικών
Ινών Ανοιχτής Πρόσβασης FTTH με δημόσια συμμετοχή και την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς
της».
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και το έργο του αναδόχου περιγράφονται
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο και
ισοδύναμο τμήμα της παρούσας.
Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης
και λήγει σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.
2- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν
επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
α) Κύκλο εργασιών τουλάχιστον 3.000.000,00 € σε κάθε μια από τις τρεις (3) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις. Η εν λόγω απαίτηση θα προκύπτει από τους αντίστοιχους
ισολογισμούς.
β) Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης σε θέματα στρατηγικής
και επιχειρηματικού σχεδιασμού και τεχνολογίας πληροφορικής.
γ) Να διαθέτουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα:
-Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού για φορείς του Δημοσίου.
-Επιχειρηματικού Σχεδίου και Στρατηγικής Ανάπτυξης για Φορείς Τηλεπικοινωνιών.
-Αξιολόγηση σκοπιμότητας - βιωσιμότητας επενδυτικών πλάνων ανάπτυξης σε αγορές
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.
Η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον μια περίπτωση εκπόνησης
αυτού του είδους εργασιών κατά την τελευταία τριετία για κάθε μια από τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες, Τα στοιχεία τεκμηρίωσης θα είναι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Τα στοιχεία
τεκμηρίωσης δύναται επίσης να είναι και τιμολόγια ή συμβάσεις έργου, αλλά στις περιπτώσεις
αυτές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι ολοκλήρωσε ή εκτελεί
επιτυχώς το υπόψη έργο.
δ) 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 αναλάβει.
Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από:
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•

•

Υπεύθυνο Έργου με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
μηχανικού ή οικονομικών ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική
εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και στη διαχείριση και παρακολούθηση
μεγάλων έργων.
Δύο (2) στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μηχανικού ή οικονομικών ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξαετή
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία
αποδεικνύονται με την υποβολή βιογραφικών, τα οποία συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα
πιστοποιητικών εκπαίδευσης και βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων (Η Υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα να ελέγξει την ακρίβεια των υπεύθυνων δηλώσεων).
3- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και
τους όρους της παρούσας απόφασης.
4- Ορίζουμε τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(διενέργειας), αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Ειρήνη Αθανασίου, ως Πρόεδρο,
β) Στράτο Κανέλλη και
γ) Κωνσταντίνο Μπατζάκη,

με αναπληρωτές τους υπαλλήλους Χαρίκλεια Λάμπογλου (αναπληρωτή της Προέδρου), Σοφία
Παπαθανασοπούλου και Ελένη Ταπουσάνη.
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Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού,

έλαβε χώρα κατόπιν της
διενέργειας από την Υπηρεσία μας, δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα
στην Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της ως άνω
απόφασης.

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 αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι :
α) Η αποσφράγιση των προσφορών, η μονογραφή κατά φύλλο του περιεχομένου τους, ο
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, το αργότερο σε δέκα (10 εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
β) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των προσφορών και
η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής, με τα αποτελέσματα της διενέργειας του
διαγωνισμού.
6- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι:
Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως τις 9 Νοεμβρίου
2016, ημέρα Τετάρτη, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής
[Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου και ώρα 15:00΄ ], σε σφραγισμένο φάκελο
μαζί με επιστολή τους, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Η επιστολή θα πρέπει να
αναφέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου και να γράφει ευκρινώς τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Προσφορά.
β) Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Αριθμός απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Στο κλειστό φάκελο και στους επιμέρους κλειστούς υποφακέλους θα πρέπει να αναγράφονται,
επίσης, ευκρινώς τα εξής:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

:
:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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του Υπ.Υ.Με.Δι., σχετικά με τη μορφή του μοντέλου
16PROC005308142
2016-10-27
ανάπτυξης Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοιχτής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

:

Πρόσβασης FTTH με δημόσια συμμετοχή και την
αξιολόγηση της βιωσιμότητάς της»
(Επωνυμία Εταιρίας /Εταιριών), Ταχ. Δ/νση, τηλ.,
φαξ

Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο, μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Εφόσον επιθυμούν οι υποψήφιοι, μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση, από
την παραπάνω αναφερόμενη επιτροπή, των προσφορών, στις 10 Νοεμβρίου 2016,
ημέρα Πέμπτη, στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε–
Παπάγου), 1ος όροφος-Αίθουσα Σεμιναρίων και ώρα 11:00΄.
7- Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου θα περιέχει δύο (2) επιμέρους
κλειστούς υποφακέλους, ως εξής:
α) «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και
β) «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς».
Στον κλειστό Υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με
το σημείο 9 της παρούσας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα
περιλαμβάνονται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.
Στο σφραγισμένο Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, με
ποινή την απόρριψη της προσφοράς, τα οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α’ της παρούσας.
Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση του
φακέλου προσφοράς, αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής, με τη σειρά
που επιδίδονται και ταυτόχρονα τους καταχωρεί με την ίδια αρίθμηση στο πρακτικό του
διαγωνισμού στο οποίο ειδικότερα καταγράφει την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και
μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής.
Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών, την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη, ελέγχει και μονογράφει τους
περιεχόμενους σε αυτούς Φακέλους και Υποφακέλους και ελέγχει αν είναι κλεισμένοι οι
Υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. Στο εξωτερικό όλων των ανωτέρω Υποφακέλων
σημειώνεται η ημερομηνία αποσφράγισης και τα μέλη της επιτροπής θέτουν τη μονογραφή
τους.
Κατόπιν η επιτροπή ανοίγει τους Υποφακέλους των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής
Προσφοράς» όλων των διαγωνιζομένων και μονογράφει ανά φύλλο όλα τα περιεχόμενα σε
αυτόν δικαιολογητικά και ελέγχει για κάθε έναν την πληρότητα του εν λόγω υποφακέλου.
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.
Στη συνέχεια, η επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις «Τεχνικές Προσφορές» και τις
βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
παρούσας.
Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης, η επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται:
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α) αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής περί των λόγων αποκλεισμού των διαγωνιζομένων που
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δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό, βάσει της
πληρότητας του Υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και β)
πίνακες με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου αξιολόγησης
σύμφωνα με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αναγράφουν την τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής
Προσφοράς.
Οι Υποφάκελοι 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 και έγινε τεχνικά αποδεκτή η
προσφορά τους, με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, δύο (2)
τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
Μετά την αποσφράγιση και μονογραφή των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων
που συνεχίζουν στη διαδικασία μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται η
τελική κατάταξη των προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο του σημείου 11 της
παρούσας.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
8- Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες και δεν θα φέρουν παράτυπες
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες
κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον
υποψήφιο, 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.
Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
9- Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον αντίστοιχο κλειστό Υποφάκελο:
1. Καταστατικό της εταιρείας (για νομικά πρόσωπα).
2. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ
Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.). Τα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα
δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία αυτού/αυτών που
υπογράφει/υπογράφουν τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά
πρόσωπα), στην οποία:
α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- Δεν έχουν καταδικασθεί (ως φυσικά πρόσωπα) με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα
(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
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ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον αυτό απαιτείται.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
στην οποία:
α) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
β) Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (σε περίπτωση που η ποινή
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα),
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι
συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και
των υποχρεώσεών τους προς φορείς του Δημοσίου.
γ) Θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους
της.
10- Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται (μετά την αποσφράγιση των 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 όπου
Kmin = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή
Κi = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς i
Με βάση τον τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Λ), οι υποψήφιοι θα καταταχτούν κατά
αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι αυτός με το μεγαλύτερο
τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Λ).
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 τον 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) στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών,
β) στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
υποψήφιος ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και
γ) στην 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.
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11- Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων θα γίνει σύμφωνα με το «Πρότυπο Οικονομικής
Προσφοράς» όπως αυτό επισυνάπτεται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων προσδιορίζεται σε Ευρώ, άνευ Φ.Π.Α. για το
σύνολο του Έργου και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του Έργου, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Η συνολική αμοιβή θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά του επικρατέστερου
υποψηφίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.00,00 €) χωρίς ΦΠΑ.
Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσματα καθώς και λάθη στη στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη
βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, προκειμένου να
προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία, απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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12- Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου και η παραλαβή αυτού θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική
απόφαση.
13- Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή τους από την ανωτέρω επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου και αφού ο
Ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος για οποιοδήποτε λόγο,
μετατίθεται αντίστοιχα και η ημερομηνία πληρωμής του Αναδόχου.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί από τον ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος,
σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. Επίσης, θα διενεργηθεί
η προβλεπόμενη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
14- Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ
# 60.000,00 € # πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #74.400,00 €# και βαρύνει το
αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του ν.
4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 18 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/1712-2014).
15- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό
κριθεί ασύμφορο.
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16- Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- Το από 26-10-2016
Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ΔΙ.
1 - Μέλη της επιτροπής Διενέργειας:
α) Ειρήνη Αθανασίου
β) Στράτο Κανέλλη
γ) Κωνσταντίνο Μπατζάκη
δ) Χαρίκλεια Λάμπογλου
ε) Σοφία Παπαθανασοπούλου
στ) Ελένη Ταπουσάνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

2 - Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ΔΙ.
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικής Γραμματέως
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
δ) Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ε) Αν. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
στ) Δ/νση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και ΠΤΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Α. Ζώτου
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. οικ. 70746/5473/27-10-2016 απόφασή μας
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2016-10-27
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Σκοπός του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη ανάπτυξης εθνικού δικτύου ανοικτής πρόσβασης (open
access) με τεχνολογία FTTH από σημείο προς σημείο (point to point, P2P) με μερική δημόσια
χρηματοδότηση.
Η μελέτη θα εξετάσει εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης δικτύου
πρόσβασης FTTH. Επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των παρόχων τηλεπικοινωνιών στην
υλοποίηση και λειτουργία του έργου και η αξιοποίηση των υφιστάμενων ή υπό ανάπτυξη
υποδομών (MAN, Rural Broadband, δίκτυο ΕΔΕΤ κλπ).
Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους τελικούς χρήστες, η διευκόλυνση του
ανταγωνισμού, η εξασφάλιση βέλτιστου συνδυασμού βιωσιμότητας/καθολικότητας, η
ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και της
αποτελεσματικότητας της κρατικής χρηματοδότησης.
Θα εξεταστούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις εκμετάλλευσης του δικτύου και των υπηρεσιών που
θα παρέχονται (υπηρεσίες χονδρικής παθητικού δικτύου), αριθμού «παρόχων – φορέων»
ανάπτυξης της υποδομής, καθολικής κάλυψης ή κάλυψης γεωγραφικών περιοχών μειωμένου
ενδιαφέροντος, και μηχανισμών τιμολόγησης.
Για το σκοπό αυτό θα αξιολογηθούν επιτυχή μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί σε αντίστοιχα έργα σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή επί μέρους παραδείγματα παγκοσμίως και θα εξετασθούν τα
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα λαμβάνοντας υπ’ όψη παράγοντες, όπως η κατάσταση
ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες αγορές στην Ελλάδα, η διεθνής οικονομική συγκυρία, τα
αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών διαβουλεύσεων με παρόχους/εταιρίες/φορείς κλπ. Τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε σεναρίου θα τεκμηριωθούν με βάση ποσοτικά
και ποιοτικά κριτήρια.
Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθεί ο τρόπος δημόσια συμμετοχής στο έργο, με αξιοποίηση των
κονδυλίων που έχουν ήδη εγκριθεί καθώς και πρόσθετων που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν
(π.χ. με αξιοποίηση του πακέτου Juncker). Θα εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης
του έργου όπως Κράτος ως Ιδιώτης Επενδυτής, χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους (με την
επιλογή ενός μοντέλου ΣΔΙΤ), σύμβαση παραχώρησης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ καθώς και όποιο
επιχειρηματικό μοντέλο και χρηματοδοτικό σχήμα κριθεί κατάλληλο για ευρυζωνικά έργα,
περιλαμβανομένης της δημόσιας συμμετοχής στην εταιρία/εταιρίες διαχείρισης του δικτύου. Θα
εξεταστεί επίσης η συμβατότητα των εναλλακτικών αυτών με τους ρυθμιστικούς κανόνες και τις
κατευθυντήριες γραμμές για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον ανταγωνισμό και την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Τέλος, θα
διερευνηθεί ο ρόλος και ο τρόπος συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στο έργο, ή εταιρειών
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, π.χ. ΑΔΜΗΕ προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
ολοκλήρωσής του.
Για τα μοντέλα που θα προκριθούν, θα αξιολογηθεί η βιωσιμότητα της επένδυσης. Η μελέτη
βιωσιμότητας θα βασιστεί στις ακόλουθες παραδοχές:
• Ανάπτυξη και μέγεθος δικτύου: Θα εξασφαλισθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) αναλυτικός κατάλογος των
πόλεων και δήμων της Ελληνικής Επικρατείας όπου θα κατασκευαστεί δίκτυο FTTH.
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• Διαστασιοποίηση του δικτύου, κόστος κατασκευής και λειτουργίας της παθητικής ή/και
16PROC005308142
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τυχόν ενεργής υποδομής: Θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που
•
•

•

εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΓΓΤΤ.
Θα αναπτυχθούν τρία σενάρια προβλέψεων διείσδυσης χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών
(βασικό, αισιόδοξο, απαισιόδοξο).
Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων εσόδων από πελάτες χονδρικής και τελικούς
χρήστες (οικιακούς πελάτες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις-ΜΜΕ) θα γίνουν παραδοχές
τιμολόγησης τόσο σε εμπορική βάση, αξιοποιώντας πληροφόρηση από τους παρόχους της
Ελληνικής αγοράς αλλά και την διεθνή εμπειρία, όσο και σε βάση ανάκτησης του κόστους
επένδυσης.
Θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της Δημόσιων Διαβουλεύσεων που έχουν προηγηθεί.
Επιπρόσθετα, και με την υποστήριξη της ΓΓΤΤ, θα πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις με
τους παρόχους/εταιρίες/φορείς της εθνικής αγοράς προκειμένου να αντληθούν
πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά/επενδυτικά τους σχέδια ανάπτυξης δικτύων
FTTH, καθώς και στοιχεία όπως εκτιμώμενα κόστη προμήθειας, κατασκευής και
λειτουργίας, αναμενόμενα έσοδα κ.λ.π., βάσει των οποίων θα επικαιροποιηθούν (στο βαθμό
που θα κριθεί αναγκαίο) οι παραδοχές και τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών.

2. Φυσικό αντικείμενο
Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης θα δημιουργηθεί υπολογιστικό μοντέλο σε
μορφή αρχείων EXCEL, στο οποίο θα εισάγονται οι παράμετροι της επένδυσης, θα γίνεται ο
υπολογισμός κόστους και εσόδων και θα υπολογίζονται η καθαρή παρούσα αξία, ο χρόνος
αποπληρωμής και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης.
Το μοντέλο θα είναι πλήρως παραμετρικό ώστε να δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν διαφορετικά
σενάρια και αναλύσεις ευαισθησίας και να μπορεί να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα του έργου για
διάφορα εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξης και σενάρια διείσδυσης.
Η μελέτη θα καταλήξει, μετά από συζήτηση των αποτελεσμάτων με τη ΓΓΤΤ, στην σύνταξη
αναφοράς που θα περιλαμβάνει:
• Περιγραφή της προτεινόμενης λύσης για το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου
και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών που θα παρέχονται.
• Τον προτεινόμενο τρόπο δημόσιας συμμετοχής στο έργο.
• Οικονομική εκτίμηση ως προς την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα του προτεινομένου
μέτρου (αντιμετώπιση εξωτερικότητας ή/και αποτυχίας της αγοράς, κίνητρο προς τους
υποψηφίους φορείς που θα συμμετέχουν (επιχειρήσεις), αναλογικότητα μέτρου).
• Ποσοτική-ποιοτική ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) του προτεινομένου
μέτρου, που θα περιλαμβάνει εξέταση των σχετιζόμενων και επηρεαζόμενων αγορών από
την κατασκευή του έργου και την μετέπειτα λειτουργία του δικτύου.
• Τεχνικο-οικονομική εκτίμηση για την ελαχιστοποίηση (πιθανών) στρεβλώσεων
ανταγωνισμού που δύναται να παρουσιαστούν λόγω της εφαρμογής του προτεινομένου
μέτρου.
• Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων
• Διερεύνηση της συμβατότητας του σχεδιαζόμενου έργου με το εγκεκριμένο από την ΕΕ
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες της
ΕΕ και προτάσεις για την επικαιροποίησή του στα σημεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,
καθώς και κατάθεση προτάσεων για την εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων
χρηματοδότησης από την ΕΕ, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό.
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3. Υποχρεώσεις μερών
Το ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. θα υποστηρίξει τον ανάδοχο με οποιαδήποτε δεδομένα της ελληνικής αγοράς
τηλεπικοινωνιών είναι διαθέσιμα σε αυτό. Τέτοια δεδομένα ή/και δεδομένα παρόχων θεωρούνται
απόλυτα εμπιστευτικά. Η ΓΓΤΤ θα παρέχει ομάδα ειδικών προς υποστήριξη του αναδόχου και θα
παράσχει τις προηγούμενες σχετικές μελέτες και εργαλεία σε μορφή .xls που έχει στη διάθεσή της,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πλήρης παρουσίαση της διεθνούς και εθνικής κατάστασης,
μοντέλα και προτάσεις, προηγούμενες διαβουλεύσεις και σχόλια στις διαβουλεύσεις κλπ. Τέλος η
ΓΓΤΤ θα συμμετέχει μαζί με τον ανάδοχο σε τυχόν επισκέψεις, συναντήσεις κλπ. προς
διεκπεραίωση θεμάτων που σχετίζονται με το έργο.
Επίσης η ΓΓΤΤ θα εξασφαλίσει, όπου είναι εφικτό και ανάλογα με τις δυνατότητες της και σε κάθε
περίπτωση όχι δεσμευτικά, υποστήριξη στον ανάδοχο σχετικά με τα νομικά θέματα, τα θέματα
ανταγωνισμού και τις διαδικασίες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που άπτονται του
προτεινόμενου μοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών και του επιλεγόμενου τρόπου
δημόσιας συμμετοχής στο έργο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για τέσσερις (4) μήνες μετά την
οριστική παραλαβή του, να υποστηρίζει τη ΓΓΤΤ στις συναντήσεις της με εκπροσώπους εθνικών ή
διεθνών φορέων (π.χ. διαχειριστικές αρχές, DG CNECT, DG Regio, Jaspers κ.α.) στο πλαίσιο της
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

16PROC005308142 2016-10-27

4. Παραδοτέα έργου
Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι τεχνική αναφορά που θα περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται
στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και το υπολογιστικό μοντέλο σε μορφή αρχείων
EXCEL για τον υπολογισμό κόστους και εσόδων, της παρούσας αξίας, του χρόνου αποπληρωμής
και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης.
Το τελικό παραδοτέο του έργου θα συνταχθεί και θα παραδοθεί στη ΓΓΤΤ τόσο στην ελληνική όσο
και στην αγγλική γλώσσα. Κείμενα εργασίας και ενδιάμεσα παραδοτέα δύνανται να συντάσσονται
και να παραδίδονται είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.
5. Διάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, με έναρξη από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης.
6. Κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, καθώς και οι αντίστοιχοι με αυτά συντελεστές
βαρύτητας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας ελέγχου συμμόρφωσης προσφοράς με τους όρους της προκήρυξης
Ομάδα
Α

Κριτήρια Συμμόρφωσης
Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των
απαιτήσεων έργου

Βαθμολογία
κριτηρίου
25%

Β

Σαφής και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας
υλοποίησης του έργου

25%

Γ

Καταλληλόλητα και αναμενόμενη
αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης Ομάδας
Έργου (σύνθεση, οργάνωση και διοίκηση ομάδας
έργου)

50%
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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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Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται (μετά την αποσφράγιση των 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
Βαθμολογία έστω και σε ένα κριτήριο κάτω του βαθμού 100 καθιστά την προσφορά απορριπτέα.
Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου είναι χαμηλότερη από το
75% του προϋπολογισμού του έργου, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα ζητά γραπτώς
διευκρινήσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο για τη σύνθεση της προσφοράς του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.
Στοιχεία του Προσφέροντος:
Ονοματεπώνυμο:
Τίτλος:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax.:
Ε-mail:
Α.Φ.Μ.:
Β.
Οικονομική Προσφορά:
Για την εκτέλεση του έργου Συμβούλου, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. οικ. 70746/5473/2710-2016 απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, προσφέρω την ακόλουθη κατ΄ αποκοπήν αμοιβή:
Οικονομική Προσφορά (σε Ευρώ)
Περιγραφή
Αριθμητικά
Ολογράφως
Συνολική αμοιβή χωρίς
τον ΦΠΑ
Ποσόν
ΦΠΑ
(Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας)
Συνολική αμοιβή με ΦΠΑ

Αθήνα, ...

2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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