
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για το έτος 2016 
(με απολογιστικά στοιχεία 2014) και λοιπές υπηρεσίες» 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. 
Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, fax +30 210 6105 049.  

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Ν.4155/2013, ΦΕΚ 120/Α, όπως ισχύει και Υ.Α. Π1/2390/2013, ΦΕΚ 
2677/Β) και σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 7 του «Κανονισμού Σύναψης 
Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΚΥΑ 78870/2001, ΦΕΚ. 
1750/Β/31.12.01 και 647/Β/24.05.2006).  

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, 
www.promitheus.gov.gr  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/6/2015 και ώρα 13:00 

Χρόνος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 19/6/2015 και ώρα 13:00 
 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Είδος σύμβασης υπηρεσιών: Κατηγορία υπηρεσίας  9 

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του Έργου είναι ο κοστολογικός έλεγχος του 
Ο.Τ.Ε. για το έτος 2016 (με απολογιστικά 2014), προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του με 
τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/κοστολόγησης/ λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση 
υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο αγορών χονδρικής, όσο και σε επίπεδο αγορών λιανικής, όπως 
αυτές επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις 
της Ε.Ε.Τ.Τ. (Παράρτημα Ι της Διακήρυξης). Ιδίως, περιλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής από τον 
Ο.Τ.Ε. των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική 
αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, τον έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμολογίων του που εξάγονται, 
μέσω των επιβληθέντων από την ΕΕΤΤ  κοστολογικών συστημάτων , καθώς και τον έλεγχο 
συμμόρφωσής του με την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού. 

 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Νομός Αττικής, στα γραφεία της ΕΕΤΤ και της ΟΤΕ ΑΕ. 

 

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές : ΟΧΙ  

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Η αμοιβή του Αναδόχου προϋπολογίζεται σε εκατόν πενήντα  χιλιάδες (150.000) Ευρώ, πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, 
παρακρατήσεις κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.  

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ:  
    

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη 
του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 
151 25 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. +30 210 6151000 και φαξ +30 210 6105049) Τα τεύχη της 

http://www.promitheus.gov.gr/


Διακήρυξης δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eett.gr., όπου αναρτώνται και 
άλλες πληροφορίες για το διαγωνισμό (όπως διευκρινίσεις) που τυχόν ζητηθούν από τους 
ενδιαφερόμενους. Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται, μέσω τηλεφώνου. 

 

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: 2/6/2015.   
 
8. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής : Ελληνική 

 

9. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  

Τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

 
10. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού. 

 

Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού  

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/RFPProcurement/OTE2016.pdf

