Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NEKTARIA MAVRIDOU
Ημερομηνία: 2020.04.24 09:25:08 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Διακήρυξη 11/2020
(άνω των ορίων)

για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός 307.000,00 € πλέον ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
614.000,00€ πλέον ΦΠΑ
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Συνοπτική περιγραφή
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
της ΕΥΑΘ ΑΕ, προϋπολογισμού τριακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (307.000,00€), πλέον ΦΠΑ για
δύο (2) έτη, με δυνατότητα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη και συνολικού
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, εξακοσίων
δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (614.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της
ΕΥΑΘ ΑΕ

Τίτλος
Αναθέτων φορέας

ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ):

614.000,00€

Κωδικοί CPV

64200000-8, 32412100-5, 32580000-2, 45314000-1,
64227000-3, 64212000-5, 48821000-9

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη
προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα
Ευρωπαϊκής Ένωσης

21/4/2020

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

24/4/2020

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ

24/4/2020

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο
του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr

24/4/2020

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής προσφορών

ηλεκτρονικής

25/5/2020

Ημερομηνία
και
Αποσφράγισης

Ηλεκτρονικής

ώρα
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29/5/2020 και ώρα 09:00π.μ.

1.

Αναθέτων φορέας και αντικείμενο σύμβασης

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
Επωνυμία

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Εγνατίας 127

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54635

Τηλέφωνο

2310 966 972, -928, -968, -969

Φαξ

2310 969430, promithiesfax@eyath.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

epahatouridou@eyath.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ελένη Παχατουρίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eyath.gr

Αναθέτων Φορέας, είναι η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) που
έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 127, ΤΚ 54635.
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Οικονομικών
Συλλογικό Όργανο που γνωμοδοτεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του
Διαγωνισμού.
Αποφαινόμενο Όργανο κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΥΑΘ ΑΕ.
Φορέας που εκτελεί τη σύμβαση είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Συλλογικό Όργανο που γνωμοδοτεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Αποφαινόμενο Όργανο κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΥΑΘ ΑΕ.
Όργανο που αποφαίνεται επί διοικητικών προσφυγών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Είδος Αναθέτοντος Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 224 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» και το
διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, ΦΕΚ Α 248/3.11.1998) και
προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ
(ΟΥΘ ΑΕ) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΑΘ ΑΕ). Είχε προηγηθεί στις 25
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Ιουνίου 1997 η μετατροπή των ΝΠΔΔ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες. Η ΕΥΑΘ ΑΕ είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ. Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί
ανωνύμων εταιρειών» και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ. Β, καθώς
και από το Ν.3016/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002. Τελεί δε υπό την
εποπτεία των υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, η δε διάρκεια
αυτής ορίστηκε σε 99 έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το
αρχικό καταστατικό της εγκρίθηκε με την Αρ. ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30.07.2001) απόφαση
κι είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 41913/06/B/98/32.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι το ύδωρ κατά την έννοια του άρθρου 230
του ν. 4412/2016 και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην περιοχή
της επιχειρησιακής του δραστηριότητας (πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κ.α.).
Εφαρμοστέο δίκαιο
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του
Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222-338) και του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, τα
έγγραφα της σύμβασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.eyath.gr .

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής
τηλεφωνίας, MPLS-VPN για τις εγκαταστάσεις γραφείων της ΕΥΑΘ καθώς και υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 64200000-8, 32412100-5, 32580000-2, 45314000-1, 64227000-3,
64212000-5, 48821000-9
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια με δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) επιπλέον
ετών. Αναλυτική περιγραφή του δικαιώματος προαίρεσης δίνεται στο άρθρο 5 των Ειδικών
Όρων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες, τον προμηθευόμενο εξοπλισμό
καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις ανέρχεται στις τριακόσιες επτά χιλιάδες ευρώ (307.000,00 €)
πλέον ΦΠΑ για την αρχική περίοδο των δύο χρόνων, στον οποίο περιλαμβάνονται τυχόν ρήτρες
διακοπής των συμβολαίων κινητής πριν τη λήξη τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο (2)
ετών, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (614.000,00) πλέον
ΦΠΑ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στα
παραρτήματα που ακολουθούν.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση
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των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 τη με αρ. 230/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την οποία α)
εγκρίθηκε η Διακήρυξη – Τεχνικές Προδιαγραφές και η διενέργεια του διαγωνισμού, β)
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/5/2020 και ώρα 23:59:00
Η διαδικασία (ηλεκτρονική αποσφράγιση) θα διενεργηθεί μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού
τόπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 29/5/2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00 .π.μ.
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1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
21/4/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ στη διεύθυνση (URL) : http://www.eyath.gr στην διαδρομή :
ΕΥΑΘ ► Εταιρεία ► Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών ► Διαγωνισμοί Έτους 2020, στις
24/4/2020
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα
ΧIV του Προσαρτήματος B’ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες,
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:


η περίληψη της Προκήρυξης της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η παρούσα Διακήρυξη Νο 11/2020 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής,



το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]



οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας από
τον αναθέτοντα φορέα, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Παροχή Διευκρινίσεων
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα της σύμβασης, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, μπορούν να ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι πληροφορίες ή
διευκρινίσεις του Αναθέτοντος Φορέα επί των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων παρέχονται
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων υπογράφεται, υποχρεωτικώς, ηλεκτρονικά. Αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα Apostile σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης... Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου,
θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. της παρούσας εκδίδονται από
χρηματοοικονομικά, πιστωτικά ή ασφαλιστικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυητικές επιστολές –ανεξαρτήτως του φορέα έκδοσής τους- πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον και επί ποινή απαραδέκτου τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και
κάθε μέλος του, σε περίπτωση ένωσης, έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
α) την παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν,
β) τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που αναγράφονται στην παράγραφο 2.1.1 της παρούσας,
γ) τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης.
Κατά της παρούσας Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο
Αναθέτων Φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν τη
νομική μορφή της Κοινοπραξίας, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ και μη
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
6.140,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, δηλαδή μέχρι 29/6/2021 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη
ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους ς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο), στον εκπρόσωπό του (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
12

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων
οικονομικός φορέας:
(α) όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και
(β) όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης ή/και
(γ) ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
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παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 253 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
14

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, υπάρχουν
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
Αναθέτοντος Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.5. Δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση απόδειξη ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία ή περισσότερες από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.5 της παρούσας.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
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του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση για την διαπίστωση της
επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την
παροχή υπηρεσιών που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3
της παρούσας Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται
από όλα τα μέλη της ένωσης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν
οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
1. Να έχουν το νόμιμο δικαίωμα και να κατέχουν άδεια (σε ισχύ την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού) για την παροχή δικτύου MPLS-VPN.
2. Να δραστηριοποιούνται τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ελληνική ή διεθνή αγορά
και να έχουν ενεργούς πελάτες, σε υπηρεσία MPLS-VPN, καθώς και κινητής τηλεφωνίας.
3. Να έχουν το νόμιμο δικαίωμα και να κατέχουν άδεια (σε ισχύ την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού) για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
4. Να διαθέτουν ενδεικτικό κατάλογο με πελάτες που έχουν υλοποιήσει παρόμοια έργα με
αυτό που περιγράφεται στην παρούσα. Δηλαδή, να έχουν εκτελέσει ένα αντίστοιχο έργο
υλοποίησης MPLS - VPN ανεξαρτήτου αριθμού σημείων, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει
συνδυασμό τεχνολογίας xDSL ή/και άλλης αντίστοιχης, συμπεριλαμβανομένου και κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την απόδειξη του τελευταίου απαιτείται η
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της εν λόγω υλοποίησης
από τον πελάτη για τον οποίο έχει υλοποιηθεί το έργο.
5. Ο Τηλεπικοινωνιακός πάροχος (Τ.Π) πρέπει να κατέχει ο ίδιος τις απαραίτητες γενικές και
ειδικές άδειες, για την παροχή σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας με χρήση τετραψήφιου ΚΕΦ
(Κωδικός Επιλογής Φορέα) ή με μόνιμες συνδέσεις και χρήση αριθμοδοτικών πόρων.
6. Να μπορεί να μεταφέρει στο δίκτυο του, αριθμητικά φάσματα όλων των τύπων γραμμών
που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα (PSTN , ISDN, PRI), όπου θα χρησιμοποιούνται για τις
εξερχόμενες κλήσεις και για τις εισερχόμενες κλήσεις. Για την απόδειξη της εν λόγω απαίτηση
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
7. Να υποστηρίζει μέσω της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας PRI αριθμητικά φάσματα κατόπιν
μεταφοράς η φορητότητας αυτών από όλων των τύπων γραμμών ( PSTN , BRI , PRI)που θα
χρησιμοποιούνται για τις εξερχόμενες και για τις εισερχόμενες κλήσεις. Για την απόδειξη της
εν λόγω απαίτηση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
επί ποινή αποκλεισμού κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά το χρόνο σύναψης της
σύμβασης:
Πιστοποίηση EN ISO 9001: 2008 (για φύση εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή
ισοδύναμη νέα έκδοση.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις ως
άνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5 της παρούσας) και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
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αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την παρούσα διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το Παράρτημα Ε της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 308 παρ. 1 του
ν. 4412/2016, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (απόφαση 3/24-01-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒΚ3Ε). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.
To ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
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φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Επίσης, εάν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της
παρούσας, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7 της παρούσας).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων
Φορέας που αναθέτει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Ως προς το χρόνο έκδοσης των αποδεκτών αποδεικτικών εγγράφων της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας Διακήρυξης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, όταν
ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερο όρο της
παρούσας διακήρυξης:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
γ) Ιδίως για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ’ της παρούσας πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. (Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού).
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (εκτός της 2.2.3.2 περίπτωση γ’) και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 306 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό /
βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Β.4. Για την
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
1. άδεια (σε ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού) για την παροχή δικτύου MPLS-VPN.
2. Κατάλογος συμβάσεων της τελευταίας τριετίας στην Ελληνική ή διεθνή αγορά και να έχουν
ενεργούς πελάτες, σε υπηρεσία MPLS-VPN, καθώς και κινητής τηλεφωνίας, με βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης εκ μέρους αναθετουσών αρχών ή ιδιωτών
3.άδεια (σε ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού) για την παροχή υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας
4.Ενδεικτικό κατάλογο με πελάτες που έχουν υλοποιήσει παρόμοια έργα με αυτό που
περιγράφεται στην παρούσα. Δηλαδή, να έχουν εκτελέσει ένα αντίστοιχο έργο υλοποίησης MPLS
- VPN ανεξαρτήτου αριθμού σημείων, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό
τεχνολογίας xDSL ή/και άλλης αντίστοιχης, συμπεριλαμβανομένου και κινητής τηλεφωνίας στην
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Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την απόδειξη του τελευταίου απαιτείται η προσκόμιση σχετικής
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της εν λόγω υλοποίησης από τον πελάτη για τον
οποίο έχει υλοποιηθεί το έργο.
5.Απαραίτητες γενικές και ειδικές άδειες, για την παροχή σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας με
χρήση τετραψήφιου ΚΕΦ (Κωδικός Επιλογής Φορέα) ή με μόνιμες συνδέσεις και χρήση
αριθμοδοτικών πόρων.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα σε αυτήν
δικαιολογητικά .
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει, όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα
Φορέα, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά
την έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του ν.4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 επ. του ν. 4412/2016.
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Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία
θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος (ποσοστό συμμετοχής) της σύμβασης που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της ένωσης,
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη
διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
δ) το Συντονιστή της ένωσης,
ε) ότι τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Αναθέτοντος
Φορέα.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, το δηλώνει κατά την υποβολή της προσφοράς με την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
(Παράρτημα Γ της παρούσας) και προσκομίζει, όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση μπορεί να
προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
2.3

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
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ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να αυθεντικοποιούν
με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στην χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, ο Αναθέτων Φορέας θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή του.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου «.pdf» και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από τον οικονομικό
φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα (Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών) σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων. Τα ως άνω πρωτότυπα δικαιολογητικά μπορούν είτε να προσκομίζονται στο Τμήμα
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε να αποστέλλονται
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική
διεύθυνση: ΕΥΑΘ ΑΕ, Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 546 22,
Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής κρίσιμο χρόνο για την εμπρόθεσμη
υποβολή συνιστά η ημερομηνία αποστολής τους, εφόσον αυτή αποδεικνύεται. Ο σφραγισμένος
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φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπα
δικαιολογητικά για το διαγωνισμό της ΕΥΑΘ ΑΕ [Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2020]».
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητά από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε
συγκεκριμένη εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν
υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.2.6 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 είτε και σε απλή
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
Α) Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Ε). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνουν.
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 παρ. 1 περ. α) του ν. 4412/2016
και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού σε πρωτότυπη μορφή στον
Αναθέτοντα Φορέα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι
οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνεται με ποινή αποκλεισμού:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές των ειδικών όρων της διακήρυξης
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι μπορεί να μεταφέρει στο δίκτυο του, αριθμητικά
φάσματα όλων των τύπων γραμμών που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα (PSTN , ISDN, PRI), όπου
θα χρησιμοποιούνται για τις εξερχόμενες κλήσεις και για τις εισερχόμενες κλήσεις.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι υποστηρίζει μέσω της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας
PRI αριθμητικά φάσματα κατόπιν μεταφοράς η φορητότητας αυτών από όλων των τύπων
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γραμμών ( PSTN , BRI , PRI)που θα χρησιμοποιούνται για τις εξερχόμενες και για τις εισερχόμενες
κλήσεις.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής. Ανάλυση
της οικονομικής προσφοράς και παραδείγματα δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τις προσφορές για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά, όπως
εξηγείται στους πίνακες του Παραρτήματος Δ.
Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος των υπηρεσιών όπως αυτό
παρουσιάζεται στους πίνακες/παραδοτέα του Παραρτήματος Δ οι οποίοι θα συμπληρωθούν και
θα υποβληθούν από τους υποψήφιους αναδόχους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Δ.
Το Συνολικό Τίμημα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (ΣΤΤΥ) προκύπτει από την - συνολική
προσφορά του υποψήφιου αναδόχου για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και είναι το άθροισμα
από τα επιμέρους κόστη των υπηρεσιών MPLS – VPN, χρεώσεων κλήσεων γραμμών με
προεπιλογή φορέα, σταθερής τηλεφωνίας γραμμών PRI, γραμμές Internet, προμήθειας
εξοπλισμού και από το ύψος της τελικής οικονομικής προσφοράς της κινητής τηλεφωνίας ΤΚ – ο
υπολογισμός της οποίας περιγράφεται στην §4.2 του Παραρτήματος Δ.
Το Σ.Τ.Τ.Υ. αναλύεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο.
Σ.Τ.Τ.Υ.= ΤΣ1 + ΤΣ2α + ΤΣ2β + ΤΣ2γ +ΤΣ3+ ΤΣ4+ ΤΚ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταταγούν σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο και θα επιλεγεί ο
ανάδοχος με το μικρότερο Σ.Τ.Τ.Υ.
Αν σε οποιαδήποτε από τις επιμέρους υπηρεσίες ο υποψήφιος ανάδοχος δεν καλύπτει τις
ζητούμενες απαιτήσεις απορρίπτεται.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως ενδεικτικά
κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ και 0,02% υπέρ του δημοσίου για
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου).
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν έχει συμπληρωθεί η
οικονομική προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, β) προσφέρεται τιμή μεγαλύτερη από την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και δ) η τιμή προσφέρεται υπό αίρεση.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας (αποσφράγισης) του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της
παρούσας Διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της
παρούσας και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία υποβάλλεται από προσφέροντα που στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου (δανειστή) κατά
την έννοια της παραγράφου 2.2.8 της παρούσας, αλλά ο τρίτος, είτε έχει υποβάλει και ο ίδιος
αυτοτελώς προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό, είτε έχει στηρίξει και έτερο προσφέροντα κατά
την έννοια της παραγράφου 2.2.8 της παρούσας,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητώς αναγράφεται στους όρους της παρούσας ως λόγος
απόρριψης της προσφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει ρητώς στο σχετικό όρο της παρούσας
να αναγράφεται η έννοια «απαράδεκτη/ος», «απορρίπτεται», ή «αποκλείεται».

29

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του
Αναθέτοντος Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016
που εφαρμόζεται αναλογικά για τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο
315 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 29/5/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
του, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
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προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο
Αναθέτων Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το
άρθρο 313 του ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια εκδίδεται από τον αναθέτοντα φορέα μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται
τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση σε πρωτότυπη μορφή,
εφόσον απαιτείται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, στο
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ. Όταν τα δικαιολογητικά υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτούς στους οποίους
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος,
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
του Αναθέτοντος Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 316 παρ. 2 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων
φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, έκδοση
απόφασης επί της αίτησης με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 ν. 4412/2016,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν αυτός προβλέπεται
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 79Α ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της
σύμβασης θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που κάποιος εκ των αναδόχων δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος
Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
33

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016,
το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, ο Αναθέτων Φορέας ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 παρ. 1 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης αν υποβλήθηκε μόνον μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, κατά το άρθρο 364 παρ. 2 περ. β’ ν. 4412/2016.
Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να υποβάλει συμπληρωματική αιτιολογία επί της προσβαλλόμενης
πράξης έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής, η οποία κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής
αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
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παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης
της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να περιλαμβάνει τα οριζόμενα
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 στοιχεία.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης ή στην περίπτωση που η
εκτέλεση της σύμβασης γίνεται τμηματικά, αποδεσμεύεται τμηματικά κατά το ποσό που
αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που παρελήφθησαν
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης ή η σταδιακή
αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
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Οι λοιποί ειδικοί όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης αναγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, που έχουν ενσωματωθεί ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Αν οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης ανατεθούν σε υπεργολάβο, τον
οποίο ο ανάδοχος δήλωσε με την προσφορά του, για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί
η προσκόμιση του υπεργολαβικού συμφωνητικού. Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει
σοβαρό λόγο, για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υπεργολάβο, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί κατά την κρίση του
να εγκρίνει την αντικατάστασή του με άλλον υπεργολάβο που διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα
προσόντα. Αν ο ανάδοχος δεν συστήσει τελικά για την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης την
υπεργολαβία, για την οποία δεσμεύτηκε με την προσφορά του, κηρύσσεται έκπτωτος και
επέρχονται οι νόμιμες εις βάρος του συνέπειες. Από την κήρυξη έκπτωσης μπορεί να απαλλαγεί
ο ανάδοχος, αν αποδείξει ότι η μη σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης οφείλεται σε λόγους
αντικειμενικής ανωτέρας βίας ή σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του
υπεργολάβου. Αν η μη σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης οφείλεται σε λόγους που αφορούν το
πρόσωπο του υπεργολάβου που δηλώθηκε, ο ανάδοχος οφείλει είτε να εκτελέσει ο ίδιος το
τμήμα / τα τμήματα της σύμβασης που θα ανέθετε σε υπεργολάβο, είτε να τα αναθέσει σε νέο
υπεργολάβο, που θα διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα προσόντα, του οποίου τα στοιχεία θα
γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.3 της παρούσας
Διακήρυξης.
4.4.2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στη
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο, που θα διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα προσόντα, τον οποίο θα γνωστοποιήσει
στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.4. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, που ο ανάδοχος
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προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ο Αναθέτων Φορέας απαιτεί την αντικατάσταση του
υπεργολάβου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν.
4412/2016.
4.4.5. Οι υπεργολάβοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και
2.2.6 της παρούσας και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας. Τη συνδρομή
των σχετικών προϋποθέσεων επαληθεύει ο Αναθέτων Φορέας.
4.4.6. Σε υπεργολάβο δεν μπορεί να ανατεθεί ποσοστό της σύμβασης σε βαθμό που να
αποξενώνεται ο ανάδοχος από την εκτέλεσή της. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση
του όλου αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβο.
4.5

Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν.
4412/2016.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 338 του ν.
4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.7 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
1. Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν προς τρίτους
εμπιστευτικές πληροφορίες του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, π.χ. κάθε πληροφορία τεχνικού ή
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εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούν την λειτουργία και την επιχειρηματική της ανάπτυξη,
περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, πληροφοριών σχετικών με τεχνογνωσία, πρότυπα, μεθόδους,
διαδικασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες, τιμολογιακή πολιτική, πελάτες κάθε κατηγορίας,
στρατηγικό σχεδιασμό κ.λ.π (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Αμφότερα τα
Συμβαλλόμενα Μέρα υποχρεούνται να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί
η διατήρηση της εμπιστευτικότητας μέσω συμφωνιών εχεμύθειας ή άλλων κατάλληλων μέτρων
που εφαρμόζονται από το προσωπικό ή/και τους συμβούλους τους.
2. Κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αλλά και μετά την λύση ή λήξη της,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη
χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από την ανωτέρω σύμβαση, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία την οποία
έλαβε κατά την διάρκεια και λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της καθ’
οιονδήποτε τρόπο (αμέσως ή εμμέσως) συμμετοχής του σ’ αυτήν.
3. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι υπάλληλοι του, ούτε και οι
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενοι με αυτόν, θα αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός από το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της
λειτουργίας και μόνο της παρούσας Σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε
τρίτο παρά μόνον κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή συλλογή,
χρήση και τυχόν επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εκάστοτε ισχύουσα κείμενη σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος, τόσο αυτός, όσο
και οι υπάλληλοί του ή συνεργαζόμενοι με οιοδήποτε τρόπο με αυτόν, να αναφέρει αμελλητί
στην ΕΥΑΘ οιαδήποτε απόπειρα ή παράνομη μεταφορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
υποπέσει στην αντίληψή του ή άλλως παραβίαση των συστημάτων στα οποία είναι
καταχωρισμένες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
6. Σε περίπτωση παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα, εκ μέρους του ο Ανάδοχος ή
οιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτη αυτού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε είδους, ζημίας που τυχόν μπορεί να προκλήθηκε στην Αναθέτουσα Εταιρεία
από την πλημμελή ή μη προσήκουσα τήρηση του παρόντος όρου της Σύμβασης.
7. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί κάθε ένδειξη, σήμα ή λογότυπο, λεκτικό ή
απεικονιστικό που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και που αναφέρεται ή προσδιορίζει την ταυτότητα του
σε διαφημίσεις, εκδόσεις υλικού, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εμπορικές ενέργειες ή στην
αλληλογραφία µε τρίτους.
8. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν την σύναψη της σύμβασης.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:
α) πρωτόκολλο παραλαβής
β) τιμολόγιο του αναδόχου
δ) φορολογική ενημερότητα
ε) ασφαλιστική ενημερότητα
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα
Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την ΕΕΠΠ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών και την παράδοση των υλικών, όπως
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου)
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ), η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση για
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όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω
μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν.
4412/2016.
5.3

Διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο (2) έτη με δυνατότητα αυξομείωσης των
υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 5 των Ειδικών Όρων.
5.4

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

5.4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο
δ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
5.4.2. Αν η ΕΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΕΠΠ υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.4.3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
5.4.4. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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5.7

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

5.7.1. Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων
5.6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.5 (Απόρριψη υπηρεσιών –
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.7.2. Για τη δικαστική επίλυση διαφορών τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 205Α του Ν. 4412/2016.
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6.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: τηλ 2310 966968, -972, -928, φαξ: 2310 283117.
Θεσσαλονίκη 9/3/2020

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου
Νικόλαος Βακαλφώτης
Για τους Γενικούς Όρους
Ο Διευθυντής Οικονομικών
Για τους Ειδικούς Όρους
Η Ομάδα Εργασίας βάσει της 35204/6-12-2017
απόφασης Δ/ντος Συμβούλου

Δημήτρης Αλεξανδρής

1. Μηνάς Γραμματικόπουλος

2. Γιώργος Μαμαλάκης

3. Βασιλική Γκιώνη

4. Κων/νος Παπαπέτρου

Θεωρήθηκε

Ο Νομικός Σύμβουλος

Νικόλαος Στεργιόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης για:
1. Την ανάπτυξη μισθωμένου ιδεατού ιδιόκτητου δικτύου τεχνολογίας MPLS-VPN 21
συνδέσεων σε 20 γεωγραφικά σημεία γραφείων) και υποστήριξη αυτού καθώς και τη
συντήρηση του υφιστάμενου δικτυακού εξοπλισμού τον οποίο κατέχει η ΕΥΑΘ ΑΕ και
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την εξασφάλιση της ζητούμενη υπηρεσίας αλλά και του
προμηθευόμενου.
2. Παροχή γραμμής πρωτεύουσας πρόσβασης 30 καναλιών φωνής μέσω ιδιόκτητου δικτύου
από άκρο σε άκρο και μεταφορά υφιστάμενου φάσματος (πρόθεμα 2310 και αριθμοί
966600 - 966999 και 969400 – 969599) στο κτίριο της Εγνατίας 127 με τον εξοπλισμό που
απαιτείται για την υπηρεσία.
3. Παροχή 2 γραμμών πρωτεύουσας πρόσβασης 10 καναλιών φωνής μέσω ιδιόκτητου
δικτύου από άκρο σε άκρο. Ειδικότερα μία στο κτίριο της Εγνατίας 127 και μία στο κτίριο
της Τσιμισκή 98.
4. Προεπιλογή φορέα σε υφιστάμενες τηλεφωνικές συνδέσεις (PSTN, ISDN) για υπηρεσίες
τηλεφωνίας.
5. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (φωνή, μηνύματα, δεδομένα κινητής, machine 2 machine).
6. Παροχή γραμμής Internet στο κτήριο της Εγνατίας 127.
7. Παροχή γραμμών Internet σε σημεία ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ ΑΕ.
8. Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για εξασφάλιση της ζητούμενης υπηρεσίας MPLSVPN για το επιπλέον σημείο ενδιαφέροντος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης
(σημείο 20 – Δενδροπόταμος – του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Γ).

Άρθρο 2. Υφιστάμενη κατάσταση (που αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος διαγωνισμού)
1.VPN - MPLS δίκτυο
Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση διασύνδεσης των
γεωγραφικών σημείων ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ ΑΕ, η τεχνολογία τής γραμμής και ο
χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός. Στο σημείο της Εγνατίας η φυσική υποδομή για την υλοποίηση
του MPLS – VPN είναι οπτική ίνα διπλής διαδρομής μονής εισαγωγής η οποία καταλήγει σε
οπτικό switch (ιδιοκτησία του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού παρόχου) που παρέχει διεπαφή
Ethernet η οποία καταλήγει σε ένα switch layer 3 ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ ΑΕ. Να σημειωθεί ότι στο
σημείο Τσιμισκή 98 η SHDSL γραμμή καταλήγει σε κάρτα (module) SHDSL στον αναφερόμενο
router 2911 (Πίνακας 1 του Παραρτήματος 1).
Να σημειωθεί ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ κατέχει εξοπλισμό ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος Β και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την εξασφάλιση της ζητούμενης υπηρεσίας,
εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης.
44

2. Πρωτεύουσα πρόσβαση (Primary)
Για τις ανάγκες της η ΕΥΑΘ ΑΕ, στο κτίριο της Εγνατίας 127, καταλήγει γραμμή πρωτεύουσας
πρόσβασης 30 καναλιών φωνής ISDN μέσω ιδιόκτητου δικτύου από άκρο σε άκρο με υφιστάμενο
φάσμα (2310 966600 ~ 999 και 969400 ~ 599). Η γραμμή έχει διεπαφή Ε1.
Επιπρόσθετα η ΕΥΑΘ ΑΕ διαθέτει δυο γραμμές πρωτεύουσας πρόσβασης 10 καναλιών η κάθε μία
(9 κανάλια φωνής και 1 για υπηρεσία τηλεομοιοτυπίας) από μία στα δύο κεντρικά κτίρια στην
Εγνατία 127 και στην Τσιμισκή 98. Η κάθε γραμμή έχει διεπαφή Ethernet και υποστηρίζει
πρωτόκολλο SIP.
3. Εξωτερικές γραμμές
Για τις ανάγκες της η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί εξωτερικές γραμμές τεχνολογίας PSTN,ISDN.
4. Γραμμές Internet
Για την κάλυψη των αναγκών της η εταιρεία διατηρεί τρεις γραμμές Internet στην Εγνατία , στην
Τσιμισκή και στα Σφαγεία, με τεχνολογίες ADSL 24/1Mbps με 16 στατικές ΙΡ, VDSL 50/5Mbps και
ADSL 24/1Mbps αντίστοιχα.
5. Κινητή Τηλεφωνία
Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης γίνεται στο Παράρτημα Γ με τις τεχνικές απαιτήσεις
ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και στο Παράρτημα Δ με την επεξήγηση της οικονομικής
προσφοράς.
Άρθρο 3: Τεχνικές προδιαγραφές
3.1. Τεχνικές απαιτήσεις των ζητούμενων υπηρεσιών

Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
1.

Παροχή υπηρεσίας MPLS - VPN σε 20 γεωγραφικά σημεία-εγκαταστάσεις της εταιρείας (21
συνδέσεις) με δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης/μεταφοράς σημείων, αλλά και
αναβάθμισης των γραμμών και του τερματικού εξοπλισμού ανά σημείο.

2.

Παροχή γραμμής πρωτεύουσας πρόσβασης 30 καναλιών φωνής (Primary) μέσω ιδιόκτητου
δικτύου από άκρο σε άκρο με διεπαφή ISDN PRA (E1) και μεταφορά υφιστάμενου φάσματος
(πρόθεμα 2310 και αριθμοί 966600 - 966999 και 969400 – 969599) στο κτίριο της Εγνατίας
127 με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την υπηρεσία.

3.

Παροχή 2 γραμμών πρωτεύουσας πρόσβασης 10 καναλιών φωνής μέσω ιδιόκτητου δικτύου
από άκρο σε άκρο με διεπαφή Ethernet και πρωτόκολλο SIP και μεταφορά του υφιστάμενου
φάσματος.

4.

Παροχή υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας μέσω προεπιλογής φορέα σε υφιστάμενες
τηλεφωνικές συνδέσεις η γνωστοποίηση των οποίων θα γίνει κατά την υλοποίηση της
σύμβασης.

5.

Δυνατότητα παροχής υπηρεσίας Internet σε σημεία ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ ΑΕ.

6.

Εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας (99,999%) της σύνδεσης του δικτύου MPLS - VPN.

7.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης λειτουργίας των παρεχόμενων κυκλωμάτων για
το δίκτυο MPLS - VPN.
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8.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης ιστορικού βλαβών ανά σημείο του δικτύου MPLS
– VPN.

9.

Παροχή υπηρεσίας Internet στα κτίρια της Εγνατίας 127, Τσιμισκή 98 και Σφαγείων, όπως
περιγράφεται στο παρόν τεύχος.

10.

Παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας (φωνή, μηνύματα, δεδομένα κινητής, machine to
machine) βάσει των προδιαγραφών του Πίνακα 4 Παραρτήματος Γ και των οδηγιών του
Παραρτήματος Δ.

11.

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για εξασφάλιση της ζητούμενης υπηρεσίας MPLS-VPN
για το επιπλέον σημείο ενδιαφέροντος που αποτελεί αντικείμενο το παρούσης (σημείο 20 –
Δενδροπόταμος – του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β), ο οποίος να μην είναι end-of-sales και
end-of-support για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Για την απόδειξη της εν λόγω απαίτησης
θα προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά. Απαιτείται ο
προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται στην υφιστάμενη
κατάσταση ή άλλος με ισοδύναμα με αυτόν χαρακτηριστικά για την υλοποίηση του VPNMPLS (Πίνακας 1 Παραρτήματος Β).

Οι αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις επί των ζητούμενων υπηρεσιών παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Γ της παρούσης.
Επιπλέον απαιτήσεις:


Διατήρηση των τηλεφωνικών αριθμών που ήδη κατέχει η ΕΥΑΘ ΑΕ κινητής τηλεφωνίας
(φορητότητα).



Παροχή Τηλεφωνικής θυρίδας.

3.2: Ειδικές απαιτήσεις υποστήριξης – συντήρησης MPLS-VPN, γραμμών Internet και Primary
γραμμής.
Με την υπογραφή της σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως αυτές
περιγράφονται παραπάνω, απαιτείται η διασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του
MPLS-VPN δικτύου και των γραμμών Internet.
 Απαιτείται να υπάρχει κέντρο τεχνικής υποστήριξης που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις
ημέρες του χρόνου και που να μπορεί να δεχθεί, να καταγράψει, να χειριστεί και να
αποκαταστήσει κάθε είδους τεχνικό ζήτημα.
 Απαιτείται άρση της βλάβης εντός 8 ωρών από την δήλωση της, όσο αφορά την υπηρεσία.
 Όσον αφορά προμηθευόμενο και τον υφιστάμενο εξοπλισμό (του Πίνακα 1 τού Παραρτήματος
1 τού παρόντος) και τον πιθανώς παρεχόμενο από τον ανάδοχο εξοπλισμό, η υποχρέωση
υποστήριξης – συντήρησης είναι 24/7/365 και άρσης της βλάβης εντός 4 ωρών. Οποιαδήποτε
απόκλιση από την παραπάνω απαίτηση δεν είναι αποδεκτή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης, τόσο σε επίπεδο
λογισμικού όσο και υλικού για το σύνολο του εξοπλισμού (υφιστάμενο και προμηθευόμενο). Για
τον σκοπό αυτό απαιτείται για το σύνολο του εξοπλισμού να υπάρχει σχετική βεβαίωση ή άλλο
κατάλληλο αποδεικτικό από τον κατασκευαστή του από την οποία να προκύπτει ότι ο εν λόγω
εξοπλισμός επιδέχεται συντήρηση – υποστήριξη τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και υλικού.
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή που τόσο ο υφιστάμενος εξοπλισμός όσο και ο προμηθευόμενος
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δεν καλύπτει την παραπάνω απαίτηση θα πρέπει ο ανάδοχος να τον αντικαταστήσει με δικές του
δαπάνες.
Ο ανάδοχος, για όσο διαρκεί η σύμβαση, υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του
εξοπλισμού ή μέρους αυτού σε περίπτωση βλάβης σύμφωνα με τους παραπάνω χρόνους.
Άρθρο 4: Λοιπές Απαιτήσεις.
Με σκοπό τη με ακρίβεια παρακολούθηση της πρόωρης ενδεχόμενης ενεργοποίησης
προαίρεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε μηνιαία βάση, μαζί με τους λογαριασμούς που εκδίδει
στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης, να υποβάλει αναλυτικά για τις τυχόν ρήτρες που
προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση διακοπής τού κάθε ενεργού συμβολαίου.
Ως προς την κινητή τηλεφωνία, τα συμβόλαια που θα εξασφαλιστούν ανά ενεργή σύνδεση καθ’
όλη την διάρκεια της αρχικής σύμβασης καθώς και της χρονικής επέκτασης αυτής θα είναι
διάρκειας 12 μηνών και θα ανανεώνονται ανάλογα καθ’ όλη την διάρκεια της αρχικής σύμβασης
μετά από αποδοχή της ΕΥΑΘ ΑΕ και της τυχόν χρονικής επέκτασης αυτής.
Επιπλέον, ως προς την κινητή τηλεφωνία, οι κλήσεις από εταιρικά κινητά προς εταιρικά σταθερά
των PRIMARY γραμμών (3) που περιλαμβάνονται στην παρούσα θα πρέπει να είναι ατελής.
Για το σύνολο των υπηρεσιών απαιτούνται τα κάτωθι:
1. Ύπαρξη κέντρου τεχνικής υποστήριξης που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
χρόνου (24/7/365) και που να μπορεί να δεχθεί, να καταγράψει, να χειριστεί και να
αποκαταστήσει κάθε είδους τεχνικό ζήτημα.
2. Συντήρηση προμηθευόμενου με την παρούσα διαδικασία δικτυακού εξοπλισμού καθώς και
του παρεχόμενου από την ΕΥΑΘ ΑΕ (του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσης). Ο
ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης , τόσο σε επίπεδο
λογισμικού όσο και υλικού για το σύνολο του εξοπλισμού (υφιστάμενο και προμηθευόμενο).
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται για το σύνολο του εξοπλισμού να υπάρχει σχετική βεβαίωση ή
άλλο κατάλληλο αποδεικτικό από τον κατασκευαστή του από την οποία να προκύπτει ότι ο εν
λόγω εξοπλισμός επιδέχεται συντήρηση – υποστήριξη τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και
υλικού. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή που τόσο ο υφιστάμενος εξοπλισμός όσο και ο
προμηθευόμενος δεν καλύπτει την παραπάνω απαίτηση θα πρέπει ο ανάδοχος να τον
αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες. Η ανωτέρω αντικατάσταση θα γίνει ύστερα από
υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ανάδοχο και την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Έκδοση τριών (3) μηνιαίων ή διμηνιαίων λογαριασμών, έναν για την παροχή υπηρεσιών του
MPLS-VPN, έναν για την παροχή υπηρεσιών των PRI, της γραμμής και της υπηρεσίας Internet και
τις γραμμές σταθερής τηλεφωνίας, και έναν αντίστοιχο λογαριασμό για την κινητή τηλεφωνία. Ο
κάθε λογαριασμός θα αποτελείται από δύο αρχεία. Το ένα θα αναγράφει τα
συγκεντρωτικά/αθροιστικά κόστη των υπηρεσιών που αφορά, ενώ το δεύτερο θα είναι σε μορφή
CSV και θα πρέπει να περιέχει τις αναλυτικές καταναλώσεις και αντίστοιχες χρεώσεις της κάθε
υπηρεσίας. Το συγκεντρωτικό αρχείο στις υπηρεσίες τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) θα
πρέπει να αναφέρει το σύνολο των καταναλώσεων ανά υπηρεσία (πχ. κλήσεις σε κινητά,
μηνύματα, κλπ) και το αντίστοιχο κόστος, αλλά και για κάθε γραμμή (αριθμό) ξεχωριστά. Η
αναλυτική μορφή των λογαριασμών τηλεφωνικών συνδέσεων (τόσο της σταθερής όσο και της
κινητής τηλεφωνίας) θα πρέπει να αναφέρει την κατανάλωση για την κάθε υπηρεσία (πχ. κινητά,
SMS, κλπ) που πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα και για την κάθε γραμμή/αριθμό, ώστε να
μπορούν να επιβεβαιωθούν οι τελικές χρεώσεις με βάση τις καταγεγραμμένες καταναλώσεις.
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Για την κινητή τηλεφωνία ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Τ.Π.) θα πρέπει να γνωστοποιήσει και
να εκδώσει κατά την διάρκεια της σύμβασης την ανάλογη επιδότηση, η οποία θα αξιοποιείται ως
έκπτωση. Ειδικότερα, επιδότηση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα πιστώνεται στην ΕΥΑΘ
ΑΕ μία ή δύο φορές το χρόνο. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύμβασης θα υπάρξει και
αντίστοιχη επιδότηση για την εν λόγω περίοδο η οποία θα είναι ανάλογη της χρονικής επέκτασης
και θα γνωστοποιηθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ με την αποδοχή της εν λόγω επέκτασης. Η συγκεκριμένη
επιδότηση θα πρέπει να πιστωθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 5: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Διάρκεια σύμβασης - Προαιρέσεις
5.1 Ο χρόνος υλοποίησης για το σύνολο των υπηρεσιών με βάση τις προδιαγραφές της παρούσης
δε θα πρέπει να ξεπεράσει τους 2 μήνες για την παράδοση των υπηρεσιών στο σύνολο τους, για
τις οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η σωστή και αξιόπιστη λειτουργία τους.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως δύο (2) χρόνια με δυνατότητα χρονικής
επέκτασης μέχρι και δύο (2) ακόμη χρόνια με απόφαση της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ειδικότερα η σύμβαση
ολοκληρώνεται ή με την παρέλευση του διαστήματος των δύο (2) ετών ή με την ανάλωση του
συνολικού ύψους της οικονομικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών, όποιο από
τα δύο συμβεί πρώτο.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να ζητήσει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, τη χρονική
επέκταση της σύμβασης πριν την παρέλευση του αρχικού διαστήματος των 2 χρόνων αυτής.
5.2 Δυνατότητα αυξομείωσης υπηρεσιών και υπερβάσεων
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης των
ζητούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. MPLS: Παροχή υπηρεσίας MPLS - VPN σε 20 γεωγραφικά σημεία-εγκαταστάσεις της
εταιρείας (21 συνδέσεις) με δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης/μεταφοράς σημείων,
αλλά και αναβάθμισης των γραμμών και του τερματικού εξοπλισμού ανά σημείο με την
αντίστοιχη αυξομείωση του αρχικού τιμήματος (από -50% έως +50%).
2. Primary 30: Δυνατότητα προσθήκης μίας επιπλέον γραμμής 30 καναλιών με τον
απαραίτητο εξοπλισμό ή εναλλακτικά αύξησης των καναλιών της πρώτης κατά 30
κανάλια. Ο εξοπλισμός δεν θα είναι κυριότητας ΕΥΑΘ ΑΕ.
3. Internet: Δυνατότητα παροχής υπηρεσίας Internet σε σημεία ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ ΑΕ,
με δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης ή και αναβάθμισης συνδέσεων με την αντίστοιχη
αυξομείωση του αρχικού τιμήματος (από -50% έως +100%).
4. Κινητή: Παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας (φωνή, μηνύματα, δεδομένα κινητής,
machine to machine) με δυνατότητα προσθήκης /αφαίρεσης συνδέσεων, καθώς και
δυνατότητα αναβάθμισης /υποβάθμισης αυτών (σε προγράμματα με περισσότερες ή
λιγότερες παροχές στα πλαίσια του παγίου τους) με την αντίστοιχη αυξομείωση του
αρχικού τιμήματος, με τους τυχόν περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα
προδιαγραφή. Τονίζεται ότι τα συμβόλαια των οποίων οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται ή
υποβαθμίζονται δε θα υφίστανται έμμεση χρονική επέκταση
5. Σταθερή/Κινητή τηλεφωνία: Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
σύμβασης, τυχόν υπερβάσεις υπηρεσιών (πχ. χρόνο ομιλίας, δεδομένα Internet, SMS,
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κλπ.) θα επιβαρύνουν το συνολικό τίμημα της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσω των αντίστοιχων
λογαριασμών.
5.3 Στοιχεία προαιρέσεων
Δυνατότητα προαίρεσης νοείται όταν ξεπεραστεί το συνολικό χρονικό διάστημα της σύμβασης
(ήτοι τα δύο (2) έτη) ή όταν ξεπεραστεί το ποσό του συμβατικού τιμήματος του αναδόχου, όποιο
από τα παραπάνω προκύψει πρώτο.
Σε αυτήν την περίπτωση η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης χρονικής
ή/και οικονομικής επέκτασης της σύμβασης μέχρι και στο 100% αυτής.
5.3.1 Παρατηρήσεις προαιρέσεων
Εάν προκύψει υπέρβαση του συνολικού ποσού της σύμβασης πριν την χρονική ολοκλήρωσή της
και η ΕΥΑΘ ΑΕ ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για επέκτασή της, η συνολική διάρκεια
της νέας σύμβασης θα μπορεί να είναι μέχρι και 2 έτη συν το πλήθος των μηνών που δεν
συμπληρώθηκαν στην αρχική σύμβαση.
Με την ολοκλήρωση των 2 ετών της σύμβασης, εφόσον η ΕΥΑΘ ΑΕ αιτηθεί το δικαίωμα χρονικής
επέκτασης και υπάρχει υπολειπόμενο ποσό (διαφορά μεταξύ της οικονομικής προσφοράς και
του συνολικού τιμήματος που πλήρωσε η ΕΥΑΘ ΑΕ στα 2 έτη), το ποσό αυτό θα μετακινηθεί στη
νέα σύμβαση, και θα προστεθεί στο ποσό προαίρεσης που θα αιτηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ/ΚΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΔΟΣ

1

ΕΓΝΑΤΙΑ

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 6
Mbps διπλής
διαδρομής μονής
εισαγωγής*

MPLS - VPN Υπηρεσία

ΕΓΝΑΤΙΑ 127

2

ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Χαλκός

SHDSL 4Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98

CISCO 2901

2310230629

3

ΕΥΟΣΜΟΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ

CISCO 886 VA - K9

2310666733

4

ΣΦΑΓΕΙΑ

Χαλκός

SHDSL 4Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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CISCO 888 K9

2310516541

5

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

Χαλκός

VDSL 30/5 Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 8

CISCO 886 VA - K9

2310250057

6

ΠΥΛΑΙΑ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΝΕΑΡΧΟΥ 7

CISCO 886 VA - K9

2310318314

7

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΟΛΥΜΠΟΥ 20

CISCO 887 VA - K9

2310751201

8

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙ
Α

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΥΔΡΑΓΩΓΙΟΥ 2

CISCO 886 VA - K9

2310213075

9

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΥΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

CISCO 886 VA - K9

2310342744

10

ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
Σ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 13

CISCO 886 VA - K9

2310412042

11

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 5052

CISCO 887 VA- K9

2310278293

12

ΒΑΡΔΑΡΗΣ

Χαλκός

SHDSL 4Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

ΠΛ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6

CISCO 888 K9

2310524036

13

ΣΙΝΔΟΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

CISCO 886 VA - K9

2310586057

14

ΙΝΤΕΡΝΙ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6

CISCO 886 VA - K9

2310886753

15

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

CISCO 887 VA - K9

2392057667

16

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

CISCO 887 VA - K9

2310722647

Α/A

50

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τηλεφωνικός
αριθμός ή
Αναγνωριστικό

2310966600

17

ΣΥΚΙΕΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1
Mbps/Υπηρεσία MPLSVPN

ΑΛΣΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

CISCO 886 VA - K9

2310614780

18

ΒΛΑΒΟΛΗΠΤΙΚ
Ο ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκός

SHDSL 2Mbps

Μοναστηρίου 12

CISCO 888 K9

2310536389

19

ΒΛΑΒΟΛΗΠΤΙΚ
Ο ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκός

VDSL 30/5 Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

Μοναστηρίου 12

CISCO 886 VA - K9

2310536389

Πίνακας 1. Υφιστάμενη κατάσταση MPLS-VPN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. MPLS – VPN υπηρεσία

Α/A

ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ
Σ

ΦΥΣΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(παρέχεται
από την
ΕΥΑΘ)

ΟΔΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(παρέχεται
από την ΕΥΑΘ)

Τηλεφωνικός
αριθμός ή
Αναγνωριστικ
ό

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 15 Mbps
διπλής διαδρομής μονής
εισαγωγής* / MPLS - VPN
Υπηρεσία

ΕΓΝΑΤΙΑ 127

CISCO 2801

2310966600

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1

ΕΓΝΑΤΙΑ

2

ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Χαλκός

SHDSL 4Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98

CISCO 2911

2310230629

3

ΕΥΟΣΜΟΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ

CISCO 886 VA
- K9

2310666733

4

ΣΦΑΓΕΙΑ

Χαλκός

SHDSL 4Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49

CISCO 888 K9

2310516541

5

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

Χαλκός

VDSL 30/5 Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 8

CISCO 886 VA
- K9

2310250057

6

ΠΥΛΑΙΑ

Χαλκός/ISDN

VDSL 30/5 Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

ΝΕΑΡΧΟΥ 7

CISCO 886 VA
- K9

2310318314

7

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΟΛΥΜΠΟΥ 20

CISCO 887 VA
- K9

2310751201

8

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΥΔΡΑΓΩΓΙΟΥ 2

CISCO 886 VA
- K9

2310213075

9

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΥΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

CISCO 886 VA
- K9

2310342744

10

ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 13

CISCO 886 VA
- K9

2310412042

11

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 50-52

CISCO 887 VAK9

2310278293

12

ΒΑΡΔΑΡΗΣ

Χαλκός

SHDSL 4Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26

CISCO 888 K9

2310524036

13

ΣΙΝΔΟΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

CISCO 886 VA
- K9

2310586057

14

ΙΝΤΕΡΝΙ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6

CISCO 886 VA
- K9

2310886753

15

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

CISCO 887 VA
- K9

2392057667

16

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Χαλκός/PSTN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

CISCO 887 VA
- K9

2310722647

17

ΣΥΚΙΕΣ

Χαλκός/ISDN

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

ΑΛΣΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

CISCO 886 VA
- K9

2310614780

18

ΒΛΑΒΟΛΗΠΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκός

SHDSL 2Mbps

Μοναστηρίου 12

CISCO 888 K9

2310536389
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19

ΒΛΑΒΟΛΗΠΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκός

VDSL 30/5 Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

20

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜ
ΟΣ

Χαλκός

aDSL24/1 Mbps/Υπηρεσία
MPLS-VPN

21

ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Χαλκός

VDSL 50/5 Mbps/MPLS VPN Υπηρεσία

Μοναστηρίου 12

Αγγελάκη 6

CISCO
ISR1100
C1117-4P

2310536389

Προμήθεια της
Παρούσας

2310751915

CISCO
ISR1100
C1117-4P

2310204949

Πίνακας 1: MPLS – VPN υπηρεσία

Να σημειωθεί ότι απαιτείται από τον πάροχο η μετάβαση στη νέα κατάσταση να γίνει χωρίς διακοπή στην
υφιστάμενη λειτουργία του δικτύου MPLS -VPN μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.
β. Συντήρηση εξοπλισμού
Ο Τ.Π. θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρούσης, όπως αυτός εμφανίζεται στον Πίνακα 1, που κατέχει η ΕΥΑΘ και υλοποιεί το υφιστάμενο
MPLS - VPN δίκτυο της και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την υλοποίησης της παρούσας σύμβασης.
Εξαίρεση από την απαίτηση αποτελεί ο δρομολογητής (router) 2911 της Τσιμισκή 98 την διαχείριση του
οποίου θα διατηρήσει η ΕΥΑΘ, αλλά το καρτάκι (module) SHDSL στο οποίο καταλήγει η SHDSL γραμμή για
την υλοποίηση θα είναι μέσα στην υποστήριξη και συντήρηση από τον ανάδοχο.
Επίσης ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη και συντήρηση του προμηθευόμενου (προμήθεια
και όχι χρησιδανείου) του παρόντος διαγωνισμού σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσης.
Για το σύνολο του εξοπλισμού, υφιστάμενου και προμηθευόμενου ο ανάδοχος θα αναλάβει με δική του
δαπάνη την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης.
2. Γραμμές Πρωτεύουσας Πρόσβασης
1. Παροχή γραμμής πρωτεύουσας πρόσβασης 30 κανάλια φωνής (Primary)
Ενδεικτική μηνιαία κίνηση γραμμής PRI
Μηνιαία Διάρκεια
(λεπτά)
Αστικές *

7500’***

Υπεραστική* >45χλμ/
διαφορετικός νομός

1500’***

Διεθνή

500***

Κινητά**

9000’***

Πίνακας 2α: Απαιτήσεις κίνησης γραμμής Primary
*Η τιμή μονάδος τους κλήσεις αστικών –υπεραστικών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης (ανά
δευτερόλεπτο και χωρίς ελάχιστη χρέωση).
**Η τιμή μονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης. (ανά
δευτερόλεπτο και χωρίς ελάχιστη χρέωση)
*** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως
δεσμευτικές. Δηλώνουν μόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του
αναδόχου. Η τελική δαπάνη για την ΕΥΑΘ θα καθορίζεται απολογιστικά ανάλογα την πραγματική κίνηση.
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Οι κλήσεις από την γραμμή αυτή προς τα ενδοεταιρικά κινητά που περιλαμβάνονται στην παρούσα να
είναι μηδενικής χρέωσης (ατελής).
 Οι κλήσεις από την γραμμή αυτή προς τα ενδοεταιρικά κινητά που περιλαμβάνονται στην παρούσα να
είναι μηδενικής χρέωσης (ατελής).
 Να υπάρχει αναλυτική χρέωση δίχως πρόσθετη χρέωση μέσω ηλεκτρονικής μορφής.
 Να υπάρχει κέντρο τεχνικής υποστήριξης που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
χρόνου και που να μπορεί να δεχθεί, να καταγράψει και να χειριστεί κάθε είδους τεχνικό ζήτημα.
 Δυνατότητα απρόσκοπτης μετάδοσης fax σε όλο το δίκτυο.
 Δυνατότητα παροχής πληροφορίας ταυτότητας
περιλαμβανομένων και των κλήσεων προς κινητά.

καλούντος

(CLIP)

σε

όλες

τις

κλήσεις,

2. Παροχή δύο (2) γραμμών πρωτεύουσας πρόσβασης 10 κανάλια φωνής (Primary)
Ενδεικτική μηνιαία – κίνηση γραμμής PRI 10 καναλιών

Η κίνηση που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα αφορά και τις δύο γραμμές στο σύνολό τους.
Μηνιαία Διάρκεια
(λεπτά)
Αστικές *

7500’***

Υπεραστική* >45χλμ/
διαφορετικός νομός

1500’***

Διεθνή

500***

Κινητά **

9000’***

Πίνακας 2β: Απαιτήσεις κίνησης γραμμών 10 καναλιών Primary

*Η τιμή μονάδος προς κλήσεις αστικών –υπεραστικών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης (ανά
δευτερόλεπτο και χωρίς ελάχιστη χρέωση).
**Η τιμή μονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης. (ανά
δευτερόλεπτο και χωρίς ελάχιστη χρέωση)
*** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως
δεσμευτικές. Δηλώνουν μόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του
αναδόχου. Η τελική δαπάνη για την ΕΥΑΘ θα καθορίζεται απολογιστικά ανάλογα την πραγματική κίνηση.
Οι κλήσεις από την γραμμή αυτή προς τα ενδοεταιρικά κινητά που περιλαμβάνονται στην παρούσα να
είναι μηδενικής χρέωσης (ατελής).
Οι 2 γραμμές πρωτεύουσας πρόσβασης 10 καναλιών φωνής θα πρέπει να διατεθούν μέσω ιδιόκτητου
δικτύου από άκρο σε άκρο και με διεπαφή Ethernet και να υποστηρίζει πρωτόκολλο SIP.
 Οι κλήσεις από την γραμμή αυτή προς τα ενδοεταιρικά κινητά που περιλαμβάνονται στην παρούσα να
είναι μηδενικής χρέωσης (ατελής).
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 Να υπάρχει αναλυτική χρέωση δίχως πρόσθετη χρέωση μέσω ηλεκτρονικής μορφής.
 Να υπάρχει κέντρο τεχνικής υποστήριξης που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
χρόνου και που να μπορεί να δεχθεί, να καταγράψει και να χειριστεί κάθε είδους τεχνικό ζήτημα.
 Δυνατότητα απρόσκοπτης μετάδοσης fax σε όλο το δίκτυο.
 Δυνατότητα παροχής πληροφορίας ταυτότητας
περιλαμβανομένων και των κλήσεων προς κινητά.

καλούντος

(CLIP)

σε

όλες

τις

κλήσεις,

Για το σύνολο των γραμμών PRI (πίνακας 2α,2β) απαιτείται μεταφορά του υφιστάμενου φάσματος.

3. Παροχή υπηρεσιών Internet σε σημεία ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ (Εγνατίας 127, Τσιμισκή 98 και
Σφαγεία)
Απαιτείται για το κτίριο Εγνατίας 127:
1 γραμμή υπηρεσίας Internet 50/5 Mbps τεχνολογίας VDSL με δεκαέξι (16) στατικές IP,
1 γραμμή υπηρεσίας Internet 50/5 Mbps τεχνολογίας VDSL για σύνδεση δικτύου WiFi,
Απαιτείται για το κτίριο Τσιμισκή 98:
1 γραμμή υπηρεσίας 50/5 Mbps τεχνολογίας VDSL με μία (1) στατική IP
Απαιτείται για το σημείο Σφαγείων 26ης Οκτωβρίου 49:
1 γραμμή υπηρεσίας Internet 24/1 Mbps τεχνολογίας ADSL
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τις ανωτέρω συνδέσεις θα δοθεί με χρησιδανεισμό.

4.Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
α. Ενδεικτική μηνιαία κίνηση τηλεφωνικών συνδέσεων PSTN – ISDN (προεπιλογή φορέα)
Ενδεικτική Μηνιαία
Διάρκεια ( σε λεπτά)
Αστικές *

7500’***

Υπεραστική
*>45χλμ/διαφορετικός
νομός

1500’***

Διεθνής κλήσεις

180’

Κινητά **

2000’***

Πίνακας 3: Κόστη τηλεφωνικών συνδέσεων
*Η τιμή μονάδος προς κλήσεις αστικών –υπεραστικών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
**Η τιμή μονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
*** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως
δεσμευτικές. Δηλώνουν μόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του Τ.Π. Η
τελική δαπάνη για την ΕΥΑΘ θα καθορίζεται απολογιστικά ανάλογα την πραγματική κίνηση.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύνολο των τηλεφωνικών συνδέσεων είναι περί της 50 και η γνωστοποίηση
των οποίων θα γίνει κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Απαιτείται η διατήρηση των τηλεφωνικών αριθμών που ήδη κατέχει η ΕΥΑΘ Α.Ε σταθερής τηλεφωνίας.

5. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση απαιτήσεων του συνόλου των
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας της ΕΥΑΘ ΑΕ βασισμένη στις ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ σε υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας, με σκοπό τη με ακρίβεια αναγνώριση των αναγκών της εταιρείας, καθώς και την ακριβή
διαστασιολόγηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, μία ανάλυση μηνιαίων
προφίλ κατανάλωσης στις υπηρεσίες «Σταθερά», «Ενδοεταιρικά», «Κινητά», «Μηνύματα» και
«Δεδομένα» για κάθε εταιρική σύνδεση και για κάθε μήνα για τους τελευταίους 24 μήνες. Οι
καταναλώσεις αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4, όπου η στήλη «Σταθερά» αναφέρεται σε
λεπτά ομιλίας από τα εταιρικά κινητά προς σταθερά το μήνα, η στήλη «Ενδοεταιρικά» αναφέρεται σε
λεπτά ομιλίας μεταξύ των εταιρικών κινητών το μήνα, η στήλη «Κινητά» αναφέρεται σε λεπτά ομιλίας σε
κινητά προς τρίτους το μήνα, η στήλη «Μηνύματα» αναφέρεται σε πλήθος μηνυμάτων (SMS) σε κινητά το
μήνα, και τέλος ή στήλη «Δεδομένα» αναφέρεται σε MB το μήνα. Όπως φαίνεται, η στήλη «Δεδομένα»
χωρίζεται σε υποκατηγορίες κατανάλωσης σε ΜΒ (0, 0-50, 150-250, κλπ).
Τα εύρη καταναλώσεων του Πίνακα 4 στην ουσία αποτελούν σύνολα της μαθηματικής Θεωρίας Συνόλων,
τα οποία είναι ανοικτά αριστερά και κλειστά δεξιά. Δηλ. το εύρος 100-200 αναφέρεται στο σύνολο (100200]. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη τιμή συμπεριλαμβάνεται στο εύρος ενώ η ελάχιστη όχι. Στο παράδειγμά
μας, στο εύρος 100-200, η τιμή 200 συμπεριλαμβάνεται στο εύρος, η τιμή 150 συμπεριλαμβάνεται στο
εύρος, η τιμή 100,01 περιλαμβάνεται στο εύρος, όμως η τιμή 100 δεν συμπεριλαμβάνεται στο εύρος.
Τα συμπληρωμένα κελιά του Πίνακα 4 αναφέρουν το πλήθος των εταιρικών συνδέσεων που εμφάνισαν το
συγκεκριμένο μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης μέσα στους τελευταίους 24 μήνες. Για την περισσότερο
αναλυτική περιγραφή των μηνιαίων καταναλώσεων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η ανάλυση
πραγματοποιήθηκε για διάφορες υποπεριπτώσεις ώστε ο υποψήφιος ανάδοχος να μπορεί να
αντιστοιχίσει τα καταλληλότερα και ενδεχομένως οικονομικά πλέον συμφέροντα προγράμματά του στην
κάθε υποπερίπτωση. Δηλαδή, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ο Πίνακας 4.γ οι ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ
από συνδέσεις που απαιτούν μονάχα επικοινωνία με εταιρικά SMS. Συνεπώς, εάν κάποιος υποψήφιος
ανάδοχος διαθέτει κάποιο φθηνότερο πρόγραμμα γι αυτήν την κατηγορία καταναλώσεων σε σχέση με
κάποιο πρόγραμμα που αφορά ενδοεταιρικές κλήσεις και SMS προς όλους, τότε θα μπορεί να καταθέσει
αυτό το πρόγραμμα στην προσφορά του.
Ως προς την επεξήγηση των περιεχομένων του Πίνακα 4, εάν για παράδειγμα, έχουμε μία εταιρική
σύνδεση στην οποία ο υπάλληλος κατά το μήνα Απρίλιο του 2018 μίλησε σε σταθερά 36 λεπτά, σε
ενδοεταιρικά κινητά 152 λεπτά, σε άλλα κινητά 67 λεπτά, έστειλε 88 μηνύματα SMS και χρησιμοποίησε
207.3ΜΒ, τότε στον παρακάτω Πίνακα 4.α θα αποτελεί μία από τις συνολικά 27 εταιρικές συνδέσεις με το
συγκεκριμένο μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης που καταγράφηκαν κατά την περίοδο των τελευταίων 24
μηνών της γραμμής 31 και στήλης 150-250 του Πίνακα 4.α. Άρα, για το συγκεκριμένο κελί που περιέχει
την τιμή 27, σημαίνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών, 27 εταιρικές συνδέσεις
εμφάνισαν το συγκεκριμένο μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης. Συνεπώς, στην ανάλυσή μας, κάθε ενεργή
σύνδεση αφήνει σε μηνιαία βάση το αποτύπωμά της στον Πίνακα 4, αυξάνοντας κατά ένα κάθε φορά το
περιεχόμενο του κελιού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προφίλ κατανάλωσης. Για περαιτέρω ευκολία
στην κατανόηση, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι το συγκεκριμένο κελί υπονοεί ότι 27 λογαριασμοί
εκδόθηκαν μέσα στους τελευταίους 24 μήνες με αυτό το μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης.
Σε ό,τι αφορά τους υποπίνακες του Πίνακα 4 και τις κατηγορίες τους, αυτοί είναι οι εξής:


Πίνακας 4.β: Αφορά συνδέσεις που χρειάζονται μόνο υπηρεσία δεδομένων στο Internet.



Πίνακας 4.γ: Αφορά συνδέσεις που χρειάζονται μόνο υπηρεσίες ενδοεταιρικών SMS.
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Πίνακας 4.δ: Αφορά συνδέσεις που πρέπει να είναι τύπου machine-to-machine.



Πίνακας 4.ε: Αφορά συνδέσεις που χρειάζονται μόνο υπηρεσίες ενδοεταιρικών κλήσεων
(συναγερμοί).



Πίνακας 4.α: Αφορά όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις, και ουσιαστικά αποτελείται τα κινητά των
υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσει ο υποψήφιος ανάδοχος στα κελιά των υποπινάκων του Πίνακα 4
που αφορούν μηδενικές καταναλώσεις, όπου σε αυτήν την περίπτωση εννοείται ότι ενώ υπήρχε μηδενική
κατανάλωση εντούτοις εκδόθηκε κάποιος λογαριασμός. Αυτό σημαίνει ότι σαφώς επηρεάζουν το ύψος
της οικονομικής προσφοράς τού υποψήφιου αναδόχου, μιας και οι συνδέσεις είναι ενεργές παρόλο που
δεν παρουσιάζουν κίνηση.
Παραδείγματος χάριν στη γραμμή 1 και στήλη 0 του Πίνακα 4.α βλέπουμε ότι περιέχεται η τιμή 228. Αυτό
σημαίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν 228 μηδενικά μηνιαία προφίλ κατανάλωσης, και άρα
κατά μέσο όρο
συνδέσεις υπαλλήλων της εταιρείας μας το μήνα έχουν μηδενική
κατανάλωση σε όλες τις υπηρεσίες κινητής.
Αν σε οποιαδήποτε από τις επιμέρους υπηρεσίες ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσφέρει πρόγραμμα που
να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες ανάγκες – που ορίζονται από τις τιμές που αναφέρονται στις
αντίστοιχες στήλες (πχ. «Ενδοεταιρικά», «Κινητά», κλπ) –, τότε η προσφορά του απορρίπτεται.
Αναλυτικότερα, ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει ο υποψήφιος ανάδοχος να χρησιμοποιήσει τον
Πίνακα 4 κατά τη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς, περιγράφεται στο Παράρτημα 3.
Τέλος, τονίζεται ότι η επιδότηση που θα αποδίδεται από τον ανάδοχο στην ΕΥΑΘ ΑΕ θα μπορεί να
αξιοποιηθεί μόνον μέσω έκπτωσης στο λογαριασμό και όχι σε προμήθεια συσκευών.
Επιπλέον απαιτούνται:


Διατήρηση των τηλεφωνικών αριθμών που ήδη κατέχει η ΕΥΑΘ Α.Ε κινητής τηλεφωνίας
(φορητότητα).



Παροχή Τηλεφωνικής θυρίδας.
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1000-1500

100-200

112

100-1500

0-200

1000-1500

200-400

113

100-1500

0-200

1500-3000

0-100

114

100-1500

0-200

1500-3000

100-200

115

100-1500

0-200

3000-5000

0-100

116

100-1500

0-200

3000-5000

100-200

117

100-1500

200-500

150-200

0-100

1

118

100-1500

200-500

150-200

100-200

2

119

100-1500

200-500

200-300

0

120

100-1500

200-500

200-300

0-100

2

121

100-1500

200-500

200-300

100-200

4

122

100-1500

200-500

200-300

200-400

2

123

100-1500

200-500

300-400

0

124

100-1500

200-500

300-400

0-100

125

100-1500

200-500

400-500

0

126

100-1500

200-500

400-500

0-100

14

3

7

7

22

4

1
1

5

9

9001000

10003000

2

3

30005000

50008000

1
1

2

1
1
1
1

2

2

2

1

1

3

2

2

2
1
1

1

1

1
2
2

1

1
1

1

1

2

2
1

2
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1

Data
0

050

50150

150250

250300

300500

1

1

500600

600900

A/A

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

127

100-1500

200-500

400-500

100-200

128

100-1500

200-500

500-1000

0

129

100-1500

200-500

500-1000

0-100

1

130

100-1500

200-500

500-1000

100-200

1

131

100-1500

200-500

1000-1500

0-100

1

132

100-1500

200-500

1000-1500

200-400

1

133

100-1500

500-800

150-200

0-100

1

134

100-1500

500-800

200-300

0

1

135

100-1500

500-800

200-300

0-100

1

136

100-1500

500-800

300-400

0-100

1

137

100-1500

500-800

300-400

100-200

138

100-1500

500-800

500-1000

0-100

1

9001000

10003000

30005000

50008000

1
3

2

1
1

Πίνακας 4: Οι απαιτήσεις κινητής της ΕΥΑΘ ΑΕ. Οι στήλες «Σταθερά», «Ενδοεταιρικά» και «Κινητά» αναφέρονται σε λεπτά ομιλίας το μήνα, η στήλη
«Μηνύματα» αναφέρεται σε πλήθος μηνυμάτων το μήνα και η στήλη «Δεδομένα» αναφέρεται σε MB/μήνα.
Πίνακας 4.α: Ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσα στους τελευταίους 24 μήνες για όλες τις συνδέσεις εκτός αυτών που αναγράφονται στους υπόλοιπους
υποπίνακες του Πίνακα 4.
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Data

A/A

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

1

0

0

0

0

0

050

50150

150250

250300

300500

500600

600-900

900-1000

1000-3000

3000-5000

285

114

78

30

14

39

13

29

4

86

5

Πίνακας 4.β: Ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσα στους τελευταίους 24 μήνες για όλες τις συνδέσεις μόνο Internet (tablets, κλπ).
Data
0
A/A

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

1

0

0

0

0

494

2

0

0

0

0-100

753

3

0

0

0

100-200

35

4

0

0

0

200-400

42

5

0

0

0

400-1000

25

6

0

0

0

1000-1500

8

Πίνακας 4.γ: Ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσα στους τελευταίους 24 μήνες για όλες τις συνδέσεις που ανταλλάσσουν μόνο ενδοεταιρικά SMS.
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Data
0

0-50

50150

150250

250300

300500

500600

600900

A/A

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

1

0

0

0

0

413

2059

17

2

3

6

6

6

2

0

0

0

0-100

14

7

24

21

14

29

16

51

3

0

0

0

100-200

1

1

2

1

3

4

0

0

0

200-400

1

5

0

0

0

400-1000

6

0

0

0

1000-1500

1

1

9001000

1000-3000

1
9

2

27

2
1
1

Πίνακας 4.δ: Ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσα στους τελευταίους 24 μήνες για όλες τις συνδέσεις machine-to-machine.

Data
0
A/A

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

1

0

0

0

0

75

2

0

0-200

0

0

80

0-50

Πίνακας 4.ε: Ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσα στους τελευταίους 24 μήνες για όλες συνδέσεις που πραγματοποιούν μόνο ενδοεταιρική επικοινωνία
(συναγερμοί).

66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Οικονομική Προσφορά μισθωμένου ιδεατού ιδιόκτητου δικτύου τεχνολογίας MPLS – VPN
Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος της προσφοράς, που προκύπτει από το
άθροισμα του κόστους ανά σύνδεση σημείου στο MPLS – VPN, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί
από τον υποψήφιο ανάδοχο και να υποβληθεί μαζί με την Οικονομική του προσφορά ανά παροχή
υπηρεσίας στον πίνακα 1.
Α. Εφάπαξ
κόστος
ανάπτυξης
δικτύου σε €
χωρίς Φ.Π.Α.

Β.
κόστος
υπηρεσίας
σε € για 24
μήνες χωρίς
Φ.Π.Α.

Γ.
Κόστος Σύνολο
σε
Συντήρησης
(Α-Δ) € χωρίς
σε € για 24 Φ.Π.Α.
μήνες χωρίς
Φ.Π.Α.
(ΤΣ1)

MPLS – VPN
Πίνακας 1: Κόστη δικτύου MPLS – VPN

3.2 Οικονομική Προσφορά σταθερής τηλεφωνίας
Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη το κόστος της οικονομικής προσφοράς , που προκύπτει από το
άθροισμα στα επιμέρους κόστη που υπάρχουν στους παρακάτω πίνακες 2, 3 και 4, στους οποίους
παρατίθεται ενδεικτικός μέσος μηνιαίος εκτιμώμενος χρόνος κλήσεων ανά κατηγορία κλήσης. Οι τιμές
ανά λεπτό θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Τ.Π. και να υποβληθούν μαζί με την Οικονομική του
προσφορά ανά είδος σύνδεσης.
3.2.α. Ενδεικτική μηνιαία κίνηση τηλεφωνικών συνδέσεων PSTN – ISDN (προεπιλογή φορέα)
Ενδεικτική Μηνιαία
Διάρκεια ( σε λεπτά)

Αστικές *

7500’***

Υπεραστική
*>45χλμ/διαφορετικός
νομός

1500’***

Διεθνής κλήσεις

180’

Κινητά **

2000’***

Κόστος
€/λεπτό
(€/min)

Συνολικό
κόστος (24
μήνες) σε €
χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό Πάγιο προγραμμάτων ομιλίας για 50 γραμμές (αν
υπάρχουν)

Συνολικό κόστος

ΤΣ2α

Πίνακας 2: Κόστη τηλεφωνικών συνδέσεων με προεπιλογή φορέα
*Η τιμή μονάδος προς κλήσεις αστικών –υπεραστικών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
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**Η τιμή μονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
*** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως
δεσμευτικές. Δηλώνουν μόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του
Τ.Π. Η τελική δαπάνη για την ΕΥΑΘ θα καθορίζεται απολογιστικά ανάλογα την πραγματική κίνηση.
3.2.β. Ενδεικτική μηνιαία κίνηση γραμμής PRI
Μηνιαία Διάρκεια
(λεπτά)
Αστικές *

7500’***

Υπεραστική* >45χλμ/
διαφορετικός νομός

1500’***

Διεθνή

500***

Κινήτα **

9000’***

Κόστος
€/λεπτό

Συνολικό κόστος
(24 μήνες) σε €
χωρίς Φ.Π.Α.

Εφάπαξ κόστος κατασκευής
Primary σε € χωρίς Φ.Π.Α
Μηνιαίο Μίσθωμα Primary
Πάγιο προγραμμάτων ομιλίας
(αν υπάρχει)

ΤΣ2β

Συνολικό κόστος
Πίνακας 3: Κόστη γραμμής Primary 30 καναλιών

Στο εφάπαξ κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης PRI (εφόσον αυτό υπάρχει).
*Η τιμή μονάδος προς κλήσεις αστικών –υπεραστικών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
**Η τιμή μονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία για όλη την διάρκεια της κλήσης.
*** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως
δεσμευτικές. Δηλώνουν μόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του
αναδόχου. Η τελική δαπάνη για την ΕΥΑΘ θα καθορίζεται απολογιστικά ανάλογα την πραγματική
κίνηση.
Οι κλήσεις από την γραμμή αυτή προς τα ενδοεταιρικά κινητά που περιλαμβάνονται στην παρούσα να
είναι μηδενικής χρέωσης (ατελής).
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Μηνιαία Διάρκεια
(λεπτά)
Αστικές *

7500’***

Υπεραστική* >45χλμ/
διαφορετικός νομός

1500’***

Διεθνή

500***

Κινητά **

9000’***

Κόστος
€/λεπτό

Συνολικό κόστος
(24 μήνες) σε €
χωρίς Φ.Π.Α.

Εφάπαξ κόστος κατασκευής
Primary σε € χωρίς Φ.Π.Α
Μηνιαίο Μίσθωμα Primary
(για τις 2 γραμμές)
Πάγιο προγραμμάτων
ομιλίας(εφόσον υπάρχει)

ΤΣ2γ

Συνολικό κόστος
Πίνακας 4: Κόστη 2 γραμμών Primary 10 καναλιών

Στο εφάπαξ κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης PRI (εφόσον αυτό υπάρχει).Αφορά
και τις δύο(2) γραμμές στο σύνολό τους.
*Η τιμή μονάδος προς κλήσεις αστικών –υπεραστικών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
**Η τιμή μονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
*** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως
δεσμευτικές. Δηλώνουν μόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του
αναδόχου. Η τελική δαπάνη για την ΕΥΑΘ θα καθορίζεται απολογιστικά ανάλογα την πραγματική
κίνηση.
Οι κλήσεις από την γραμμή αυτή προς τα ενδοεταιρικά κινητά που περιλαμβάνονται στην παρούσα να
είναι μηδενικής χρέωσης (ατελής).
3.3. Οικονομική προσφορά υπηρεσιών Internet
Εφάπαξ
κόστος
κατασκευής
Υπηρεσία παροχής Internet 50/5 Mbps
τεχνολογίας vDSL με 16 στατικές IP στο κτίριο
της Εγνατίας 127
Υπηρεσία παροχής Internet 50/5 Mbps
τεχνολογίας vDSL στο κτίριο της Εγνατίας 127
Υπηρεσία παροχής Internet 50/5 Mbps
τεχνολογίας vDSL με 1 στατική IP στο κτίριο
της Τσιμισκή 98
Υπηρεσία παροχής Internet 24/1 Mbps
τεχνολογίας ADSL με 1 στατική IP στο χώρο
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Μηνιαίο
κόστος

Συνολικό κόστος (24
μήνες) σε € χωρίς Φ.Π.Α.

των Σφαγείων

Συνολικό κόστος

ΤΣ3
Πίνακας 5: Κόστος Υπηρεσιών Internet

3.4 Οικονομική προσφορά εξοπλισμού

Συνολικό κόστος (24 μήνες) σε € χωρίς
Φ.Π.Α.
Ζητούμενος Προμηθευόμενος (1 εξοπλισμός
(1 τμχ)
Πιθανά λοιπά κόστη προμήθειας εξοπλισμού
για τη κάλυψη απαιτήσεων συντήρησης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης. *
Συνολικό κόστος

ΤΣ4
Πίνακας 6: Κόστος εξοπλισμού για τα
σημεία του πίνακα 1 του παραρτήματος 2

* Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πίνακα με τα αναλυτικά στοιχείων εξοπλισμού και κόστους
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4. Οικονομική Προσφορά Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
4.1. Περιγραφή οικονομικής προσφοράς
Ο παρών διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, συνεπώς ο ανάδοχος θα επιλεγεί από το ύψος της οικονομικής
προσφοράς του. Ο υπολογισμός της για το σύνολο των απαιτήσεων του διαγωνισμού, περιγράφεται στο
σχετικό άρθρο της παρούσης (Άρθρο 10), ενώ για τις απαιτήσεις των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο
παρόν παράρτημα. Όπως εξηγείται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες, η οικονομική προσφορά των
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας διαμορφώνεται από το κόστος των προσφερόμενων από τον υποψήφιο
ανάδοχο προγραμμάτων (§4.2), από το ύψος της επιδότησης (§4.5), από το ύψος του ποσού που θα
διατίθεται σε προμήθεια νέων συσκευών (§4.2), και από το ύψος της συνολικής εκτιμώμενης ρήτρας που
θα κληθεί να καταβάλει στον Τ.Π. η ΕΥΑΘ ΑΕ για τα συμβόλαια που ενδεχομένως να διακοπούν πριν την
ημερομηνία λήξης τους (§4.6) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και με τη λήξη της.
Αρχικά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει ως παραδοτέο (το ΠΔ.Κ.1) στην οικονομική του
προσφορά ένα σύνολο προγραμμάτων/πακέτων, το σύνολο των οποίων θα πρέπει να υπερκαλύπτει όλες
τις ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ, όπως αυτές παρουσιάστηκαν αναλυτικά στον Πίνακα 4, αλλιώς η προσφορά του
θα απορρίπτεται. Επιπλέον, για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφει τον αύξοντα αριθμό του, την
τιμή τού παγίου του, το ύψος της επιδότησης του εν λόγω προγράμματος, τη μεθοδολογία υπολογισμού
της ρήτρας που θα οφείλει να καταβάλει η ΕΥΑΘ ΑΕ εάν διακοπεί κάποιο συμβόλαιο πριν τη λήξη του,
καθώς και να περιγράφει αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην
τιμή τού παγίου του. Επίσης, στο κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφονται και να εξηγούνται
μονοσήμαντα οι επιπλέον χρεώσεις της κάθε υπηρεσίας σε περίπτωση υπέρβασης των καταναλώσεων
που εμπεριέχονται στο πάγιό του.
Οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να αναγράφονται είναι αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 4,
δηλαδή τουλάχιστον οι υπηρεσίες: «Σταθερά», «Ενδοεταιρικά», «Κινητά», «Μηνύματα» και «Δεδομένα».
Οι τιμές στις υπηρεσίες κλήσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε λεπτά το μήνα, στα μηνύματα σε πλήθος
SMS το μήνα και στα δεδομένα σε πλήθος MB το μήνα. Η μόνη υπηρεσία που αφορά μόνο κατανάλωση
εντός του δικτύου του ιδίου του υποψήφιου ανάδοχου (παρόχου) είναι η υπηρεσία «Ενδοεταιρικά», η
οποία αναφέρεται σε κλήσεις μεταξύ των ενδοεταιρικών κινητών. Συνεπώς, η κατηγορία «Κινητά»
αναφέρεται αντίστοιχα μόνο σε κλήσεις προς κινητά σε τρίτους παρόχους (εσωτερικού), και άρα όλες οι
υπόλοιπες κατηγορίες εμμέσως αναφέρονται σε τόσο σε καταναλώσεις εντός εταιρείας όσο και σε
τρίτους. Άρα, εφόσον από τις καταναλώσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 4 (ουσιαστικά του υποπίνακα
4.α στην περίπτωσή μας) του Παραρτήματος 2 για τα «Σταθερά» και για τα «Μηνύματα» δεν μπορούμε να
υπολογίσουμε ποιες από αυτές διακρίνονται σε ενδοεταιρικές καταναλώσεις και ποιες όχι, τότε θα πρέπει
ο υποψήφιος ανάδοχος να θεωρήσει στην προσφορά του το «δυσμενέστερο σενάριο», δηλαδή ότι αυτές
οι υπηρεσίες αναφέρονται προς τρίτους (σε εθνικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα). Θα πρέπει να τονισθεί σε
αυτό το σημείο, ότι ασχέτως με την ονοματολογία και το πλήθος των διαφορετικού τύπου χρεώσεων που
μπορεί να διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος στην υπηρεσίες του, στη συγκεκριμένη προσφορά οφείλει να
τηρήσει την ονοματολογία που ορίσαμε για τις υπηρεσίες, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των
καταναλώσεών τους, ώστε εν τέλει η ΕΥΑΘ ΑΕ να μπορεί να συγκρίνει πιθανά ανόμοιες κατηγορίες
χρέωσης που ενδεχομένως να διατίθενται από διαφορετικούς παρόχους.
Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένους δύο πίνακες, τον Πίνακα Β
και τον Πίνακα Γ (παραδοτέο ΠΔ.Κ.2). Τόσο ο Πίνακας Β, όσο και ο Πίνακας Γ θα αποτελούνται από το ίδιο
πλήθος υποπινάκων όπως και ο Πίνακας 4 του Παραρτήματος 2. Ο κάθε υποπίνακας των Πινάκων Β και Γ
θα έχει ακριβώς τις ίδιες περιγραφές γραμμών και στηλών με τον αντίστοιχο υποπίνακα του Πίνακα 4 στον
οποίο θα αναφέρεται, και στον οποίο θα είναι συμπληρωμένα ακριβώς τα ίδια κελιά που είναι
συμπληρωμένα και στον αντίστοιχο υποπίνακα του Πίνακα 4. Όμως, η τιμή του κάθε κελιού του κάθε
υποπίνακα του Πίνακα Β θα είναι η αντίστοιχη τιμή του παγίου τού μικρότερου σε κόστος προσφερόμενου
προγράμματος του υποψήφιου αναδόχου το οποίο υπερκαλύπτει τα άνω όρια του συγκεκριμένου
μηνιαίου προφίλ κατανάλωσης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κελί. Επίσης, τα αντίστοιχα κελιά των
υποπινάκων του Πίνακα Γ θα είναι συμπληρωμένα με τον αύξοντα αριθμό τού προγράμματος (ΠΔ.Κ.1)
που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου κελιού του

αντίστοιχου υποπίνακα του Πίνακα Β. Για λόγους ευκολίας/συντομίας, όποτε στο εξής αναφέρεται ο
Πίνακας Β ή ο Πίνακας Γ, εννοείται ότι η αναφορά πραγματοποιείται για όλους τους υποπίνακες το
αντίστοιχου Πίνακα Β ή Γ - κατ’ αντιστοιχία με τους υποπίνακες του Πίνακα 4.
Το ΠΔ.Κ.2 θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά σε αρχείο φύλλου εργασίας που να είναι συμβατό με
MS Office 365 ή/και Libreoffice 6.0 ή νεότερο. Έχοντας το ηλεκτρονικό αρχείο, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα μπορεί να
επιβεβαιώσει το ύψος της προσφοράς που θα καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος, επιβεβαιώνοντας
αρχικά την τιμή του κάθε κελιού του Πίνακα Β με το αντίστοιχο πρόγραμμα που αναφέρεται στο
αντίστοιχο κελί του Πίνακα Γ, αλλά και να διασταυρώνοντας το ύψος της προσφοράς, χρησιμοποιώντας
τον Πίνακα 4 και τον Πίνακα Β, όπως εξηγείται στη Σχέση 1 της επόμενης ενότητας. Εάν διαπιστωθεί ότι ο
εκτυπωμένος Πίνακας Β ή ο Πίνακας Γ της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου διαφέρει
στο περιεχόμενο των κελιών που καλείται να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος από τον Πίνακα Β και
τον Πίνακα Γ που θα κατατεθεί ηλεκτρονικά, τότε η οικονομική του προσφορά αυτομάτως θα
χαρακτηριστεί άκυρη.
Για την επιπλέον επεξήγηση των περιεχομένων του Πίνακα Β και του Πίνακα Γ που καλείται να
συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος, ακολουθεί το Παράδειγμα 1:
Παράδειγμα 1: Παράδειγμα συμπλήρωσης των Πινάκων Β και Γ.
Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει, το κελί στη γραμμή 35 του Πίνακα 4.α του Παραρτήματος 2 και τη
στήλη 150-250, ανήκει στο μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης με τα εξής χαρακτηριστικά:


Λεπτά σε κλήσεις προς σταθερά το μήνα: από 0 έως 100.



Λεπτά σε κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά το μήνα: από 0 έως 200.



Λεπτά σε κλήσεις προς κινητά προς τρίτους το μήνα: από 100 έως 150.



Πλήθος μηνυμάτων SMS προς τρίτους το μήνα: από 0 έως 100.



Πλήθος ΜΒ το μήνα: 150-250.

Όπως αναφέρθηκε και στο Παράρτημα 2 στην επεξήγηση του Πίνακα 4, τα παραπάνω εύρη
καταναλώσεων είναι ανοικτά αριστερά και κλειστά δεξιά. Άρα για το συγκεκριμένο κελί, ο ανάδοχος θα
πρέπει να συμπληρώσει το χαμηλότερο σε κόστος προσφερόμενο πρόγραμμά του το οποίο να παρέχει
στο πάγιό του, τουλάχιστον 100 λεπτά το μήνα σε σταθερά, τουλάχιστον 200 λεπτά το μήνα σε
ενδοεταιρικά κινητά, τουλάχιστον 150 λεπτά το μήνα προς κινητά προς τρίτους το μήνα, τουλάχιστον 100
μηνύματα SMS προς τρίτους το μήνα και τουλάχιστον 250 ΜΒ το μήνα.
Εάν, λοιπόν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει 3 προγράμματα που υπερκαλύπτουν αυτές τις ανάγκες με
χρεώσεις 20€, 15€ και 30€ και αύξοντες αριθμούς 1, 2 και 3 αντίστοιχα, τότε στο συγκεκριμένο κελί της
γραμμής 35 και της στήλης 150-250 του υποπίνακα Β.α θα πρέπει να συμπληρώσει την τιμή 15, ενώ στο
αντίστοιχο κελί του υποπίνακα Γ.α θα πρέπει να συμπληρώσει την τιμή 2 (ο αύξων αριθμός του
προγράμματος με κόστος 15€).
Οι τιμές τις οποίες θα συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος στον υποπίνακα Β.α του Πίνακα Β θα πρέπει
να είναι χωρίς τον ΦΠΑ.
4.2 Υπολογισμός Οικονομικής Προσφοράς Κινητής και Αρχικού Κόστους
Έστω ότι ονομάζουμε Α τον Πίνακα 4 και έστω ότι έχουμε και τον προαναφερόμενο πίνακα Β τον οποίο θα
συμπληρώσει και θα καταθέσει ο ανάδοχος στην προσφορά του (ΠΔ.Κ.2). Τότε το αρχικό κόστος της
κινητής τηλεφωνίας για την ΕΥΑΘ ΑΕ, Κ, θα υπολογιστεί ως το παρακάτω άθροισμα γινομένων:
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Σχέση 1: Υπολογισμός του αρχικού κόστους της κινητής.
Όπου αij είναι το στοιχείο (περιεχόμενο του κελιού) στη γραμμή i και στη στήλη j του πίνακα Α, βij είναι το
στοιχείο (περιεχόμενο του κελιού) στη γραμμή i και στη στήλη j του πίνακα Β, και αij*βij είναι το γινόμενο
του στοιχείου της γραμμής i και της στήλης j του πίνακα Α με το αντίστοιχο στοιχείο της γραμμής i και της
στήλης j του πίνακα Β.
Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, όπου Πίνακας Β και Πίνακας Α, εννοούνται όλοι οι υποπίνακές τους. Επίσης,
όπως τονίσαμε και στο Παράρτημα 2 κατά την επεξήγηση του Πίνακα 4, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
να προσέξει τη συμπλήρωση των υποπινάκων του Πίνακα 4 ως προς τις μηδενικές καταναλώσεις. Στις
μηδενικές καταναλώσεις, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει την τιμή του προσφερόμενου
προγράμματός του με το χαμηλότερο πάγιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία αναφέρεται ο
υπό συμπλήρωση υποπίνακας του Πίνακα 4 (πχ. machine-to-machine, κλπ.).
Επίσης, όπως εξηγήθηκε στην αρχή του παρόντος παραρτήματος, το ύψος της οικονομικής προσφοράς
(ΤΚ) υπολογίζεται από το κόστος (Κ), από μία επιδότηση (Ε), από ένα ποσό που θα διατίθεται για
προμήθεια νέων συσκευών (Π) και από ένα ποσό που σχετίζεται με τις ρήτρες που επιβάλει ο Τ.Π. κατά
την παύση συμβολαίων (εκτιμώμενη ρήτρα Ρ).
Σημείωση: Να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι στα πλαίσια της παρούσης, γίνεται σαφής
διαχωρισμός μεταξύ της επιδότησης (Ε) και της έκπτωσης επί του παγίου την οποία θα καταθέσει ο
υποψήφιος ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά. Ήτοι, η τελευταία θεωρείται δεδομένη, και έχει
συνυπολογιστεί στην παρούσα σε όλα τα σημεία όπου αναφέρονται τα προσφερόμενα από τον υποψήφιο
ανάδοχο προγράμματα.
Το ποσό προμήθειας νέων συσκευών ορίζεται εκ των προτέρων ως 10.000€ για τους 24 μήνες, και
προστίθεται στη συνολική προσφορά. Η επιδότηση (Ε) που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος θα
αφαιρεθεί από την τελική προσφορά, ενώ το ποσό διάθεσης για προμήθεια νέων συσκευών θα προστεθεί
στο τελικό σύνολο. Άρα το ύψος της τελικής προσφοράς (ΤΚ) του υποψήφιου αναδόχου, βάσει του οποίου
θα αξιολογηθεί ο υποψήφιος ανάδοχος, θα υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

Σχέση 2: Υπολογισμούς τελικού ύψους προσφοράς (ΤΚ) κινητής τηλεφωνίας.
Συνεπώς, το αρχικό κόστος Κ, η συνολική εκτιμώμενη επιδότηση Ε για τα δύο έτη, το ποσό που θα μπορεί
να διατεθεί για προμήθεια νέων συσκευών (Π = 10.000), το ύψος των ρητρών (Ρ), και τελικά το ύψος της
τελικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου ΤΚ θα αποτελέσουν το παραδοτέο ΠΔ.Κ.3.
Όπως είναι επόμενο, και όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, στο συγκεκριμένο παραδοτέο οι παραπάνω
υπολογισμοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ευκρινώς όλες τις υποκατηγορίες συνδέσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ,
δηλαδή όλων των υποπινάκων του Πίνακα 4. Φυσικά, ο υπολογισμός του συνολικού Κ θα προκύπτει από
το άθροισμα των επιμέρους κοστών των υποπινάκων του θα προκύπτουν από τον Πίνακα Β και τον Πίνακα
4 του Παραρτήματος 2, ενώ τα Ε και Ρ θα υπολογίζονται βάσει των οδηγιών των παραγράφων §4.5 και
§4.6 αντίστοιχα.
4.3 Απαίτηση ανακατανομής ενεργών συνδέσεων στα προσφερόμενα προγράμματα και κατώτατο όριο
συνολικών παγίων ανά μήνα (μηνιαίο κατώφλι)
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει μία οικονομική προσφορά στηριζόμενος σε μία αναλυτική
περιγραφή των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ μέσα στα τελευταία δύο χρόνια που αντικατοπτρίζεται στον Πίνακα
4. Υπάρχει, όμως, και η πιθανότητα οι μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας να αποκλίνουν σε σχέση με τις
παρελθοντικές ανάγκες της. Η απόκλιση αυτή μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση των περισσότερων
υπηρεσιών ή προς την κατεύθυνση των λιγότερων υπηρεσιών ανά ενεργή σύνδεση. Επιπλέον, μπορεί να
είναι και προς λιγότερες ή περισσότερες ενεργές συνδέσεις συνολικά. Η ΕΥΑΘ ΑΕ, συνεπώς, οφείλει να
μπορεί να ελιχθεί στοχεύοντας στην οικονομικά βέλτιστη αξιοποίηση των προσφερόμενων
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προγραμμάτων, και άρα να διασφαλίσει τη δυνατότητα ανακατανομής των ενεργών συνδέσεών της στα
προσφερόμενα προγράμματα, με τρόπο όμως τέτοιο που να μην αυξάνει σημαντικά το ρίσκο του
αναδόχου στην αρχική εκτίμηση του κόστους των προσφερόμενων προγραμμάτων και της συνολικής
προσφερόμενης επιδότησης, ο υπολογισμός των οποίων θα έχει στηριχθεί σε παρελθοντικές
καταναλωτικές συμπεριφορές.
Στις επόμενες παραγράφους, μεταξύ άλλων, αναλύεται η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει η ΕΥΑΘ ΑΕ με
τη βοήθεια του αναδόχου ώστε να μπορεί εγκαίρως να ενημερωθεί για πιθανές ανακατανομές κάποιων
ενεργών της συνδέσεων μεταξύ των προσφερόμενων από τον ανάδοχο προγραμμάτων.
Για να προστατέψει συμβατικά η ΕΥΑΘ ΑΕ τον ανάδοχο κατά τον υπολογισμό των προσφερόμενων τιμών
ανά πρόγραμμα στην οικονομική του προσφορά, ο οποίος θα στηρίζεται στις παρελθοντικές ανάγκες που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, το συνολικό μηνιαίο ύψος των παγίων, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει
της κατανομής των ενεργών συνδέσεων στα προσφερόμενα προγράμματα επί της προσφερόμενης από
τον ανάδοχο τιμής τους (χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται πιθανές εκπτώσεις στο λογαριασμό λόγω
επιδοτήσεων) τον κάθε μήνα, δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από ένα μηνιαίο κατώφλι. Το μηνιαίο
κατώφλι τον 1ο μήνα υπογραφής της σύμβασης ορίζεται ως το πενήντα τοις εκατό (40%) του ενός
εικοστού τετάρτου (1/24) του συνολικού αρχικού κόστους Κ που υπολογίστηκε από τη Σχέση 1
(παραδοτέο ΠΔ.Κ.3), δηλαδή του 40% του μέσου εκτιμώμενου κόστους της ΕΥΑΘ ΑΕ σε υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας το μήνα. Το δεύτερο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης το μηνιαίο κατώφλι θα ανέβει
στο 50% τον τρίτο μήνα στο 60% και τον τέταρτο μήνα στο 70%, όπου και θα παραμείνει έως τη λήξη της
σύμβασης. Το μηνιαίο κατώφλι εξασφαλίζει στον ανάδοχο το ελάχιστο ύψος του μηνιαίου λογαριασμού
που θα έχει ανά μήνα από πάγια η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η υποχρέωση παρακολούθησης και τήρησης αυτού του ορίου θα είναι υπό την ευθύνη του αναδόχου, ο
οποίος είναι και αυτός που μπορεί με ασφάλεια να υπολογίζει τα συγκεκριμένα κόστη. Στην υποχρέωσή
του αυτή, όποτε υπολογίζεται ότι οι προτεινόμενες από την ΕΥΑΘ ΑΕ τροποποιήσεις οδηγούν σε πάγιες
χρεώσεις οι οποίες ξεπερνούν (προς τα κάτω) το μηνιαίο κατώφλι, τότε οφείλει να ενημερώνει επίσημα
την ΕΥΑΘ ΑΕ καταλλήλως, και επιπλέον να την ενημερώνει ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν
πρόκειται να γίνουν δεκτές. Στην επίσημη ενημέρωσή του θα παρέχει και ένα φύλλο εργασίας (κατ’
ελάχιστον ηλεκτρονικά σε φύλλο εργασίας MS Office365 ή/και αρχείο συμβατό με το Libreoffice 6.0 ή
νεότερο) το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τα πεδία που φαίνονται στον Πίνακα 6, και από το οποίο θα
διαπιστώνεται η εν λόγω υπέρβαση. Άρα στο φύλλο εργασίας θα πρέπει να υπολογίζεται το άθροισμα του
συνόλου των παγίων των ενεργών γραμμών. Η ΕΥΑΘ ΑΕ, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί τροποποιήσεις
στις συνδέσεις της, τότε οφείλει μέσα σε μία εβδομάδα να στείλει τροποποιημένο πλάνο κατανομής
ενεργών συνδέσεων που να μην ξεπερνάει το μηνιαίο κατώφλι, βασισμένη στο φύλλο εργασίας που θα
της παρέχει ο ανάδοχος.
Για τη διευκόλυνση αυτής της παρακολούθησης και για την έγκαιρη αποφυγή φαινομένων υπέρβασης του
μηνιαίου κατωφλίου, προτείνεται ο ανάδοχος να παρέχει ένα τέτοιο αρχείο στην ΕΥΑΘ ΑΕ κατά την
εκκίνηση ανάληψης του έργου. Εάν κάτι τέτοιο πραγματοποιηθεί, τότε θα μπορεί η ΕΥΑΘ ΑΕ να το
καταθέτει συμπληρωμένο στον ανάδοχο κάθε φορά που πρόκειται να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις
είτε στην κατανομή των ενεργών συνδέσεων στα προτεινόμενα προγράμματα είτε στο πλήθος τους, ώστε
να διευκολυνθεί η παρακολούθηση μη υπέρβασης του μηνιαίου κατωφλίου.
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Αρ. Κινητού

Πρόγραμμα

Κόστος παγίου

Μηνιαίο κόστος

Πίνακας 6: Ελάχιστα απαιτούμενα πεδία φύλλου εργασίας υπέρβασης κατώτατου μηνιαίου ορίου παγίων.
Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα γνωρίζει εκ των προτέρων, ότι ασχέτως των πιθανών μετακινήσεων
των ενεργών συνδέσεων μεταξύ των διαθέσιμων προγραμμάτων ανά μήνα ή/και του μηνιαίου πλήθους
τους, στο τέλος της χρονικής διάρκειας της σύμβασης θα έχει διασφαλίσει ως κατώτατη οικονομική
απολαβή το 70% της συνολικής του προσφοράς μέσω παγίων, και μάλιστα αυτό το κατώτατο όριο θα
διασφαλίζεται και σε μηνιαία βάση.
4.4 Ανάγκη ανακατανομής μηνιαίων συνδέσεων στα προσφερόμενα προγράμματα
Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει (ΠΔ.Κ.1) ένα σύνολο από
προγράμματα τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε επίπεδο παγίου, όπως
αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
Επιπλέον, στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα έχει δικαίωμα να
αιτείται τροποποίηση του συνολικού πλήθους των ενεργών συνδέσεών της καθώς και τον τρόπο
κατανομής τους στα προσφερόμενα από τον ανάδοχο προγράμματα, βάσει των περιορισμών που
αναφέρονται στη συνέχεια αυτής της ενότητας και βάσει του μηνιαίου κατωφλίου που ορίστηκε στην
προηγούμενη ενότητα. Ο ανάδοχος θα οφείλει να προχωρήσει στις προτεινόμενες από την ΕΥΑΘ ΑΕ
τροποποιήσεις, όταν αυτές δεν οδηγούν σε καταστρατήγηση του ορίου του μηνιαίου κατωφλίου.
4.4.1 Μεθοδολογία ανακατανομής των προσφερόμενων προγραμμάτων στις εταιρικές συνδέσεις και
αρχική κατανομή των ενεργών συνδέσεων
Στην οικονομική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει και τον Πίνακα 7 (Παραδοτέο
ΠΔ.Κ.4), όπως φαίνεται παρακάτω:
Όνομα προγράμματος

Πλήθος προφίλ
καταναλώσεων στη
διετία

Πρόγραμμα 1

333

Πρόγραμμα 2

27

Πρόγραμμα 3

2856

…

...

Πρόγραμμα Ν

172

Πίνακας 7: Κατανομή των προφίλ καταναλώσεων του Πίνακα 4 στα προσφερόμενα προγράμματα του
υποψήφιου αναδόχου. Τα περιεχόμενα του πίνακα είναι τυχαία και αναφέρονται μόνο για διευκόλυνση
στην κατανόηση.
Στον Πίνακα 7, όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει, η μία στήλη θα αναγράφει τις ονομασίες των
προσφερόμενων προγραμμάτων τού υποψήφιου αναδόχου όπως αυτές θα περιγράφονται στο ΠΔ.Κ.1, και
στην άλλη στήλη, για κάθε πρόγραμμα θα αναγράφει το άθροισμα των περιεχομένων των κελιών του
Πίνακα 4 που αντιστοιχούν, βάσει του Πίνακα Β του Παραδοτέου ΠΔ.Κ.2. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο
ότι οι τιμές του παραπάνω Πίνακα 7 είναι τυχαίες.
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Παράδειγμα 2: Υπολογισμός του πλήθους προφίλ καταναλώσεων παραδοτέου ΠΔ.Κ.4.
Για παράδειγμα, εάν το υποθετικό Πρόγραμμα 1 του παραπάνω Πίνακα 7 παρέχει σαν υπηρεσίες εντός
του παγίου του 0 λεπτά προς σταθερά, 0 λεπτά προς ενδοεταιρικά κινητά (χάριν ευκολίας του
παραδείγματος), 0 λεπτά προς κινητά, έως 100 SMS και έως 250ΜΒ δεδομένα, και είναι το πρόγραμμα με
το χαμηλότερο πάγιο από αυτά που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος, τότε η τιμή που θα πρέπει να
συμπληρώσει στον ΠΔ.Κ.4 θα είναι η τιμή 333, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των κελιών των δύο
πρώτων γραμμών του Πίνακα 4.α του Παραρτήματος 2 που περιορίζονται μέχρι και την τέταρτη στήλη
του, δηλαδή το άθροισμα των περιεχομένων των κελιών:
α11 + α12 + α13 + α14 + α21 + α22 + α23
+ α24 = 228 + 80 + 16 + 7 + 1 + 0 + 0 + 1 = 333.
Σημείωση: Τα περιεχόμενα του Πίνακα 7 είναι τυχαία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και
χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της κατανόησης της προδιαγραφής του παραδοτέου ΠΔ.Κ.4.
Όπως είναι επόμενο, το άθροισμα των τιμών της δεξιάς στήλης του Πίνακα 7 θα πρέπει να ισούται με το
άθροισμα του περιεχομένου των κελιών του Πίνακα 4, το οποίο είναι 3.449 για τον υποπίνακα 4.α, 697 για
τον υποπίνακα 4.β, 1.357 για τον υποπίνακα 4.γ, 2.742 για τον υποπίνακα 4.δ και 155 για τον υποπίνακα
4.ε, άρα συνολικά 3.499 + 697 + 1.357 + 2.742 + 155= 8.400.
Σε ό,τι αφορά την αρχική κατανομή των συνδέσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ στα προσφερόμενα από τον ανάδοχο
προγράμματα, θα κανονιστεί, με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο των καταναλώσεων της κάθε γραμμής
στο χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών μηνών (ή και λιγότερο εφόσον κάποια σύνδεση
ενεργοποιήθηκε έναν ή δύο μήνες νωρίτερα της υπογραφής της σύμβασης) και για την κάθε σύνδεση θα
επιλεγεί το πλέον συμφέρον πρόγραμμα βάσει των υπολογισμένων καταναλώσεων. Τα προγράμματα
τυχών νέων συνδέσεων (δηλαδή για υπαλλήλους χωρίς ιστορικό καταναλώσεων) θα επιλεγούν βάσει
εκτίμησης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, το σύνολο των παγίων που θα προκύψει
(εξαιρουμένων πιθανών εκπτώσεων από επιδοτήσεις) δε θα πρέπει να είναι κατώτερο από το εκάστοτε
μηνιαίο κατώφλι, άρα για τον 1ο μήνα θα πρέπει να μην είναι μικρότερο από το 40% του 1/24 της
οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, για το 2ο μήνα το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέβει στο
50%, για τον 3ο μήνα θα ανέβει στο 60%, και από τον 4ο μήνα και έπειτα θα πρέπει να μην είναι κατώτερο
από το 70%.
Ως προς τη μεθοδολογία μετακίνησης μίας ενεργής σύνδεσης από ένα πρόγραμμα σε ένα άλλο, μιας και οι
καταναλώσεις τής κάθε ενεργής σύνδεσης δεν είναι γνωστές πριν συμβούν, δεν μπορεί να υπάρξει
βέλτιστη κατανομή, δεδομένου ότι η επιλογή του προγράμματος της κάθε ενεργής γραμμής
πραγματοποιείται πριν την έναρξη της κατανάλωσης των υπηρεσιών. Άρα η διαχείριση της κατανομής των
ενεργών συνδέσεων στα προσφερόμενα προγράμματα μπορεί να είναι μόνο υποβέλτιση, και μία τέτοια
μεθοδολογία προδιαγράφεται στις επόμενες παραγράφους.
Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η κάθε ενεργή σύνδεση, ιδανικά να υπερκαλύπτει όλες τις ανάγκες της
εντός των ορίων των υπηρεσιών του παγίου που προσφέρονται από το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει. Για
την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανομής των ενεργών συνδέσεων στα προσφερόμενα
προγράμματα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέτει κάθε μήνα ένα φύλλο
εργασίας (Report.1) συμβατό με MS Office365 ή/και με Libreoffice 6.0 ή νεότερο, το οποίο για τους δύο
τελευταίους μήνες θα πρέπει να αναλύει με τον παρακάτω τρόπο τις επιμέρους καταναλώσεις τής κάθε
ενεργής σύνδεσης:
Στο Report.1 στην πρώτη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός τηλεφώνου της ενεργής σύνδεσης
και για κάθε είδους υπηρεσίας από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένα τουλάχιστον τα εξής πεδία: Το όνομα του τρέχοντος προγράμματος της συγκεκριμένης
σύνδεσης για το συγκεκριμένο μήνα, το ύψος του λογαριασμού για τη συγκεκριμένη σύνδεση το
συγκεκριμένο μήνα, το όνομα του προγράμματος στο οποίο προτείνεται να γίνει μετάβαση -η
συμπλήρωση του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην αμέσως επόμενη ενότητα- και το κόστος του.
Επιπλέον, για την κάθε υπηρεσία που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, θα πρέπει να αναγράφεται η
μηνιαία κατανάλωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το όριο που ορίζεται από το πάγιο του
συγκεκριμένου προγράμματος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου (εφόσον
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υπάρχει), και το όριο που θέτει το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (εάν
υπάρχει).
Η ομαδοποίηση των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ανά μήνα. Δηλαδή, στις πρώτες στήλες θα
αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για όλες τις διαφορετικές υπηρεσίες για τον τελευταίο
μήνα και στη συνέχεια οι ίδιες πληροφορίες για τον προτελευταίο μήνα. Όπως είναι επόμενο, τον πρώτο
μήνα μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ και του αναδόχου, οι απαιτούμενες
πληροφορίες για τον προτελευταίο μήνα του Report.1 θα είναι κενές.
Στους Πίνακες 8 και 9 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα κοινά, ελάχιστα απαιτούμενα πεδία της
συγκεκριμένης προδιαγραφής για κάθε ενεργή γραμμή, καθώς και τα ελάχιστα απαιτούμενα πεδία για τον
τύπο κατανάλωσης «Σταθερά», αντίστοιχα. Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει για ευκολία στην ανάγνωση, μόνο
την υπηρεσία «Σταθερά». Το Report.1 θα πρέπει να περιέχει και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης θα πραγματοποιείται με εφαρμογή της παρακάτω σχέσης:

Σχέση 3: Υπολογισμός ποσοστού υπέρβασης σε υπηρεσία.

Αρ. Κινητού

Πρόγραμμα

Λογαριασμός

Αλλαγή σε
πρόγραμμα

Πάγιο νέου
προγράμματος

Πίνακας 8: Ελάχιστα κοινά πεδία του Report.1 για κάθε ενεργή σύνδεση.
Σταθερά

Κατανάλωση

Όριο

Υπέρβαση
%

Προτεινόμενο
όριο

Πίνακας 9: Ελάχιστα απαραίτητα πεδία του Report.1 για την υπηρεσία «Σταθερά».
Κάθε ενεργή σύνδεση στο Report.1 που θα έχει συμπληρωμένη τη στήλη «Αλλαγή σε πρόγραμμα» και για
τους δύο τελευταίους μήνες, και όταν το πρόγραμμα που προτείνεται για αλλαγή και στους δύο μήνες
είναι το ίδιο, τότε ολόκληρη η γραμμή του φύλλου εργασίας θα πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από τις
υπόλοιπες που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη υπόθεση (Περίπτωση.1). Αντίστοιχα, κάθε ενεργή σύνδεση
στο Report.1 που θα έχει συμπληρωμένη τη στήλη «Αλλαγή σε πρόγραμμα» και για τους δύο τελευταίους
μήνες αλλά το πρόγραμμα που προτείνεται είναι διαφορετικό για κάθε μήνα, τότε πάλι ολόκληρη η
γραμμή του φύλλου εργασίας θα πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από τις υπόλοιπες που δεν πληρούν
τη συγκεκριμένη υπόθεση (Περίπτωση.2). Όλες οι γραμμές που ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη
περίπτωση θα πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα μεταξύ τους, ενώ καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρουμε δε θα πρέπει να έχει το ίδιο χρώμα με κάποια άλλη. Τα χρώματα που θα επιλεγούν από τον
ανάδοχο θα πρέπει να είναι ευκρινώς διακριτά μεταξύ τους.
4.4.2 Μεθοδολογία συμπλήρωσης της στήλης «Αλλαγή σε πρόγραμμα» στο Report.1
Η στήλη «Αλλαγή σε πρόγραμμα» στο Report.1 θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο σε δύο περιπτώσεις.
(α) Όταν διαπιστώνεται υπέρβαση ορίου με τον τρόπο που εξηγείται στην επόμενη παράγραφο, και (β)
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όταν το πρόγραμμα στο οποίο βρίσκεται μία ενεργή σύνεση δεν είναι το χαμηλότερο σε κόστος από τα
προτεινόμενα προγράμματα που στα πλαίσια του παγίου του -υπό κάποιες συνθήκες που εξηγούνται
αμέσως μετά- μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης σύνδεσης.
Στην περίπτωση της υπέρβασης ορίου του παγίου, δηλαδή όταν αυξάνονται οι ανάγκες για τη
συγκεκριμένη σύνδεση, όταν υπάρχει υπέρβαση του ορίου σε τουλάχιστο μία από τις προαναφερθείσες
υπηρεσίες για τον υπό εξέταση μήνα, και όταν το ύψος του λογαριασμού για το συγκεκριμένο μήνα είναι
ψηλότερο από το πάγιο του προγράμματος με το χαμηλότερο κόστος παγίου το οποίο υπερκαλύπτει όλες
τις πιθανές υπερβάσεις στα πλαίσια του παγίου του, τότε η στήλη «Αλλαγή σε πρόγραμμα» θα
συμπληρώνεται από τον ανάδοχο και ως περιεχόμενο θα έχει το όνομα του εν λόγω προγράμματος.
Επίσης, θα ενημερώνονται από τον ανάδοχο όλες οι στήλες «Προτεινόμενο όριο» για όλες τις υπηρεσίες
της συγκεκριμένης σύνδεσης και το συγκεκριμένο μήνα καθώς και η στήλη «Πάγιο νέου προγράμματος».
Στην περίπτωση μη υπέρβασης ορίου του παγίου για κάθε ενεργή σύνδεση στον υπό εξέταση μήνα, η
στήλη «Αλλαγή σε πρόγραμμα» θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο με το οικονομικότερο σε κόστος
πρόγραμμα που υπερκαλύπτει -και το οποίο πληροί τη συνθήκη του περιθωρίου που εξηγείται αμέσως
μετά- τις ανάγκες της εν λόγω σύνδεσης, εφόσον φυσικά είναι διαφορετικό από το τρέχον πρόγραμμα.
Η συνθήκη του περιθωρίου ασφαλείας που θα πρέπει να τηρείται κατά τη μετάβαση από το πρόγραμμα
με τις περισσότερες υπηρεσίες στα πλαίσια του παγίου σε σχέση με αυτό με τις λιγότερες υπηρεσίες στα
πλαίσια του παγίου όταν και τα δύο υπερκαλύπτουν τις τρέχουσες μηνιαίες ανάγκες μίας ενεργής
γραμμής, μπορεί να υπολογιστεί με ευκολία από τη Σχέση 3, του υπολογισμού του ποσοστού υπέρβασης,
με μία όμως τροποποίηση: η διαφορά και το ποσοστό υπέρβασης θα πρέπει να υπολογίζονται ως προς τη
στήλη «Προτεινόμενο όριο» και όχι ως προς τη στήλη «Όριο» (δηλ. το προτεινόμενο πρόγραμμα και όχι το
τρέχον).
Άρα, για τις περιπτώσεις όπου η μηνιαία κατανάλωση για κάποιο είδος κατανάλωσης δεν ξεπερνάει το
όριο του παγίου και υπάρχει πρόγραμμα με χαμηλότερο πάγιο που υπερκαλύπτει τις τρέχουσες μηνιαίες
ανάγκες μίας ενεργής σύνδεσης, τότε για να προταθεί η μετάβαση στο πάγιο με τη χαμηλότερη χρέωση,
θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δύο συνθήκες:
1. κάθε «Υπέρβαση %» για το συγκεκριμένο μήνα και τη συγκεκριμένη ενεργή σύνδεση θα πρέπει να
έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 15%.
2. όλες οι στήλες «Υπέρβαση %» για το συγκεκριμένο μήνα και τη συγκεκριμένη ενεργή σύνδεση θα
πρέπει να έχουν αριθμητικό μέσο όρο (μέση τιμή) μεγαλύτερο ή ίσο από 15%.
Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και της συμπλήρωσης του Report.1 από τον ανάδοχο, η ΕΥΑΘ ΑΕ
θα παρέχει μία web εφαρμογή (Restful API με ανταλλαγή JSON μηνυμάτων) η οποία θα μπορεί να
διαβάσει ένα αναλυτικό μηνιαίο λογαριασμό του ανάδοχου (σε csv) και να υπολογίζει το πλέον συμφέρον
πρόγραμμα από τα προσφερόμενα, με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Ο
υποψήφιος ανάδοχος, θα έχει την υποχρέωση να το τρέχει κάθε μήνα, και από το αποτέλεσμα που θα
λαμβάνει να συμπληρώνει το Report.1.
Παράδειγμα 3: Συμπλήρωση τροποποιήσεων στο Report.1.
Σαν παράδειγμα, έστω ότι ο υποψήφιος ανάδοχος παρέχει τα ενδεικτικά, υποθετικά προγράμματα του
Πίνακα 10, μαζί με τα αντίστοιχα κόστη και τα αντίστοιχα όρια στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
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Όνομα
Προγράμματος

Πάγιο

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

MB

Πρόγραμμα Α

15

0

500

0

200

200

Πρόγραμμα Β

20

200

500

100

200

200

Πρόγραμμα Γ

25

800

1500

500

500

500

Πρόγραμμα Δ

30

1500

1500

1000

500

1000

Πρόγραμμα Ε

35

1500

3000

1500

1000

3000

Πίνακας 10: Ενδεικτικά, υποθετικά προγράμματα ως παράδειγμα υπολογισμού μετάβασης ενεργής
σύνδεσης από ένα πρόγραμμα σε ένα άλλο.
Επίσης, έστω ότι έχουμε δύο ενεργές συνδέσεις για τις οποίες θα προτείνει τροποποίηση τον επόμενο
μήνα των προγραμμάτων τους ο ανάδοχος, η μία λόγω υπέρβασης των ορίων που τίθενται από το πάγιό
της, και η δεύτερη λόγω του ότι έχει πλέον χαμηλότερες ανάγκες, οι οποίες υπερκαλύπτονται από κάποιο
πρόγραμμα με χαμηλότερο πάγιο από το τρέχον.
Έστω, λοιπόν, οι δύο υποθετικές, ενεργές συνδέσεις με τις καταναλώσεις του τελευταίου μήνα που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 11:
Αρ. Κινητού

Τρέχον
Πρόγραμμα

Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

MB

1234567890

Πρόγραμμα Β

307

451

82

121

221

0987654321

Πρόγραμμα Ε

612

943

258

311

254

Πίνακας 11: Υποθετικές καταναλώσεις για δύο υποθετικές ενεργές συνδέσεις.
Όπως φαίνεται από τις καταναλώσεις του Πίνακα 11, η πρώτη σύνδεση (1234567890) υπερβαίνει την
κατανάλωση σε σταθερά τού τρέχοντος προγράμματός της κατά 53,5% ((307-200)/200) και την
κατανάλωση σε δεδομένα κατά 10,5%, και άρα λόγω των συγκεκριμένων υπερβάσεων είναι υποψήφια για
να προταθεί από τον ανάδοχο η αναβάθμισή της σε πρόγραμμα με υψηλότερο πάγιο και αυξημένες
υπηρεσίες εντός παγίου.
Αντίστοιχα, η δεύτερη σύνδεση (0987654321), παρόλο που τον τρέχοντα μήνα ήταν στο Πρόγραμμα Ε, οι
τρέχουσες ανάγκες της σε όλες της υπηρεσίες φαίνεται ότι μπορούν πλέον να υπερκαλυφθούν τόσο από
το φθηνότερο Πρόγραμμα Δ όσο και από το ακόμη φθηνότερο Πρόγραμμα Γ, μιας και σε όλες τις
υπηρεσίες -αλλά και στη μέση τιμή τους- το περιθώριο κάλυψης για το Πρόγραμμα Γ είναι μεγαλύτερο του
15%. Ειδικότερα, το περιθώριο κάλυψης για τα σταθερά υπολογίζεται στο 23,5% ((800-612)/800*100%),
για τα ενδοεταιρικά υπολογίζεται στο 37,13% ((1500-943)/1500*100%), για τα κινητά υπολογίζεται στο
48.4% ((500-258)/500*100%), για τα δεδομένα υπολογίζεται στο 49.2% ((500-254)/500*100%) και το μέσο
περιθώριο υπολογίζεται στο 39.55% ((23,5%+37,13%+48.4%+49.2%)/4).
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Αρ. Κινητού

Πρόγραμμα

Λογαριασμός

Αλλαγή σε
πρόγραμμα

Πάγιο νέου
προγράμματος

1234567890

Πρόγραμμα Β

27€

Πρόγραμμα Γ

25€

0987654321

Πρόγραμμα Ε

35€

Πρόγραμμα Γ

25€

Πίνακας 12: Συμπληρωμένος ο Πίνακας 8 με βάση το παράδειγμα.
Σταθερά

Όριο

Υπέρβαση
%

Προτεινόμενο
όριο

1234567890

200

53,5%

800

0987654321

1500

-23,5%

800

Κατανάλωση

Πίνακας 13: Συμπληρωμένος ο Πίνακας 9 με βάση το παράδειγμα.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι στο παράδειγμά μας ο μηνιαίος λογαριασμός για την πρώτη σύνδεση
(1234567890) ήταν 27€, το οποίο είναι υψηλότερο από τα 25€ που είναι το πρόγραμμα που υπερκαλύπτει
όλες τις τρέχουσες ανάγκες του μήνα με το μικρότερο πάγιο, τότε η στήλη «Αλλαγή σε πρόγραμμα» και η
στήλη «Πάγιο νέου προγράμματος» θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες από τον ανάδοχο (όπως φαίνεται
αντίστοιχα στον Πίνακα 12), καθώς και όλες οι στήλες «Υπέρβαση %» και «Προτεινόμενο όριο» των
υπηρεσιών του τρέχοντος μήνα.
Επίσης, για τη δεύτερη σύνδεση (0987654321), με δεδομένο ότι όλες οι επιμέρους υπηρεσίες
υπερκαλύπτονται από δύο προγράμματα με χαμηλότερη χρέωση, και το φθηνότερο από τα δύο αφήνει
περιθώριο μεγαλύτερο από 15% στην κάθε μία, άρα και στη μέση τιμή τους, αντίστοιχα από τον ανάδοχο
πρέπει να συμπληρωθούν οι κατάλληλες στήλες «Αλλαγή σε πρόγραμμα» και «Πάγιο νέου
προγράμματος» του Πίνακα 12, καθώς και οι στήλες «Υπέρβαση %» και «Προτεινόμενο όριο» όλων των
καταναλώσεων του μήνα.
4.5 Υπολογισμός επιδότησης (Ε)
Γενικά, για τον υπολογισμό της επιδότησης ο υποψήφιος ανάδοχος χρειάζεται να έχει ένα πλήθος
συνδέσεων και ιδανικά το προφίλ μηνιαίας κατανάλωσης της κάθε σύνδεσης για όλο το χρόνο που θα
είναι ενεργή. Για τη διευκόλυνση αυτού του υπολογισμού, στην παρούσα αναφέρονται τα πλήθη
συνδέσεων του Πίνακα 14, τα μέσα προφίλ μηνιαίας κατανάλωσης για το τελευταίο 3μηνο του Πίνακα 15,
και το ιστορικό των διετών μηνιαίων προφίλ κατανάλωσης του Πίνακα 14. Με βάση τα προαναφερθέντα,
ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει τη συνολική επιδότηση Ε της Σχέσης 2 στην οικονομική
προσφορά του.
Άρα, πέραν του Πίνακα 4, παρατίθεται ο Πίνακας 14, στον οποίο, στη στήλη «Πλήθος διετίας»
αναγράφεται το πλήθος όλων των συνδέσεων που ήταν ενεργές μέσα στο διάστημα των 2 τελευταίων
ετών για τα οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη, δηλαδή για την κάθε κατηγορία σύνδεσης που
αναφέρεται στον κάθε υποπίνακα του Πίνακα 4. Η στήλη «Πλήθος τελευταίου 3μήνου» αναφέρεται στις
αντίστοιχες κατηγορίες συνδέσεων που ήταν ενεργές μέσα στο τελευταίο 3μηνο πριν τη συγγραφή της
παρούσης. Ως προς τις ενεργές συνδέσεις εντός της διετίας, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι κάποιες από
αυτές δεν ήταν απαραίτητα ενεργές καθ’ όλη τη διετία.
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Υποπίνακας

Περιγραφή

Πλήθος
διετίας

Πλήθος
τελευταίου
3μήνου

4.α

Υπαλληλικά

157

148

4.β

Internet

31

30

4.γ

Ενδοεταιρικά SMS

58

58

4.δ

Μ2Μ

119

119

4.ε

Ενδοεταιρικές κλήσεις

10

9

Σύνολο

5

375

364

Πίνακας 14: Κατανομή πλήθους συνδέσεων στις κατηγορίες των υποπινάκων του Πίνακα 4.
Επιπλέον, για τον ασφαλέστερο υπολογισμό της προσφερόμενης επιδότησης, στον Πίνακα 15 και τους
υποπίνακές του αντικατοπτρίζεται η αντίστοιχη ακριβώς κατηγοριοποίηση για τη μέση τιμή των
καταναλώσεων ανά υπηρεσία των ενεργών συνδέσεων του τελευταίου 3μήνου. Δηλαδή η κάθε ενεργή
σύνδεση εκφράζεται σε αυτόν τον Πίνακα μία φορά μέσα από τη μέση τιμή κατανάλωσής της σε κάθε
υπηρεσία. Άρα, η τιμή 8 του πρώτου συμπληρωμένου κελιού του Πίνακα 15.α εννοεί ότι 8 ενεργές
συνδέσεις είχαν το τελευταίο 3μηνο μηδενική μέση κατανάλωση σε κάθε μία από τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στον πίνακα.
Data
Σταθερά Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

0

0- 50- 150- 250- 300- 500- 600- 900- 100050 150 250 300 500 600 900 1000 3000

0

0

0

0

8 3

1

1

0

0-200

0-100

0-100

2 1

1

0-100

0

0-100

0

1

0-100

0-200

0-100

0

16 3

4

1

0-100

0-200

0-100

0-100 13 6

5

4

0-100

0-200

100-150

0

3

0-100

0-200

100-150

0-100

4

0-100

0-200

100-150

100-200

1

0-100

0-200

150-200

0

1

0-100

0-200

150-200

0-100

0-100

0-200

200-300

0

0-100

0-200

200-300

0-100

3 1

0-100

0-200

300-400

0-100

2

0-100

0-200

300-400

200-400

0-100

0-200

400-500

0-100

0-100

0-200

500-1000

0-100

0-100

200-500

100-150

0-100

0-100

200-500

300-400

0-100

100-1500

0-200

0-100

0

1
2
1

2

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

2

1

1

1

1

1

1

3

1
1

1

1

1

1

1
1

2
1
1
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Data
Κινητά

SMS

100-1500

0-200

100-150

0-100

100-1500

0-200

150-200

0-100

100-1500

0-200

150-200

100-1500

0-200

200-300

0

1

100-1500

0-200

200-300

0-100

1

100-1500

0-200

300-400

0-100

100-1500

0-200

400-500

0-100

100-1500

0-200

500-1000

0-100

100-1500

0-200

500-1000 100-200

100-1500

200-500

200-300

0

0- 50- 150- 250- 300- 500- 600- 900- 100050 150 250 300 500 600 900 1000 3000

Σταθερά Ενδοεταιρικά

1
1

1

1

100-200 1

1
1
1

2
1

0-100

1

Πίνακας 15: Κατανομή μέσου μηνιαίου προφίλ κατανάλωσης των τριών τελευταίων μηνών των ενεργών
συνδέσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Πίνακας 15.α: Κατανομή μέσου μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις συνδέσεις εκτός αυτών
που αναγράφονται στους υπόλοιπους υποπίνακες του Πίνακα 15.
Data
Σταθερά Ενδοεταιρικά Κινητά

SMS

0

050

50150

150250

250300

5

2

1

0

0

0

0

9

3

0

0

0

0-100

1

1

300- 500- 600- 900500 600 900 1000
2

10003000

1

1

1

2
1

Πίνακας 15.β: Κατανομή μέσου μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις συνδέσεις με ανάγκη
μόνο για υπηρεσία δεδομένων στο Internet.
Data
Σταθερά

Ενδοεταιρικά Κινητά

SMS

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0-100

40

0

0

0

100-200

2

0

0

0

200-400

1

0

0

0

400-1000

1

Πίνακας 15.γ: Κατανομή μέσου μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις συνδέσεις με ανάγκη
μόνο για SMS.
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Data
Σταθερά Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

0

050

13

94

0

0

0

0

0

0

0

0-100

50- 150- 600- 900- 1000150 250 900 1000 3000
1

1
1

6

1

2

Πίνακας 15.δ: Κατανομή μέσου μηνιαίου προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις συνδέσεις που θα
πρέπει να είναι machine-to-machine.
Data
Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

0

0

0

0

0

4

0

0-200

0

0

5

Πίνακας 15.ε: Κατανομή μέσου μηνιαίου προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις συνδέσεις με ανάγκες
μόνο για ενδοεταιρικές κλήσεις.
Όπως εξηγήθηκε πρωτύτερα, η κατανομή των συνδέσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ στα προσφερόμενα από τον
ανάδοχο προγράμματα θα είναι τέτοια ώστε να μην προκύπτουν σύνολα μηνιαίων παγίων χαμηλότερα
από το εκάστοτε μηνιαίο κατώφλι. Τα περιεχόμενα του Πίνακα 14 από τα οποία θα προκύψει το αρχικό
κόστος Κ της οικονομικής προσφοράς που θα καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος, συναρτήσει των
δεδομένων του Πίνακα 15, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε ο υποψήφιος ανάδοχος να μπορεί να
πραγματοποιήσει μία εκτίμηση ακριβείας για το ύψος της επιδότησης που θα προσφέρει ανά πακέτο.
Η συνολική επιδότηση Ε που θα καταθέσει στην οικονομική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα
προκύπτει από το άθροισμα της επιδότησης που θα αφορά το 1ο έτος της σύμβασης (Ε1) και της
αντίστοιχης επιδότησης που θα αφορά το 2ο έτος της σύμβασης (Ε2), δηλαδή:
Ε = Ε1 + Ε2
Σχέση 4: Υπολογισμός της συνολικής επιδότησης Ε της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου
από το άθροισμα της επιδότησης Ε1 του 1ου έτους της σύμβασης και της επιδότησης Ε2 του 2ου έτους της
σύμβασης.
Για να είναι ενιαίος ο τρόπος υπολογισμού της επιδότησης Ε για όλους τούς υποψήφιους αναδόχους, και
άρα δίκαιος για τη σύγκριση μεταξύ των οικονομικών προσφορών τους, η κάθε επιμέρους επιδότηση θα
πρέπει να υπολογιστεί με βάση ένα πλήθος ενεργών συνδέσεων για το 1ο έτος και άλλο ένα αντίστοιχο
πλήθος για το 2ο έτος. Επίσης, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί να καταθέσει διαφορετικού
ύψους επιδότηση για κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματά του, τότε θα πρέπει να έχει και κάποια
κατανομή ως προς τα μηνιαία προφίλ κατανάλωσής τους.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα αρχίσει να μεταφέρει συνδέσεις από τον υπάρχοντα
πάροχο στον ανάδοχο. Η χρονική διάρκεια της μεταφοράς ορίζεται στους 6 μήνες από την ημερομηνία της
υπογραφής της σύμβασης. Αμέσως μετά αναλύεται ο τρόπος μεταφοράς εντός τον 6 μηνών. Το σύνολο
των συνδέσεων που μπορεί να εγγυηθεί η ΕΥΑΘ ΑΕ για την ολοκλήρωση της μεταφοράς, είναι το 90% του
συνόλου που αναφέρεται στη στήλη «Πλήθος τελευταίου 3μήνου» του Πίνακα 14, δηλαδή
. Όπως εξυπακούεται, το πλήθος αυτό, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι μεγαλύτερο, αλλά αυτό το
πλήθος μπορεί να εγγυηθεί η ΕΥΑΘ ΑΕ ότι θα έχει μεταφερθεί έπειτα από 6 μήνες για να μπορεί ο κάθε
υποψήφιος ανάδοχος να υπολογίσει την επιδότησή του. Τα αντίστοιχα μηνιαία προφίλ κατανάλωσης που
θα χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό της επιδότησης θα πρέπει να είναι αυτά του Πίνακα 15. Ως
προς το πλήθος των ενεργών συνδέσεων που θα υπάρχουν τους πρώτους 6 μήνες, εκεί θα τηρείται το
αντίστοιχο μηνιαίο κατώφλι.
Για τον υπολογισμό της επιδότησης του 1ου εξαμήνου του 1ου έτους, κατ’ αναλογία με το μηνιαίο κατώφλι,
μία όχι άδικη εκτίμηση -δεδομένου ότι το μηνιαίο κατώφλι αναφέρεται σε ελάχιστες τιμές- είναι ότι τον
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1ο μήνα θα έχει τουλάχιστον το 40% του συγκεκριμένου πλήθους, το 2ο μήνα τουλάχιστο το 50%, τον 3ο
μήνα τουλάχιστον το 60% και μέχρι τον 6ο μήνα τουλάχιστον το 70%.
Με βάση, λοιπόν, το παραπάνω σκεπτικό, το μέσο ποσοστό που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό
της επιδότησης Ε1 από την Ε2, θα είναι το:
δηλαδή, τελικά η Ε1 θα είναι το 80% της Ε2, άρα εν τέλει ο υπολογισμός τής Ε θα προκύπτει στη σχέση:
Σχέση 5: Υπολογισμός της συνολικής επιδότησης Ε από την επιδότηση Ε2 της 2ης χρονιάς.
Συνεπώς, η παραπάνω υπολογισθείσα επιδότηση Ε θα πρέπει να αναλύεται και να συμπεριλαμβάνεται
στα ΠΔ.Κ.3 και ΠΔ.Κ.5 (που εξηγείται στην επόμενη παράγραφο) ούτως ώστε να μπορεί να εξηγηθεί το
ύψος της τελικής προσφοράς (ΤΚ) κινητής τηλεφωνίας, βάσει του οποίου θα επιλεχθεί και ο ανάδοχος.
Επίσης, είναι προφανές ότι ο υπολογισμός της προκύπτει ξεκάθαρα από την Ε2. Η Ε2 θα πρέπει να
προκύπτει από τον Πίνακα 15 με δεδομένες τις επιδοτήσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων του
υποψήφιου αναδόχου του παραδοτέου ΠΔ.Κ.1. Ήτοι, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει
δύο Πίνακες αντίστοιχους με αυτόν του Πίνακα 15, οι οποίοι θα έχουν ακριβώς το ίδιο πλήθος
υποπινάκων με τον Πίνακα 15, θα έχουν ακριβώς τις ίδιες γραμμές και στήλες σε κάθε υποπίνακα, και θα
έχουν συμπληρωμένα ακριβώς τα ίδια στοιχεία που είναι συμπληρωμένα και στον Πίνακα 15, μόνο που οι
τιμές τους θα είναι, στον πρώτο πίνακα (Πίνακας Δ) αυτές της επιδότησης που αντιστοιχεί στο
προσφερόμενο πρόγραμμα του υποψήφιου αναδόχου που καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριμένου
μηνιαίου προφίλ κατανάλωσης στα πλαίσια του παγίου του, και στο δεύτερο Πίνακα (Πίνακα Ε) ο αύξων
αριθμός του αντίστοιχου προσφερόμενου προγράμματος του ΠΔ.Κ.1 που υπερκαλύπτει τις ανάγκες του
συγκεκριμένου μηνιαίου προφίλ κατανάλωσης στα πλαίσια του παγίου του.
Οι Πίνακες Δ και Ε και η ανάλυση υπολογισμού της επιδότησης, αποτελούν το παραδοτέο ΠΔ.Κ.5, και θα
πρέπει να κατατεθούν τόσο εκτυπωμένοι όσο και ηλεκτρονικά σε μορφή συμβατή με το MS Office 365
ή/και Libreoffice 6.0 ή νεότερο.
Κατά αντιστοιχία με τους Πίνακες Β και Γ, εάν διαπιστωθεί ότι ο εκτυπωμένος Πίνακας Δ ή ο Πίνακας Ε της
οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου διαφέρει στο περιεχόμενο των κελιών που καλείται να
συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος από τον Πίνακα Δ και τον Πίνακα Ε που θα κατατεθεί ηλεκτρονικά,
τότε η οικονομική του προσφορά αυτομάτως θα χαρακτηριστεί άκυρη.
Σημείωση: Να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι η επιδότηση Ε που υπολογίζεται σε αυτό το Παράρτημα
αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς τού υποψήφιου αναδόχου, άρα είναι και κριτήριο επιλογής,
εντούτοις κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ενδεχομένως να προκύψει διαφορετικό ποσό, μιας
και ο υπολογισμός της τελικής επιδότησης που θα καρπωθεί η ΕΥΑΘ ΑΕ σχετίζεται με το πλήθος των
συμβολαίων που θα προκύψουν και ενδεχομένως από την κατανομή τους στα προσφερόμενα
προγράμματα. Όμως, παρόλο που μπορεί η τελική επιδότηση που θα καρπωθεί η ΕΥΑΘ ΑΕ να είναι
διαφορετική από την Ε, το ύψος της τελικά θα προκύψει από τις επιμέρους επιδοτήσεις των
προσφερόμενων προγραμμάτων, των οποίων το ύψος θα έχει αποτελέσει και τη βάση υπολογισμού της Ε.
Παράδειγμα 4: Υπολογισμός επιδότησης Ε2 και Ε.
Έστω ότι ο υποψήφιος ανάδοχος παρέχει έξι (6) προγράμματα machine-to-machine με τα εξής
χαρακτηριστικά:
A/A

Πρόγραμμα

SMS

Data

Επιδότηση

1

m2m-1

0

100

20 €

2

m2m-2

0

500

30 €

3

m2m-3

50

2000

40 €

4

m2m-4

200

2000

50 €

5

m2m-5

200

4000

60 €
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Πίνακας 16: Υποθετικά προγράμματα machine-to-machine με όρια ανά υπηρεσία εντός παγίου και ετήσια
επιδότηση.
Τον Πίνακα 16 θα τον καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος τόσο στα πλαίσια του ΠΔ.Κ.1, όσο και στα
πλαίσια υπολογισμού της επιδότησης (ΠΔ.Κ.5).
Έστω, επίσης, ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει μόνο machine-to-machine συνδέσεις (για την ευκολία στην κατανόηση)
και ότι αυτές έχουν τα μηνιαία προφίλ κατανάλωσης του Πίνακα 15.δ, ο οποίος επαναλαμβάνεται εδώ
για ευκολία με το όνομα Πίνακας Ζ. Έτσι, προκύπτουν οι Πίνακες Δ και Ε που θα πρέπει να συμπληρώσει
και να καταθέσει ο υποθετικός υποψήφιος ανάδοχος στο ΠΔ.Κ.5.
Data
Σταθερά Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

0

050

13

94

0

0

0

0

0

0

0

0-100

50- 150- 600- 900- 1000150 250 900 1000 3000
1

1
1

6

1

2

Πίνακας Ζ (επανάληψη Πίνακα 15.δ): Κατανομή μέσου μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις
συνδέσεις που θα πρέπει να είναι machine-to-machine.
Data
Σταθερά Ενδοεταιρικά Κινητά

SMS

0

0

0

0

0

0

0

0-100

0

0- 50- 150- 600- 900- 100050 150 250 900 1000 3000

20 20

30

40
50

50

60

60

Πίνακας Δ: Ύψος επιδότησης ανά μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης βάσει Πίνακα 16 για τον Πίνακα 15.δ
machine-to-machine.
Data

Σταθερά Ενδοεταιρικά Κινητά

SMS

0

0- 50- 150- 600- 900- 100050 150 250 900 1000 3000

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0-100

2

3
4

4

5

5

Πίνακας Ε: Αντιστοίχιση προσφερόμενου προγράμματος σε μηνιαία κατανάλωση για τον Πίνακα 15.δ με
δεδομένο τον Πίνακα 16.
Το σύνολο, λοιπόν, της επιδότησης Ε2 θα υπολογίζεται ως:

Και άρα, με βάση τη Σχέση 5:
Δηλαδή, στο υποθετικό παράδειγμά μας, το ύψος της Ε2 είναι 2740, της Ε1 είναι 2192 και της Ε είναι
4932€. Οι Πίνακες 16 (ΠΔ.Κ.1, ΠΔ.Κ.5), οι Πίνακες Δ και Ε (ΠΔ.Κ.5), και οι επιδοτήσεις με τον αναλυτικό
τους υπολογισμό Ε1, Ε2 και Ε (ΠΔ.Κ.3, ΠΔ.Κ.5) θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα αντίστοιχα παραδοτέα
του υποθετικού παραδείγματος.
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4.6 Υπολογισμός Εκτιμώμενης Ρήτρας (Ρ)
Για τον υπολογισμό του ύψους της τελικής οικονομικής προσφοράς (ΤΚ) της Σχέσης 2 ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να συνυπολογίσει και ένα ποσό (Ρ) που αφορά τις εκτιμώμενες ρήτρες που θα κληθεί
να αποδώσει η ΕΥΑΘ ΑΕ στον ανάδοχο εφόσον χρειαστεί να διακόψει συμβόλαια συνδέσεων πριν τη λήξη
τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Η σύμβαση της ΕΥΑΘ ΑΕ με τον ανάδοχο θα έχει μία διάρκεια η οποία εξαρτάται από το χρόνο που θα
χρειαστεί για να αποδοθεί στον ανάδοχο το πλήρες ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, τη
διάρκειά της (2 έτη) ή/και την πιθανή χρήση της προαίρεσης, άρα δεν είναι πλήρως προβλέψιμη. Επίσης,
τα συμβόλαια των ενεργών συνδέσεων της σύμβασης δε θα έχουν όλα την ίδια ημερομηνία έναρξης, μιας
και όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τις υπάρχουσες συνδέσεις
της στον ανάδοχο τηρώντας αρχικά τον περιορισμό του μηνιαίου κατωφλίου μέσα στο 1ο εξάμηνο με το
πέρας του οποίου θα υποχρεούται να έχει μεταφέρει τουλάχιστον 328 συνδέσεις. Στη διάρκεια, όμως, της
σύμβασης, θα έχει το δικαίωμα να προσθέτει καινούριες συνδέσεις και να αφαιρεί παλιές (τηρουμένου
του περιορισμού του μηνιαίου κατωφλίου) κατά την κρίση της. Συνεπώς, το συνολικό ποσό σε ρήτρες που
ενδεχομένως θα χρειαστεί να καταβάλει η ΕΥΑΘ ΑΕ έως τη λήξη της σύμβασης δεν μπορεί να είναι εκ των
προτέρων γνωστό, και άρα θα χρειαστεί να γίνει μία αντιπροσωπευτική εκτίμηση, η εκτιμώμενη ρήτρα Ρ.
Η ρήτρα που καλείται να καταβάλει κάποιος σε έναν Τ.Π. όταν διακόψει ένα συμβόλαιο πριν τη λήξη του,
είθισται να σχετίζεται με το ύψος της επιδότησης που έχει δοθεί στο συγκεκριμένο συμβόλαιο ή/και με
την πιθανή έκπτωση στα πάγια του προγράμματος στο οποίο βρίσκεται, η οποία αντικατοπτρίζεται από
την προσφερόμενη ανά πρόγραμμα τιμή σε σχέση με την ονομαστική της. Επειδή στη γενική περίπτωση
τόσο η επιδότηση όσο και η έκπτωση μπορούν να σχετίζονται με το πρόγραμμα του συμβολαίου, τότε
αυτή η πληροφορία θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό του Ρ. Η πληροφορία αυτή θα
αντληθεί από τον Πίνακα 15.
Για την ευκολία υπολογισμού του Ρ, θεωρούμε ότι η κατανομή λήξης των ενεργών συνδέσεων ακολουθεί
ομοιόμορφη κατανομή, δηλαδή η πιθανότητα ένα συμβόλαιο να λήγει έναν τυχαίο μήνα του χρόνου είναι
η ίδια, και συνεπώς το μέσο πλήθος λήξης συμβολαίων το μήνα είναι ίδιο για κάθε μήνα. Τότε, ο
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει για κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα (i) τη μέση ρήτρα
ενός έτους (αφού τα συμβόλαια της συγκεκριμένης σύμβασης θα είναι 12μηνα), η οποία θα προκύπτει
από την παρακάτω σχέση:

Σχέση 6: Υπολογισμός μέσης ρήτρας

για το προσφερόμενο πρόγραμμα με Α/Α i

Όπου i είναι ο Α/Α του προσφερόμενου προγράμματος από τον υποψήφιο ανάδοχο (ΠΔ.Κ.1) και j είναι το
υπόλοιπο των μηνών έως τη λήξη του συμβολαίου, άρα η τιμή του μπορεί να είναι από 1 έως 11 –και όχι
12–, θεωρώντας ότι το συμβόλαιο δεν πρόκειται να λήξει τον 1ο μήνα ενεργοποίησής του (σε αυτήν την
περίπτωση δε θα ξεκινούσε εξ’ αρχής).
Με δεδομένη τη Σχέση 6 και τον Πίνακα 15, η συνολική εκτιμώμενη ρήτρα (Ρ) θα μπορεί να υπολογιστεί
ως το παρακάτω άθροισμα γινομένων:

Σχέση 7: Υπολογισμός εκτιμώμενης ρήτρας Ρ από τη μέση ρήτρα κάθε προσφερόμενου προγράμματος
και του πλήθους προγραμμάτων που αντιστοιχούν στον Πίνακα 15.
Όπου είναι το πλήθος των προγραμμάτων με Α/Α i που χρησιμοποιούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο
για την κάλυψη των αναγκών του Πίνακα 15, και είναι η μέση ρήτρα που υπολογίστηκε από τη Σχέση 6
για το συγκεκριμένο προσφερόμενο πρόγραμμα. Η τιμή της εκτιμώμενης ρήτρας Ρ θα πρέπει να είναι
χωρίς τον ΦΠΑ.
Ο Πίνακας Θ που απαρτίζεται από όλα τα
έχει τον ίδιο τρόπο συμπλήρωσης με τον Πίνακα 7 του
ΠΔ.Κ.4. Για τη συμπλήρωση του Πίνακα Θ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει έναν
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ενδιάμεσο πίνακα, τον Πίνακα Η που θα συμπληρώνεται όπως ο Πίνακας Γ του ΠΔ.Κ.2, δηλαδή θα έχει
ακριβώς την ίδια μορφή με τον Πίνακα 15 και σε κάθε κελί του θα περιέχει τον Α/Α του χαμηλότερου σε
κόστος προσφερόμενου προγράμματος που στα πλαίσια του παγίου του καλύπτει τις ανάγκες του
αντίστοιχου κελιού του Πίνακα 15.
Για την ανάλυση υπολογισμού της εκτιμώμενης ρήτρας Ρ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει το
παραδοτέο ΠΔ.Κ.6 εκτυπωμένο και ηλεκτρονικά σε αρχείο τύπου xls/xlsx συμβατό με Office365 ή/και
LibreOffice 6.0 ή νεότερο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον πίνακα με τα προσφερόμενα προγράμματα και
τις ρήτρες για τους μήνες 1-11, τους Πίνακες 15, Θ, Η και την εκτιμώμενη ρήτρα Ρ.
Παράδειγμα 5: Υπολογισμός εκτιμώμενης ρήτρας Ρ και συμπλήρωση Πινάκων Θ και Η.
Έστω για την ευκολία κατανόησης του παραδείγματος ότι η διακήρυξη αφορά μόνο τα μέσα προφίλ
κατανάλωσης 3μήνου που παρουσιάζονται στον Πίνακα Ζ (Πίνακας 15.δ) του Παραδείγματος 4 που για
ευκολία παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.
Data
Σταθερά Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

0

050

13

94

0

0

0

0

0

0

0

0-100

50- 150- 600- 900- 1000150 250 900 1000 3000
1

1
1

6

1

2

Πίνακας Ζ (επανάληψη Πίνακα 15.δ): Κατανομή μέσου μηνιαίο προφίλ κατανάλωσης 3μήνου για όλες τις
συνδέσεις που θα πρέπει να είναι machine-to-machine.
Και έστω ότι ο υποθετικός υποψήφιος ανάδοχος παρέχει μόνο τα δύο υποθετικά προγράμματα με τις
ρήτρες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.
Α/Α

Πρόγραμμα

SMS

Data

ρi1

ρ i2

ρi3

ρi4

ρi5

ρi6

ρi7

ρi8

ρi9

ρi10

ρi11

1

m2m-1

0

100

10

20

30

40

50

60

60

60

60

60

60

2

m2m-2

200

4000

20

30

40

50

60

70

70

70

70

70

70

Πίνακας 17: Παράδειγμα με προσφερόμενα προγράμματα για machine-to-machine με αντίστοιχες ρήτρες
πρόωρου τερματισμού συμβολαίου από 1 έως 11 μήνες πριν την ημερομηνία λήξης του.
Τότε, βάσει της Σχέσης 6 το ρ1 = (ρ11 + ρ12 + ρ13 + ρ14 + ρ15 + ρ16 + ρ17 + ρ18 + ρ19 + ρ110 + ρ111) / 11 = (10 + 20 +
30 + 40 + 50 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60) / 11 = 510/11 = 46,36. Αντίστοιχα το ρ2 υπολογίζεται σε 56,36.
Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι ρήτρες του Πίνανα 17 είναι τελείως τυχαίες, τόσο στις τιμές τους
όσο και στον τρόπο που τροποποιούνται από μήνα σε μήνα, και χρησιμοποιούνται καθαρά για την
ευκολία κατανόησης του παραδείγματος.
Ο Πίνακας Η για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα έχει τη μορφή του Πίνακα 18:
Data
Σταθερά

Ενδοεταιρικά

Κινητά

SMS

0

0- 50- 150- 600- 900- 100050 150 250 900 1000 3000

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0-100

2

2
2

2

2

2

Πίνακας 18: Ο Πίνακας Η για το συγκεκριμένο παράδειγμα.
Δηλαδή τις ανάγκες των δύο πρώτων κελιών που έχουν μηδενικές ανάγκες σε κλήσεις και SMS, ενώ σε
δεδομένα έχουν απαιτήσεις 0 έως και 50ΜΒ, τις καλύπτει το πρόγραμμα με Α/Α 1, ενώ τα υπόλοιπα κελιά
καλύπτονται από το πρόγραμμα με Α/Α 2.
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Από τον συγκεκριμένο Πίνακα Η προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας Θ:
Όνομα
προγράμματος

Πλήθος προφίλ
καταναλώσεων στη
διετία

m2m-1

107 (13+94)

m2m-2

12 (1+1+1+6+1+2)

Πίνακας 19: Ο Πίνακας Θ του συγκεκριμένου παραδείγματος που παρουσιάζει το πλήθος των μέσων
προφίλ κατανάλωσης στις κατηγορίες του Πίνακα 17 βάσει του Πίνακα Ζ μαζί με την ανάλυση
συμπλήρωσής του.
Στον Πίνακα 19 παρουσιάζεται ο Πίνακας Θ του συγκεκριμένου παραδείγματος καθώς και του τρόπου
συμπλήρωσής του (μέσα στις παρενθέσεις), με δεδομένα τα μέσα προφίλ κατανάλωσης 3μήνου του
Πίνακα Ζ και των υποθετικών προγραμμάτων τού Πίνακα 17.
Από τον Πίνακα Θ του παραδείγματος και από τα υπολογισμένα ρ1 και ρ2, η Σχέση 7 δίνει:

Άρα ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσθέσει στην οικονομική του προσφορά το ποσό των 5.636,84€ στα
παραδοτέα του.
Θεσσαλονίκη 5/3/2020

Η Ομάδα Εργασίας
βάσει της 35204/6-12-2017 απόφασης Δ/ντος
Συμβούλου
1. Μηνάς Γραμματικόπουλος
2. Γιώργος Μαμαλάκης
3. Βασιλική Γκιώνη
4. Κων/νος Παπαπέτρου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΕΕΕΣ
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.
(1) ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

Διεύθυνση : ________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________ Αρ. Φαξ : _____________________

e-mail : ______________________

(2)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : _________________________________________________________

Διεύθυνση : _________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________

e-mail : ___________________________

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

_________________________________________

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

_________________________________________

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή
απόφασης

________________________________________
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής.
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(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.
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(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)

(13) ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα
Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.

__________________________________

________________________

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο _______________________________________

(Κεφαλαία)

Ιδιότητα ______________________________________________
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Σφραγίδα

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου)
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