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ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

AΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΣΟΣΗΣΑ (ΔΒΓΑΦ) ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΤΣΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΣΩΝ 

 

1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Οξγαληζκόο: ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ (ΔΔΣΣ) 

Γηεύζπλζε: Λ. Κεθηζίαο 60, Μαξνύζη, 15125, Διιάδα 

Τπόςε: θ. Ληλαξδάηνο Γηνλύζηνο 

Σειέθσλν: +30 21 0615 1000, +30 21 0615 1130 

Σειενκνηνηππία (Φαμ): +30 21 0610 5049 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail): portability@eett.gr  

Γηεύζπλζε Internet (URL): www.eett.gr 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ, ΠΑΡΟΥΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:  

Όπσο ζην 1. 

3. ΔΙΓΟ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:  

Φνξέαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  

Δίδνο ζύκβαζεο ππεξεζηώλ: Καηεγνξία ππεξεζίαο  7 

Ολνκαζία ηεο ζύκβαζεο: Αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ 
Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα (ΔΒΓΑΦ) θαζώο θαη ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
πέληε (5) εηώλ. 

 

Πεξηγξαθή/αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  

Σν Έξγν έρεη σο αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΒΓΑΦ, δειαδή ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε  θαη 
ζπληήξεζε ηεο ΔΒΓΑΦ θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ. Η 
ΔΒΓΑΦ είλαη κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θνξεηόηεηα όισλ ησλ αξηζκώλ 
ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. Γηα ην ζθνπό απηό ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ/ 
κελπκάησλ κεηαμύ ησλ παξόρσλ θαη ηε καδηθή απνζηνιή πξνο όινπο ηνπο παξόρνπο ησλ αιιαγώλ ζρεηηθά 
κε ηε δξνκνιόγεζε θιήζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ.  

Σν Έξγν πεξηιακβάλεη ην Τπνέξγν Α πνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηεο ΔΒΓΑΦ θαη ην Τπνέξγν Β 
πνπ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή ηεο θαζώο θαη ε ζπληήξεζή ηεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 5 εηώλ. Σν 
ππνέξγν Α πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ αλάπηπμε/πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνύ (software) γηα ηελ 
νξγάλσζε ηεο ΔΒΓΑΦ ε νπνία δηεθπεξαηώλεη ηηο απαξαίηεηεο αληαιιαγέο κελπκάησλ κεηαμύ παξόρσλ 
θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο ησλ ζπλδξνκεηώλ, ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνύ 
(hardware) γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΔΒΓΑΦ ώζηε λα 
ιεηηνπξγνύλ εληαία ζην ζύλνιό ηνπο ζπληζηώληαο ηελ ΔΒΓΑΦ. Σν Τπνέξγν Β πεξηιακβάλεη ηδίσο ηε 
ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ΔΒΓΑΦ θαζώο θαη ηε ζπληήξεζή ηεο ώζηε λα πινπνηνύληαη ηα αηηήκαηα 
θνξεηόηεηαο ησλ ζπλδξνκεηώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην ζρεηηθό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηε 
θνξεηόηεηα αξηζκώλ. 

Σόπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ: ηελ Αζήλα.  
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ρεηηθή νλνκαηνινγία (CPA/NACE/CPC) – Καηεγνξία : «ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΝΑΦΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ», Αξηζκνί Αλαθνξάο CPC: 84. 

Γηαρσξηζκόο ζε ηκήκαηα : ΟΥΙ 

Θα ιεθζνύλ ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο : ΟΥΙ  

5. ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Η ΜΔΓΔΘΟ: 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πεξηόδνπ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ΔΒΓΑΦ ν Αλάδνρνο  απνθηά ην 
δηθαίσκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Έξγνπ (ΔΒΓΑΦ), ε νπνία απνβιέπεη απνθιεηζηηθά ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ θνξεηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη 
ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη, ν ίδηνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ από ηνπο 
ζπλδεδεκέλνπο ζηελ ΔΒΓΑΦ παξόρνπο, ηέιε γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θνξεηόηεηαο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΄Η ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  

Σν έξγν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε 5,5 έηε από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΦΤΗ 

Παξνρή αζθάιεηαο θαη εγγπήζεηο πνπ απαηηνύληαη: Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
δηαγσληζκό πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεύεηαη από Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ύςνπο 30.000,00€.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα απεπζύλεηαη πξνο ηελ ΔΔΣΣ θαη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 
θαζόιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή κέρξη ηελ 28ε  Φεβξνπαξίνπ 2014.  

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο αληηθαζηζηά ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο κε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ύςνπο 120.000,00€.  

 

Κπξηόηεξνη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκήο ή/θαη αλαθνξά ζηηο εθαξκνδόκελεο δηαηάμεηο:  

Όπσο ζηα ηεύρε δηαγσληζκνύ. 

7. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

Ννκηθό θαζεζηώο - απαηηνύκελα απνδεηθηηθά: Όπσο ζηα ηεύρε δηαγσληζκνύ. 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηθαλόηεηα - απαηηνύκελα απνδεηθηηθά: Όπσο ζηα ηεύρε 
δηαγσληζκνύ. 

Σερληθή ηθαλόηεηα - απαηηνύκελα απνδεηθηηθά: Όπσο ζηα ηεύρε δηαγσληζκνύ  

8. ΌΡΟΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ: 

Η εθηέιεζε επηθπιάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ηάμε: ΟΥΙ  

Σα λνκηθά πξόζσπα ζα θιεζνύλ λα δειώζνπλ ηα νλόκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ησλ 
ζηειερώλ ηνπο πνπ ζα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: ΝΑΙ  

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: 

Δίδνο δηαδηθαζίαο: Αλνηθηή  

Πξνθήξπμε πξνθαηαξθηηθήο ελεκέξσζεο: ΟΥΙ 

Κξηηήξηα Αλάζεζεο: Η πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.  

πκβαηηθά ηεύρε θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα – ηξόπνο απόθηεζεο: 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηεο  
ΔΔΣΣ (Λεσθόξνο Κεθηζίαο 60, 15125 Μαξνύζη, Αζήλα, ηει. +0030 210 6151030 θαη θαμ +0030 210 610 50 
49 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κέρξη ηηο 21 Απγνύζηνπ 2013, ώξα 12:00.  Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ ηνπ 
δηαδηθηύνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.eett.gr. 

 

Πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 29/8/2013, ώξα 12:00 
π.κ. 

http://www.eett.gr/
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Γιώζζεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο : Διιεληθή 

Διάρηζηε απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο: 6 κήλεο από ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, δειαδή κέρξη ηελ 28ε  Φεβξνπαξίνπ 2014. 

Πξόζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ: Οη 
εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνη ησλ δηαγσληδόκελσλ. 

Ηκέξα, ώξα θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ: 

 Ηκεξνκελία:  29/8/2013  

 Ώξα: 12 κεζεκβξηλή ηνπηθή ώξα Διιάδνο 

 Σόπνο: Γξαθεία ΔΔΣΣ, Λ.Κεθηζίαο 60, 15125 Μαξνύζη, Διιάδα 

10. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 

Πξόθεηηαη γηα Πξνθήξπμε κε ππνρξεσηηθή: ΟΥΙ  

ρεηίδεηαη ν παξώλ Γηαγσληζκόο κε ζρέδην/πξόγξακκα Υξεκαηνδνηνύκελν από ηα Σακεία ηεο Δ.Δ.:  
ΟΥΙ 

Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ: 18/6/2013 

Λνηπέο Πιεξνθνξίεο:  

Η ζύκβαζε απηή θαιύπηεηαη από ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ): ΝΑΙ 

 

 


