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Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη «Δημοπρασία για την
επιλογή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσίας ‐ Τεύχος Προκήρυξης»
Κάντζα, 6 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΝΥ2807

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη
«Δημοπρασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσίας ‐ Τεύχος Προκήρυξης»,
διατυπώνουμε στο συνημμένο έγγραφο τις παρατηρήσεις της εταιρείας Forthnet Α.Ε.

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

___________________
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ‐ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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Απόψεις/προτάσεις Forthnet A.E. επί της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε
«∆ηµοπρασία

για

την

επιλογή

παρόχου/παρόχων

καθολικής

υπηρεσίας

-

τη

Τεύχος

Προκήρυξης»
Γενικές παρατηρήσεις:
1. Η Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ) παρέχεται µέχρι σήµερα από τον κυρίαρχο πάροχο και είναι η
πρώτη φορά που θα διεξαχθεί σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Ο τρόπος υλοποίησης της ΚΥ
που θα προταθεί από τρίτους ενδιαφερόµενους ενδέχεται να διαφέρει από τον τρόπο µε τον
οποίο η ΚΥ παρέχεται µέχρι σήµερα. Εφόσον η ΕΕΤΤ δεν επιθυµεί να προκρίνει συγκεκριµένη
τεχνολογία έναντι άλλης, η Προκήρυξη θα πρέπει να εκφράζει την αρχή της τεχνολογικής
ουδετερότητας και να επιτρέπει τη διαµόρφωση και υποβολή Προσφορών όχι απαραίτητα µε
βάση το είδος της τεχνολογίας ή/και το επιχειρηµατικό µοντέλο που έχει ακολουθηθεί µέχρι
σήµερα από τον κυρίαρχο πάροχο.
Τούτο σηµαίνει ότι η Προκήρυξη θα πρέπει να επιτρέπει τη διαφορετικότητα στην αρχιτεκτονική
του δικτύου, στη λογική ανάπτυξης του κόστους και κοστολόγησης, στη

δοµή του τρόπου

παροχής της ΚΥ. Υπό αυτό το πρίσµα, η υπαγόρευση συγκεκριµένου τρόπου δόµησης της
Προσφοράς µε τον ορισµό προϋποθέσεων και κριτηρίων όπως ότι “ο Συµµετέχων υποβάλλει
τριετές σχέδιο [ελάχιστη περίοδος ορισµού], στο οποίο θα περιγράφονται οι προτεινόµενες
βελτιώσεις και αναβαθµίσεις του δικτύου του στις γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος και θα
περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό η
κάλυψη και η ποιότητα των υπηρεσιών θα βελτιωθούν στην περιοχή ενδιαφέροντος, β) Η
αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε βελτίωσης/ αναβάθµισης και το
εκτιµώµενο κόστος της επένδυσης για κάθε έργο, γ) Οι συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, στις
οποίες θα πραγµατοποιηθούν οι βελτιώσεις / αναβαθµίσεις, δ) Εκτίµηση του πληθυσµού που θα
ωφεληθεί από τα βελτιωτικά έργα”, συµβαδίζει µε τον τρόπο παροχής της ΚΥ µέχρι σήµερα από
τον κυρίαρχο πάροχο, αλλά πιθανότατα όχι µε εναλλακτικούς τρόπους παροχής αυτής.
Αντίστοιχα, η αξιολόγηση της Προσφοράς µε βάση το συνολικό τίµηµα και όχι µε βάση την τιµή
µονάδας θέτει προφανείς περιορισµούς στην αντικειµενική δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών
Προσφορών από τρίτους (πέραν του ήδη παρέχοντος την ΚΥ) ενδιαφερόµενους.
2. Παρατηρείται ότι πλην του

ήδη παρέχοντος την ΚΥ, οι λοιποί συµµετέχοντες καλούνται να
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υποβάλουν

«δεσµευτικές»

προσφορές,

προσδιορίζοντας

µεταξύ

άλλων

την

περιοχή

ενδιαφέροντος, το εκτιµώµενο κόστος της επένδυσής τους, το τριετές σχέδιο των βελτιώσεων
και αναβαθµίσεων του δικτύου τους στις περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και εκτίµηση του
πληθυσµού που θα ωφεληθεί από τα έργα, χωρίς να γνωρίζουν κανένα ειδικότερο στοιχείο για
τις ανάγκες της ΚΥ.
Το οξύµωρο που δηµιουργείται είναι, κατά την άποψή µας, αδικαιολόγητο, καθώς η ΕΕΤΤ
ασφαλώς διαθέτει τα ιστορικά στοιχεία τόσο για τον πληθυσµό που εξυπηρετείται από την ΚΥ,
όσο και για τις γεωγραφικές περιοχές όπου εστιάζονται οι σχετικές ανάγκες. Τέτοιου είδους
πληροφορίες πρέπει να καταστούν γνωστές αρκετά πριν το διαγωνισµό εφόσον σκοπός της
διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η υποβολή συγκεκριµένων Προσφορών από περισσότερους του
ενός ενδιαφερόµενους. Η αδιαφάνεια ως προς τα ιστορικά στοιχεία της ΚΥ είναι αδικαιολόγητη
και αποθαρρύνει την υποβολή προσφορών από τρίτους, πλην του κυρίαρχου παρόχου,
ενδιαφερόµενους. Για παράδειγµα θα µπορούσε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για µία περιοχή όπου
δεν υπάρχει ανάγκη, ενώ ακόµη και στην περίπτωση που η περιοχή ενδιαφέροντος είναι όλη η
Επικράτεια, τα κοστολογικά δεδοµένα της παροχής της ΚΥ εξαρτώνται από τη ζήτηση αυτής.
Μεγάλες αποκλίσεις µεταξύ της προϋπολογισθείσας ζήτησης και της πραγµατικής πιθανότατα
θα καθιστούσε άνευ αντικρίσµατος κριτήρια που αναφέρονται στην Προκήρυξη, όπως για
παράδειγµα, “οι επιδόσεις της εταιρείας για την προηγούµενο έτος αναφορικά µε τους δείκτες
ποιότητας που ορίζονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 472/170/21-3-2008 «Κανονισµός για τον
καθορισµό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισµό του
περιεχοµένου και της µορφής των προς δηµοσίευση πληροφοριών και του τρόπου δηµοσίευσής
τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 885/Β/14-52008) για τη γεωγραφική περιοχή για την οποία η επιχείρηση ενδιαφέρεται να αναλάβει την
υποχρέωση παροχής των στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας”.
Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ

556/36/2010 για τις αρχές κοστολόγησης της

καθολικής υπηρεσίας (ΦΕΚ 2676/Β/9.11.2011), η κοστολόγηση της ΚΥ είναι προσανατολισµένη
προς το µέλλον (forward looking) ή η πιθανότητα µελλοντικής µεταβολής της ζήτησης δεν
αναιρούν, ούτε µειώνουν την πρακτική χρησιµότητα / αναγκαιότητα των στοιχείων αυτών, καθώς
είναι αδύνατο να καταρτισθεί “συγκεκριµένο” και “βάσιµο” επιχειρηµατικό πλάνο χωρίς να
υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις υποθέσεις (assumptions) στις οποίες αυτό θα στηριχθεί. Εάν το
ζητούµενο είναι η υποβολή συγκεκριµένων προσφορών για την ΚΥ και όχι κάποιων θεωρητικών
ασκήσεων για τον τρόπο ανάπτυξης γενικά του δικτύου ενός παρόχου για την κάλυψη
αφηρηµένων αναγκών της ΚΥ, η έγκαιρη γνωστοποίηση από την ΕΕΤΤ της χαρτογράφησης των
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ιστορικών στοιχείων για τις περιοχές και την πραγµατική ζήτηση της ΚΥ έχει κεφαλαιώδη
σηµασία.
Σε κάθε περίπτωση, στην Προκήρυξη πρέπει να επισυναφθούν από την ΕΕΤΤ πίνακες µε τις
γεωγραφικές περιοχές όπου αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάλυψη από κανένα πάροχο καθώς η
πληροφορία αυτή είναι κρίσιµη για την κατάρτιση µιας Προσφοράς.
3. Η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών έχει τεράστια πρακτική αξία και για τη διασφάλιση όρων
ισότιµης συµµετοχής στον διαγωνισµό από όλους τους πιθανά ενδιαφερόµενους. Εν αντιθέσει
προς τον κυρίαρχο πάροχο, οι τρίτοι ενδιαφερόµενοι για την παροχή µέρους ή του συνόλου της
ΚΥ δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν σηµαντικότατες πληροφορίες, οι οποίες είναι κρίσιµες για τη
µελέτη και τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού µοντέλου και την κατάθεση συγκεκριµένης
Προσφοράς για την παροχή µέρους ή του συνόλου της ΚΥ. Ο ήδη παρέχων την ΚΥ πάροχος
έχει ακριβή και λεπτοµερή πρακτική εικόνα των ιστορικών και των τρεχουσών αναγκών της ΚΥ,
ενώ οι λοιποί πάροχοι θα κληθούν να υποβάλουν “συγκεκριµένες” και “δεσµευτικές” προσφορές
χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο για το πραγµατικό έργο που θα κληθούν να εκτελέσουν.
Θεωρούµε ότι η παράµετρος αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να παρασχεθεί στους συµµετέχοντες η δυνατότητα υποβολής προσφορών µε
µεταβλητά στοιχεία κόστους βάσει διαφορετικών σεναρίων ζήτησης/χρήσης της ΚΥ.
4. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εξειδικευθεί περαιτέρω ο τρόπος µε τον οποίο θα
αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές του έργου, αλλά και να διευκρινισθούν τα ακριβή κριτήρια
και η διαδικασία µε την οποία θα αξιολογηθεί το αίτηµα αποζηµίωσης του παρόχου. ∆εδοµένου
ότι η αξιολόγηση του αιτήµατος αποζηµίωσης προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί απολογιστικά, ο
πάροχος που θα υποβάλλει προσφορά µε συγκεκριµένα κόστη θα πρέπει να γνωρίζει εκ των
προτέρων τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τον χρόνο αποζηµίωσής του. Θεωρούµε σηµαντική τη
συνεργασία της ΕΕΤΤ και τη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και προβλεψιµότητας.
5. Περαιτέρω, πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού θα πρέπει να έχουν οριστεί µε τεχνολογικά
ουδέτερο τρόπο τα “εύλογα αιτήµατα” για την παροχή ΚΥ. Αυτή τη στιγµή τα “εύλογα αιτήµατα”
έχουν ορισθεί µε βάση τον σχεδιασµό του υφιστάµενου παρόχου της ΚΥ. Θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρο τι θεωρείται “εύλογο αίτηµα” σε περίπτωση παροχής της ΚΥ µέσω διαφορετικής
τεχνολογίας.
6. ∆εδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί σχετική διαγωνιστική διαδικασία για τις
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υπηρεσίες Πρόσβασης, η Προκήρυξη θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να επιτρέπει
ευελιξία. Η υιοθέτηση διαδικασιών “ανταγωνιστικού διαλόγου” θα µπορούσαν να βοηθήσουν
στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης ικανοποιητικότερων προσφορών. Θεωρούµε απαραίτητη τη
συνεργασία της Ρυθµιστικής Αρχής, προκειµένου να διασφαλιστεί ο ρεαλισµός στις Προσφορές
και να αναδειχθεί η πλέον συµφέρουσα. Σε κάθε περίπτωση, για τη σύνταξη δεσµευτικής
εναλλακτικής Προσφοράς για µέρος ή το σύνολο της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ)

από

πάροχο/παρόχους που δεν παρείχαν µέχρι σήµερα την ΚΥ, είναι απαραίτητη η χορήγηση
πρόσθετων πληροφοριών από την ΕΕΤΤ.
7. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη και τη σχετική Υπουργική Απόφαση για την εξασφάλιση προσιτών
τιµολογίων στο πλαίσιο της ΚΥ (Αρ. Απ. 44365/1631/09.08.2007 -

ΦΕΚ 1618/17.08.2007),

όπου αναφέρεται ότι “ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει να εφαρµόζει τιµολόγια για την
παροχή των στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας σε τιµές ίσες ή µικρότερες από τη µέγιστη επιτρεπτή
τιµή που ενδεχοµένως έχει επιβληθεί από την ΕΕΤΤ στην επιχείρηση µε σηµαντική ισχύ στην
σχετική αγορά των άρθρων 35 επ. του ν. 3431/2006", παρακαλούµε να διευκρινιστούν οι
αποφάσεις της ΕΕΤΤ από τις οποίες προκύπτουν οι αναφερόµενες στην Προκήρυξη λιανικές
χρεώσεις.
~~~
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