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1 Προκήρυξη 

1.1 Εισαγωγή 

Η Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (αποκαλούμενη εφεξής ΕΕΣΣ), η οποία 

εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 60, Σ.Κ. 15125 (τηλ. +30-

210 615 1000) προκηρύσσει (δυνάμει της ΑΠ ΕΕΣΣ 691/21Β/24.05.2013 Απόφασής της) δημόσιο 

ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  της υλοποίησης, λειτουργίας και διαχείρισης της 

Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα, (εφεξής «το έργο»).  

Σο προκηρυσσόμενο Έργο περιλαμβάνει: 

Α.  την  ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση της κεντρικής Εθνικής Βάσης Δεδομένων 

Αναφοράς για τη Υορητότητα (εφεξής ΕΒΔΑΥ) εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της ύμβασης του Έργου με τον Ανάδοχο, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 

28/2/2014, η οποία να πληροί την Περιγραφή  και τις Σεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 

Προκήρυξης, της υγγραφής Τποχρεώσεων (.Τ.), καθώς και των Παραρτημάτων και 

Προσαρτημάτων αυτών, 

Β. τη λειτουργία, διαχείριση και ενημέρωση της ΕΒΔΑΥ, (συμπεριλαμβανομένης της 

αναγκαίας συντήρησης αυτής), για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την 1/3/014  

Η παρούσα προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού (ανοικτή διαδικασία) διέπεται από τα ακόλουθα 

νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα: 

1. Σην με αριθμ. 78870/2001 Κοινή Τπουργική Απόφαση «Κανονισμός ύναψης υμβάσεων 

Προμηθειών, Τπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΣΣ» (ΥΕΚ 1750/Β/31.12.2001), όπως ισχύει, 

τροποποιηθείσα με τις Αποφάσεις της ΕΕΣΣ ΑΠ 383/17/13-4-06 (ΥΕΚ 647/Β/2006) και ΑΠ 

469/024/2008 (ΥΕΚ 424/Β/2008), 

2. Σην με αριθμ. 62189/2001 Κοινή Τπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων» (ΥΕΚ 

1391/Β/22.10.2001),   

3. Σην Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 237/84/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΣΣ 

και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» ΥΕΚ 1701/Β/18.12.2001). 

4. το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (ΥΕΚ 150/Α/10.07.2007), 
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5. το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε  με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΥΕΚ 64/α/16.03.2007),  

1.2 Πλαίσιο του Έργου 

1.2.1 Γενικά-Ιστορικό 

Η ΕΕΣΣ αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή η οποία εποπτεύει και ρυθμίζει την αγορά των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών. τοχεύει στην 

προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην εξασφάλιση της 

ομαλής της λειτουργίας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και της διασφάλισης των 

συμφερόντων των χρηστών. Η ΕΕΣΣ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και απολαμβάνει 

διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και ο νόμος που διέπει τις λειτουργίες της είναι ο Ν. 

4070/2012, όπως ισχύει. 

το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  η ΕΕΣΣ από το 2004 εξασφαλίζει ότι η ΕΒΔΑΥ θα λειτουργεί 

σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και μη διάκρισης. 

Για το σκοπό αυτό, ο λειτουργός και διαχειριστής της ΕΒΔΑΥ επιλέγεται από την ΕΕΣΣ με 

διαγωνιστική διαδικασία και λειτουργεί υπό την εποπτεία της. ύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

ισχύοντα Κανονισμό Υορητότητας Αριθμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να είναι είτε ένας 

ανεξάρτητος των παρόχων οργανισμός είτε κοινοπραξία όλων των παρόχων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Ο λειτουργός και διαχειριστής της ΕΒΔΑΥ διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων αναφοράς και παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης σε όλους ανεξαιρέτως τους παρόχους ηλεκτρονικών επικκοινωνιων με ίσους όρους, 

διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις. 

Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη 

Υορητότητα  (στο εξής «ΕΒΔΑΥ») καθώς και η λειτουργία και διαχείριση αυτής για πέντε έτη είχε 

ανατεθεί το 2003, κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, στην Εταιρεία Telcordia 

Technologies Inc με την υπ’ αριθ. 21/03 ύμβαση μεταξύ της ΕΕΣΣ και της  Εταιρείας Telcordia 

Technologies Inc. Η εν λόγω σύμβαση τροποποιήθηκε και έγινε χρονική επέκτασή της αρχικά με 

την υπ’ αριθ. 21/03Β ύμβαση μεταξύ της ΕΕΣΣ και της εν λόγω Εταιρείας μέχρι τις 31-8-2011 και 
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στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 21/03Γ ύμβαση μεταξύ της ΕΕΣΣ και της εν λόγω Εταιρείας μέχρι 

τις 28-2-2014. Με τις ανωτέρω συμβάσεις η Εταιρεία Telcordia Technologies Inc. απέκτησε το 

δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ανατεθέντος έργου, η οποία αποβλέπει αποκλειστικά 

στην εξυπηρέτηση των σκοπών φορητότητας σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 

αντικειμενικότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης και το δικαίωμα να εισπράττει, η ίδια 

και για λογαριασμό της από τους συνδεδεμένους στην ΕΒΔΑΥ παρόχους, τέλη για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες φορητότητας, τα οποία για το διάστημα από 1-3-2004 έως 28-2-2011 

ανήλθαν στο ποσό των 3,5 ευρώ ανά μεταφερόμενο αριθμό και για το διάστημα από 1-9-2011 έως 

28-2-2014 ανέρχονται στο ποσό των 1,95 ευρώ ανά μεταφερόμενο αριθμό. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της φορητότητας 

αριθμών περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Δ της παρούσας. 

Σο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη φορητότητα αριθμών διέπεται  από : 

1. Σο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 82/Α/10.04.2012), και ιδίως το άρθρο 12 στοιχ. λζ’ και το 

άρθρο 68 αυτού, όπως ισχύει, ηξνπνπνηεζέλ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 58, παξ. 3 ηνπ 

λόκνπ Ν.4146/2013 “Γηακόξθωζε Φηιηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο 

ηξαηεγηθέο θαη Ιδηωηηθέο Δπελδύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, (ΦΔΚ 90/Α/18-4-2013),  

 

2. Σην Τπουργική Απόφαση αριθ. Οικ. 26634/924/3-05-2007  

«Εθνικό χέδιο Αριθμοδότησης των Τπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΥΕΚ 

768/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 Απόφαση 

του Τφυπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σροποποίηση της Τπουργικής 

Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Εθνικό χέδιο Αριθμοδότησης των 

Τπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΥΕΚ 805/Β/9−6−2010) και την υπ’αριθ. Οικ. 

20509/541/19-5-2011 «Σροποποίηση της Τπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 

26634/924/3−5−2007 «Εθνικό χέδιο Αριθμοδότησης των Τπηρεσιών ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών», ως ισχύει» (ΥΕΚ 1284/Β/16-6-2011), 

3. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ.: 677/03/8-1-2013, «Σροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. 

ΕΕΣΣ 441/121/21-6-2007 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμοδοτικών πόρων 

του Εθνικού χεδίου Αριθμοδότησης», (ΥΕΚ 170/Β/31.01.2013), 

4. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ. 566/016/3.06.2010 «Σροποποίηση και Κωδικοποίηση σε 

ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Υορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά», (ΥΕΚ 

http://www.eett.gr/export/sites/default/sites/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK_768_B_2007_ESA.pdf
http://www.eett.gr/export/sites/default/sites/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK_768_B_2007_ESA.pdf
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967/Β/2010), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις υπ’ αριθ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΥΕΚ 

2052/Β/2010) και ΑΠ. ΕΕΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΥΕΚ 987/Β/2011) Αποφάσεις της ΕΕΣΣ,  

5. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ. 291/53/28-8-2003 «Κύρωση της 21/03 ύμβασης μεταξύ 

ΕΕΣΣ και Telcordia Technologies Inc.για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση της 

ΕΒΔΑΥ καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής»  (ΥΕΚ 1279/Β/2003), 

6. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ. 526/45/24-7-2009 «Κύρωση της 21/03Β ύμβασης μεταξύ 

ΕΕΣΣ και Telcordia Technologies Inc.για την τροποποίηση και χρονική επέκταση της 

21/03 ύμβασης» (ΥΕΚ 1549/Β/28.7.2009), 

7. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ. 614/16/28-7-2011 «Κύρωση της 21/03Γ ύμβασης μεταξύ 

ΕΕΣΣ και Telcordia Technologies Inc. για την τροποποίηση και χρονική επέκταση της 

21/03 ύμβασης» (ΥΕΚ 1973/Β/5.9.2011), 

Η υπ’ αριθ. 21/03Γ ύμβαση της ΕΕΣΣ με τον υφιστάμενο Ανάδοχο του Έργου της Εθνικής 

Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα (ΕΒΔΑΥ) λήγει στις 28-2-2014, χωρίς τη 

δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω χρονικής επέκτασης/ παράτασης αυτής. . Η ΕΕΣΣ με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό προτίθεται να αναθέσει το Έργο που αποτελεί αντικείμενο του 

διαγωνισμού για την εκ νέου ανάπτυξη και εγκατάσταση της ΕΒΔΑΥ στην Ελλάδα καθώς και τη 

συντήρηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτής, έχοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες 

στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αποκτηθείσα εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία 

των υφιστάμενων διαδικασιών φορητότητας, αλλά και την ανάγκη επικαιροποίησης ή/και 

βελτιστοποίησης αυτών. Τπό το πρίσμα αυτό, προβαίνει στον παρόντα διαγωνισμό για την εκ 

νέου εγκατάσταση και λειτουργία αυτής, επιβάλλοντας την ενσωμάτωση νέων και 

εμπλουτισμένων προδιαγραφών, βάσει της συλλογιστικής που διατυπώθηκε ανωτέρω, και όπως 

αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρούσα, τη .Τ. και τα Παραρτήματα αυτής. 

ημειώνεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων Νόμος που τροποποιεί το 

άρθρο 68 του Ν.4070/2012 σχετικά με τη φορητότητα. Ο Νόμος αυτός ν. 4146/2013 “Γηακόξθωζε 

Φηιηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδηωηηθέο Δπελδύζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα έλαβε αριθμό ΥΕΚ 

90/Α/2013. ε συνέχεια αυτού, η ΕΕΣΣ προχώρησε σε διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με 

αντικείμενο την τροποποίηση του Κανονισμού Υορητότητας (Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ. 

566/016/3.06.2010, όπως ισχύει). 
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1.2.2 Η αναγκαιότητα της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς Υορητότητας  

Η ΕΕΣΣ, με τη  χρήση από το 2004 της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα 

Αριθμών έχει διασφαλίσει σαφείς, προδιαγεγραμμένες και ίδιες, προς όλους τους εμπλεκόμενους, 

διαδικασίες φορητότητας αριθμών, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία.  

Οι διαδικασίες φορητότητας, όπως αυτές κατά τα ως άνω προκαθορίζονται από την ΕΕΣΣ, 

ακολουθούνται από τους δραστηριοποιούμενους στην αγορά παρόχους, γι’ αυτό και 

περιλαμβάνονται στις θεσπισθείσες με τον  «Κανονισμό Υορητότητας» υποχρεώσεις, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να συνιστούν στην πραγματικότητα αδιαίρετο όλον. Όπου γίνεται αναφορά στον 

όρο «Κανονισμός Υορητότητας», στο παρόν κείμενο, εννοείται η Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ.: 

566/016/3.06.2010 (ΥΕΚ 967/Β/2010) της ΕΕΣΣ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις υπ’ αριθ. 

ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΥΕΚ 2052/Β/2010) και ΑΠ. ΕΕΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΥΕΚ 

987/Β/2011) Αποφάσεις της ΕΕΣT, καθώς και κάθε άλλη μελλοντική απόφαση της ΕΕΣΣ σχετικά 

με τη φορητότητα αριθμών.  

Με τη χρήση της ΕΒΔΑΥ, η ΕΕΣΣ έχει διασφαλίσει τα εξής: 

 Περαιτέρω προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών 

Η φορητότητα αριθμών θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους κύριους μοχλούς προώθησης του 

ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι αποδεσμεύοντας το 

συνδρομητή από την ανάγκη αλλαγής αριθμού όταν αλλάζει πάροχο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, του δίνει τη δυνατότητα,  εκτιμώντας το δικό του συμφέρον αναφορικά με την 

ποιότητα και  τη χρέωση των παρεχομένων υπηρεσιών, και χωρίς να υπόκειται σε πρόσθετα 

έξοδα ενημέρωσης σχετικά με αλλαγή του αριθμού, να προβαίνει σε αλλαγή παρόχου. Σο 

γεγονός αυτό τονώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, οι οποίοι σε μια προσπάθεια 

προσέλκυσης συνδρομητών βελτιώνουν την ποιότητα και την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

προς όφελος του τελικού καταναλωτή. 

 Διαμόρφωση συνθηκών ίσης μεταχείρισης μεταξύ των παρόχων και διευκόλυνση 
της παροχής φορητότητας αριθμού στους συνδρομητές 

 

Όλοι οι πάροχοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΕΒΔΑΥ και λαμβάνουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες δρομολόγησης κλήσεων από την ΕΒΔΑΥ κατά τρόπο ισότιμο, αμερόληπτο και 

αντικειμενικό. Η ύπαρξη κεντρικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα διευκολύνει 

τόσο τους συνδρομητές όσο και (κυρίως) τους παρόχους με την καθιέρωση αυτοματοποιημένων 
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και κοινών διαδικασιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων φορητότητας. Εξάλλου, δεδομένου 

ότι η δρομολόγηση των κλήσεων προς τους αριθμούς που έχουν μεταφερθεί γίνεται με τη χρήση 

των στοιχείων που παρέχει η ΕΒΔΑΥ στους παρόχους για τους αριθμούς που έχουν μεταφερθεί, η 

ΕΒΔΑΥ εξασφαλίζει την ύπαρξη ακρίβειας και πιστότητας των απαραίτητων πληροφοριών για 

τη δρομολόγηση των κλήσεων. 

 υμβολή στην ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με τη φορητότητα και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών 

 

Οι περιεχόμενες στην ΕΒΔΑΥ πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών 

ενημέρωσης των συνδρομητών σε θέματα που σχετίζονται με τη φορητότητα, όπως για 

παράδειγμα παροχή πληροφοριών σχετικά με τον πάροχο στον οποίο αντιστοιχεί ένας 

μεταφερμένος αριθμός. 

Η λειτουργία της ΕΒΔΑΥ, καθώς και η διεκπεραίωση των αιτήσεων φορητότητας και η διαχείριση 

των στοιχείων των συνδρομητών είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Εποπτεία της φορητότητας αριθμού από την ΕΕΣΣ 

 

Η ΕΕΣΣ εποπτεύει τόσο την παροχή της υπηρεσίας φορητότητας αριθμού όσο και  τους 

εμπλεκόμενους φορείς (παρόχους και διαχειριστή της ΕΒΔΑΥ) μέσω των αντίστοιχων 

λειτουργιών της ΕΒΔΑΥ. 

1.3 Ανηικείμενο ηοσ Έργοσ 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα του αντικειμένου του προκηρυσσoμένου 

Έργου. Η ολοκληρωμένη περιγραφή του Έργου δίνεται στα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ της .Τ.  

1.3.1 Γενική Περιγραφή  της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς Υορητότητας.  

Ο διαγωνισμός που προκηρύσσεται από την ΕΕΣΣ με την παρούσα, αφορά την εξεύρεση 

Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί το σύνολο του έργου της υλοποίησης και διαχείρισης της 

ΕΒΔΑΥ, όπως αυτό παρουσιάζεται στην παρούσα Προκήρυξη, τη .Τ. και τα Παραρτήματα 

αυτής. Σο συνολικό Έργο αναλύεται σε δύο υποέργα τα οποία θα ανατεθούν από κοινού σε έναν 

Ανάδοχο: 

Α. Τλοποίηση (Ανάπτυξη και Εγκατάσταση) της ΕΒΔΑΥ (κατά φυσική υπόσταση Έργο) 

το οποίο περιλαμβάνει: 
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1. Σην ανάπτυξη/προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού (software) για την οργάνωση και 

λειτουργία κεντρικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα Αριθμών 

(centralized Reference Database for Number Portability), η οποία υλοποιεί, ιδίως, τις 

παρακάτω λειτουργίες: 

(α) Διεκπεραίωση των συναλλαγών μεταξύ του παρόχου-δέκτη και του παρόχου-δότη 

κατά τη διαχείριση των αιτημάτων των συνδρομητών για φορητότητα του αριθμού 

τους, ζύκθωλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θνξεηόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 

4 θαη 5 ηεο .Τ.. 

(β) Δημιουργία ενός μητρώου («Μητρώο Μεταφερθέντων Αριθμών») που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τους μεταφερθέντες αριθμούς και τις πληροφορίες 

δρομολόγησής τους (προθέματα δρομολόγησης), όπως αυτές καθορίζονται από την 

ΕΕΣΣ καθώς επίσης και την τροποποίηση και ενημέρωση αυτού, 

(γ) Διαχείριση των διεπαφών με τα συστήματα των παρόχων, 

(δ) Παροχή εκθέσεων και αναφορών προς την ΕΕΣΣ, στα πλαίσια της αρμοδιότητας 

της ΕΕΣΣ να εποπτεύει τον Ανάδοχο και να διασφαλίζει την παροχή της διευκόλυνσης 

φορητότητας αριθμών στη χώρα. 

(ε) Παροχή εκθέσεων και αναφορών προς τους παρόχους 

2. Σην προμήθεια του απαραίτητου υλικού (hardware) για την εγκατάσταση του λογισμικού 

και την υλοποίηση των συστημάτων διεπαφής της ΕΒΔΑΥ με τα συστήματα των παρόχων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

3. Σην εγκατάσταση του αναπτυχθέντος λογισμικού στο υλικό. 

4. Σην ολοκλήρωση των συστημάτων της ΕΒΔΑΥ ώστε να λειτουργούν ενιαία στο σύνολό 

τους συνιστώντας την κεντρική Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα 

(συμπεριλαμβανομένων του κυρίως σταθμού, του εφεδρικού σταθμού και του συστήματος 

ελέγχου). 

5. Ση διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων ορθής λειτουργίας της ΕΒΔΑΥ. 

6. Ση διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των συνδέσεων των παρόχων με 

την ΕΒΔΑΥ. 
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7. Σην εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΒΔΑΥ με πραγματοποίηση δοκιμαστικών 

συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων με την ΕΒΔΑΥ παρόχων προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία της ΕΒΔΑΥ 

8. Σην ενημέρωση της βάσης με τα στοιχεία των αριθμών που έχουν μεταφερθεί μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της ΕΒΔΑΥ (έναρξη Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης). 

9. Σην ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου της ΕΒΔΑΥ, η οποία θα περιλαμβάνει ιστοσελίδες με 

πληροφορίες σχετικά με τη φορητότητα αριθμών στην Ελλάδα, τη λειτουργία της βάσης 

κλπ. ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε .Τ. θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 

Β. Τποέργο Β: Λειηοσργία, Γιατείριζη και Δνημέρφζη ηης ΔΒΓΑΦ 

(συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας συντήρησης αυτής) , το οποίο περιλαμβάνει: 

1. τη Λειτουργία και Διαχείριση της κεντρικής Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη 

Υορητότητα, η οποία θα έχει οργανωθεί από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που έχουν αναπτυχθεί ανωτέρω (υποέργο Α). 

2. τη υντήρηση της ΕΒΔΑΥ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την τυχόν απαιτούμενη 

τροποποίηση/συμπλήρωση του λογισμικού και την τυχόν απαιτούμενη αναβάθμιση του 

υλικού εξοπλισμού (hardware) προς ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών 

λειτουργίας της ΕΒΔΑΥ και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι της ΕΕΣΣ 

και των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη 

νομοθεσία και τις επιμέρους συμβάσεις μεταξύ Αναδόχου  και ΕΕΣΣ και Αναδόχου και 

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

3. τη Διαχείριση της ΕΒΔΑΥ, η οποία υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες οι οποίες 

αναφέρονται ανωτέρω (υποέργο Α), και η οποία περιλαμβάνει την παράδοση περιοδικών 

και έκτακτων εκθέσεων ή αναφορών στην ΕΕΣΣ στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητάς 

της και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι της ΕΕΣΣ θαζώο θαη ηελ 

παξάδνζε εθζέζεωλ ή αλαθνξώλ ζηνπο ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ ΔΒΓΑΦ παξόρπο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ.. 

4. την Ενημέρωση του Μητρώου Μεταφερθέντων Αριθμών με τις μεταφορές των αριθμών, η 

οποία πρέπει να γίνεται εγκαίρως και με ακρίβεια, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Υορητότητας.  
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5. τη Διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων για τη σύνδεση των 

νεοεισερχομένων στην αγορά παρόχων με την ΕΒΔΑΥ. 

6. τη συνεχή Ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου της ΕΒΔΑΥ ο οποίος θα δημιουργηθεί και 

θα οργανωθεί σύμφωνα με το πρώτο υποέργο (Τπνέξγν Α). 

1.4 Οικονομικοί Όροι 

Σο υμβατικό Αντάλλαγμα του ανωτέρω υπό ανάθεση έργου, θα καταβληθεί υπό τη μορφή 

παραχώρησης στον Ανάδοχο δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης του κατά φυσική υπόσταση 

έργου αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης,  

σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη, τη .Τ. και το Παράρτημα 3 αυτής, ως εξής: 

Η εμπορική εκμετάλλευση της ΕΒΔΑΥ συνίσταται στο δικαίωμα του Αναδόχου να εισπράττει στο 

όνομα και για λογαριασμό του, από τους συνδεδεμένους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φορητότητας, με τους όρους / περιορισμούς του 

Παραρτήματος 3 της .Τ., αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της Περιόδου Λειτουργίας και 

Διαχείρισης όπως αυτό ορίζεται στη .Τ.  

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της ΕΒΔΑΥ, και εν συνεχεία κατά την άσκηση εποπτείας 

επί της ορθής λειτουργίας της, η ΕΕΣΣ μεριμνά για τη διασφάλιση παροχής της υπηρεσίας 

φορητότητας αριθμών κατά τον ορθολογικότερο τρόπο και προς το συμφέρον των καταναλωτών  

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  η τιμολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται από 

την ΕΒΔΑΥ στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, 

δεδομένου ότι είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει την τιμολόγηση των υπηρεσιών φορητότητας προς  

τον συνδρομητή ο οποίος υποβάλλει το σχετικό αίτημα. 

 Ψς εκ τούτου, η  οικονομική προσφορά την οποία θα υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της .Τ., τα ακόλουθα: 

1. την ετήσια χρέωση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση της βάσης για το πρώτο έτος 

της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης (F1) (σε Ευρώ). 

2. το ρυθμό απόσβεσης α (0 ≤ α ≤ 1)  

3. τη χρέωση ανά ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς για το πρώτο έτος της Περιόδου Λειτουργίας 

και Διαχείρισης (c1) (σε Ευρώ). 
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Κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη των επιμέρους συμφωνιών μεταξύ του Αναδόχου και των  

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συνδέονται στην ΕΒΔΑΥ ο Ανάδοχος δεσμεύεται με 

βάση την παρούσα προκήρυξη, τη υγγραφή Τποχρεώσεων, τα Παραρτήματα και τα 

Προσαρτήματα αυτών και τη ύμβαση που υπογράφεται βάσει αυτών, ως προς τις προτεινόμενες 

στα πλαίσια της οικονομικής προσφοράς του τιμές, οι οποίες θα αποτελούν την οροφή (ceiling 

price) στην εν λόγω διαπραγμάτευση. Η σύναψη των επιμέρους συμβάσεων μεταξύ του 

Αναδόχου και των  παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συνδέονται στην ΕΒΔΑΥ γίνεται 

με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. 

Ο Ανάδοχος εισπράττει τις ανωτέρω χρεώσεις απευθείας από τους παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που συνδέονται στην ΕΒΔΑΥ, στα πλαίσια του δικαιώματος εμπορικής 

εκμετάλλευσης της ΕΒΔΑΥ το οποίο του παραχωρείται από την ΕΕΣΣ, με βάση τις μεταξύ τους 

συμφωνίες, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του με βάση την παρούσα προκήρυξη, τη .Τ.,  

τα Παραρτήματα και τα Προσαρτήματα αυτών και τη ύμβαση που θα υπογραφεί βάσει αυτών 

με την ΕΕΣΣ, και σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και μη διάκρισης 

μεταξύ των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Μετά τη λήξη της ύμβασης με τον Ανάδοχο και για τυχόν επέκτασή της σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα, η ΕΕΣΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον 

Ανάδοχο για τον Καθορισμό της νέας χρέωσης, οι τιμές της οποίας σε κάθε περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνουν τις τιμές που ισχύουν για το τελευταίο έτος της ύμβασης. 

1.5 Φρονοδιάγραμμα Έργου 

Σο χρονοδιάγραμμα του Έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της .Τ. 

1.6 Παραδοτέα Έργου 

Σα Παραδοτέα του Έργου παρουσιάζονται στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 της .Τ. 

2 Γενικές Οδηγίες 

2.1 Δικαίωμα υμμετοχής στο Διαγωνισμό 

(ΠΑΔ-01) Η προκήρυξη απευθύνεται σε κατ’ εξοχήν εξειδικευμένες και κατάλληλες επιχειρήσεις, 

οι οποίες, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη δύνανται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του Έργου και να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραμμα του. 
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(ΠΑΔ-02) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Επιχειρήσεις των κρατών μελών της 

υμφωνίας Δημοσίων υμβάσεων (Government Procurement Agreement) του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο 

Διαγωνισμό είτε μόνες τους είτε σε σύμπραξη (όμιλος/κοινοπραξία). Οι συμπράξεις 

επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Εάν όμως η 

σύμπραξη επιλεγεί ως Ανάδοχος του Έργου, τότε η σύμπραξη πρέπει να λάβει τη 

νομική μορφή που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία.  

(ΠΑΔ-03) ύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της ΑΠ ΕΕΣΣ 566/16, όπως ισχύει, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος μπορεί να είναι είτε ένας ανεξάρτητος των παρόχων οργανισμός, είτε 

κοινοπραξία όλων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ψς εκ τούτου, δικαίωμα 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο επιχειρήσεις οι οποίες δεν παρέχουν οι ίδιες 

σταθερά ή / και κινητά δημόσια δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών εκτός και εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι κοινοπραξία όλων των 

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η σχέση εξάρτησης (συμμετοχή στο κεφάλαιο) 

με επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή των εν λόγω δικτύων ή / και 

υπηρεσιών δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εφόσον ο Τποψήφιος 

Ανάδοχος πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

a. Δεν ασκεί άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην εν λόγω επιχείρηση 

b. Δεν συμμετέχει στη Διοίκηση  

c. Σο ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εν λόγω επιχείρησης δεν 

υπερβαίνει το 5% 

Για τον έλεγχο συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής και ελέγχου, η 

έννοια της επιχείρησης και του ελέγχου ερμηνεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7, 8 

και 10 του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΥΕΚ 93/Α/2011).  

(ΠΑΔ-04) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μόνο εφόσον συστήσουν Κοινοπραξία στην οποία μετέχουν από κοινού όλοι οι 

πάροχοι.  



 

 

 Γιαγωνιζμόρ για ηην Δθνική Βάζη Γεδομένων 
Αναθοπάρ  για ηη Φοπηηόηηηα 

Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγωνιζμού Σελίδα 15 από 48 

(ΠΑΔ-05) Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμπράξεις 

διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων αυτών των συμπράξεων στις οποίες 

συμμετέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

(ΠΑΔ-06) Δεν επιτρέπεται η υποβολή Προσφορών για τμήμα του Έργου καθώς και η υποβολή 

εναλλακτικών Προσφορών. 

2.2 Γενικά για τους όρους της Προκηρύξεως  

(ΠΑΔ-07) Οι προσφορές των Διαγωνιζομένων οφείλουν να πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις:  

α) της παρούσας Προκήρυξης και των Προσαρτημάτων αυτής,  

β) της υγγραφής Τποχρεώσεων (.Τ.), 

γ) των Παραρτημάτων της .Τ. 

2.3 Επιτροπή Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-08) Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

προσφορών θα συσταθεί με απόφαση της ΕΕΣΣ Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) η οποία:  

α) έχει την ευθύνη της αποσφράγισης των φακέλων και της αξιολόγησης των 

προσφορών των διαγωνιζομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, 

β) διενεργεί τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου στον 

Ανάδοχο και είναι υπεύθυνη για την τήρηση των όρων της Προκήρυξης και των 

διατάξεων του νομικού πλαισίου του Διαγωνισμού, 

γ) υποβάλει πρακτικό αξιολόγησης και πρόταση προς την ΕΕΣΣ για τα αποτελέσματα 

του Διαγωνισμού. 

(ΠΑΔ-09) Η σύσταση και οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζονται στο άρθρο 

17 του Κανονισμού ύναψης υμβάσεων Προμηθειών, Τπηρεσιών και Μελετών της 

ΕΕΣΣ. ύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 3 του άρθρου 17 του προαναφερομένου 

Κανονισμού η ΕΕΣΣ δύναται εναλλακτικά προς την Επιτροπή Διαγωνισμού να 

συστήσει δύο επί μέρους επιτροπές και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού (ΕΔΔ) και την Επιτροπή Αξιολογήσεως Προσφορών (ΕΑΠ). 
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2.4 Ημερομηνία και Σόπος υποβολής Προσφορών 

(ΠΑΔ-10) Καθένας από τους Διαγωνιζομένους οφείλει να απευθύνει τον Υάκελο Προσφοράς του 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο Υάκελος Προσφοράς θα υποβάλλεται στο 

Πρωτόκολλο της ΕΕΣΣ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 60, 7ος όροφος, Σ.Κ. 15125, 

Δήμος Αμαρουσίου, Αθήνα.  

(ΠΑΔ-11) Η Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα για την υποβολή Προσφορών είναι η 29η   

Αυγούστου 2013, και ώρα  12:00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί αν η παράδοση προσφορών είναι διαρκής ή δεν έχει περατωθεί έως εκείνη 

την ώρα. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται με προειδοποίηση λίγων λεπτών της 

ώρας. 

(ΠΑΔ-12) Υάκελοι προσφορών που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που προαναφέρεται δεν θα γίνονται δεκτοί και τυχόν παραλαβή τους από το 

Πρωτόκολλο της ΕΕΣΣ δεν θα λογίζεται ως έγκυρη κατάθεση. 

(ΠΑΔ-13) Υάκελοι Προσφορών μπορούν να υποβληθούν και με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή ή με υπηρεσία διακίνησης εγγράφων με αποκλειστική ευθύνη των 

διαγωνιζομένων ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο που θα παραληφθεί. 

(ΠΑΔ-14) Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του Υακέλου Προσφοράς τους 

μέχρι την παραλαβή του επί αποδείξει από την ΕΕΣΣ.  

(ΠΑΔ-15) Σα τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το 

διαγωνιζόμενο. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, 

έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία 

εκτελωνισμού, κ.λ.π.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη 

προσήκουσα υποβολή του Υακέλου Προσφοράς τους.  

(ΠΑΔ-16) Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την παραλαβή των Υακέλων Προσφοράς θα τους 

αριθμήσει με τη σειρά καταθέσεώς τους στο Πρωτόκολλο και θα συντάξει σχετικό 

πρακτικό.  
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2.5 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

(ΠΑΔ-17) Κάθε προσφορά οφείλει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του συμμετέχοντος για ποσό €30.000,00 (τριάντα χιλιάδων ευρώ). την 

περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου, σύμπραξης κ.τ.λ., η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των 

συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή σύμπραξη, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώμα 

της επιστολής. 

(ΠΑΔ-18) Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον καθόλο το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα. Τπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

παρατίθεται στο Προσάρτημα Γ της παρούσας.  

(ΠΑΔ-19) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί 

ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της ΕΕΣΣ σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη ύμβαση εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την ΕΕΣΣ για την 

υπογραφή της. την περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και 

με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του 

αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν 

προκύπτει εάν τελικά η ΕΕΣΣ προκρίνει αυτή τη λύση, σύμφωνα με το άρθρο 24 

παράγραφος 3 του Κανονισμού ύναψης υμβάσεων Προμηθειών, Τπηρεσιών και 

Μελετών της ΕΕΣΣ . Εάν ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει, η ΕΕΣΣ διατηρεί το 

δικαίωμα να επιλέξει και να ανακηρύξει ως νέο Ανάδοχο τον δεύτερο επιτυχόντα του 

Διαγωνισμού και εάν αυτός δεν προσέλθει τον τρίτο, κ.ο.κ. ε περίπτωση που κάποιος 

διαγωνιζόμενος αποκλεισθεί σε κάποιο από τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, 

δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής μετά την 

ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης. 

2.6 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 

(ΠΑΔ-20) Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί – οπότε και Ανάδοχος του Έργου – θα 

αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης ύψους €120.000,00 (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ) σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα σχετικά άρθρα της .Τ. 
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2.7 Λήψη εγγράφων Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-21) Σα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών της ΕΕΣΣ, Λ. 

Κηφισίας 60, Μαρούσι, μέχρι την 21η Αυγούστου 2013, και ώρα 12.00μμ, καθώς και 

από την ιστοσελίδα της ΕΕΣΣ. 

2.8 Σεύχη Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-22) Σα Σεύχη Διαγωνισμού περιλαμβάνουν την παρούσα Προκήρυξη και τα 

Προσαρτήματα αυτής, την επισυναπτόμενη υγγραφή Τποχρεώσεων καθώς και τα 

Παραρτήματα αυτής. 

2.9 Υάκελος Προσφοράς 

(ΠΑΔ-23) Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει έναν κυρίως φάκελο προσφοράς κλειστό 

και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα στον οποίο θα υπάρχουν 

τρεις, επίσης κλειστοί και σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του υποψηφίου, Τποφάκελοι 

με τις ενδείξεις: 

 Τποφάκελος Συπικών προσόντων 

 Τποφάκελος Σεχνικής Προσφοράς 

 Τποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

(ΠΑΔ-24) Ο Υάκελος και οι Τποφάκελοι θα φέρουν την ένδειξη «Προσφορά για το Διαγωνισμό 

για την Επιλογή Αναδόχου για την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της 

Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη 

Λειτουργία και Διαχείριση Αυτής για Χρονικό Διάστημα Πέντε Ετών» και θα 

αναγράφουν το πλήρες όνομα του διαγωνιζομένου και το όνομα του αποδέκτη 

(ΕΕΣΣ).  

(ΠΑΔ-25) Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται οι Τποφάκελοι σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 
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(ΠΑΔ-26) Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 

του Υακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην την ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. υμπληρωματικά φυλλάδια όπως 

εταιρικά φυλλάδια, φυλλάδια προϊόντων και άλλο παρόμοιο υλικό μπορούν να 

υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. 

(ΠΑΔ-27) Σα περιεχόμενα κάθε Τποφακέλου των διαγωνιζομένων θα είναι αριθμημένα και κάθε 

σελίδα του πρωτοτύπου κάθε υποφακέλου θα είναι μονογραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου. Σα αντίγραφα που θα βρίσκονται σε κάθε 

υποφάκελο μπορούν να περιέχουν απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων εγγράφων. 

(ΠΑΔ-28) Η Προσφορά θα ισχύει για περίοδο 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, 

μέχρι δηλαδή την 28η  Υεβρουαρίου 2014 (Περίοδος Ισχύος της Προσφοράς).  

(ΠΑΔ-29) Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω 

αναγραφόμενης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

(ΠΑΔ-30) Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί και 

ευρίσκεται ακόμα σε ισχύ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. 

2.10 Τποφάκελος Συπικών Προσόντων 

(ΠΑΔ-31) Ο Τποφάκελος αυτός θα υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα είναι 

το πρωτότυπο. Σο περιεχόμενο του Τποφακέλου θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα 

όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του Προσαρτήματος Α της Προκήρυξης. 

2.11 Τποφάκελοι Σεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς 

(ΠΑΔ-32) Οι δύο Τποφάκελοι Σεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθούν χωριστά σε 

τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα, εκ των οποίων ένα (1) έγγραφο θα είναι το 

πρωτότυπο. 

(ΠΑΔ-33) Οι υποφάκελοι αυτοί θα πρέπει, επιπρόσθετα με τα έντυπα αντίγραφα, να 

υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου Microsoft Word, αποθηκευμένα σε 

οπτικό δίσκο. 
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(ΠΑΔ-34) ε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά στοιχεία  των Τποφακέλων  δεν  είναι  δυνατόν  λόγω  

μεγάλου  όγκου  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  υποφάκελο, τότε  αυτά  

συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟΥΟΡΑ »  και  τις  λοιπές  ενδείξεις  του κυρίως  υποφακέλου. 

(ΠΑΔ-35) τις περιπτώσεις που στα Παραρτήματα του παρόντος διαγωνισμού προβλέπονται 

έντυπα υποδείγματα, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά 

και μόνον αυτά τα υποδείγματα. 

2.12 Επικοινωνία για το Διαγωνισμό 

(ΠΑΔ-36) Συχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και τα έγγραφα του 

διαγωνισμού παρέχονται από την EETT, Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Σ.Κ. 15125, 

τηλέφωνο + 30 210 615 1000, τηλεομοιότυπο + 30 210 610 5049, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: portability@eett.gr 

2.13 Ερωτήσεις και πληροφόρηση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

(ΠΑΔ-37) Συχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μπορούν να υποβληθούν 

γραπτώς ή ηλεκτρονικά στην ΕΕΣΣ έως την 21η Αυγούστου 2013.  

(ΠΑΔ-38) Όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους που αφορούν από πλευράς περιεχομένου 

και τους υπόλοιπους Τποψηφίους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΣ.  

(ΠΑΔ-39) Η ΕΕΣΣ θα επιδιώξει να απαντήσει στις τεχνικές και λειτουργικές ερωτήσεις πριν από 

την 26η  Αυγούστου 2013.  

(ΠΑΔ-40) Ερωτήματα που αφορούν θέματα εμπορικής φύσεως, θα απαντηθούν μόνο αν 

σχετίζονται με αντιφάσεις ή ασάφειες της παρούσας Προκήρυξης. 

2.14 Γλώσσα 

(ΠΑΔ-41) Κατά την περίοδο παροχής διευκρινίσεων και κατά την περίοδο αξιολόγησης των 

προσφορών οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν και την αγγλική γλώσσα, με 

γραπτή επιβεβαίωση στην ελληνική γλώσσα, εφόσον ζητηθεί από την ΕΕΣΣ. 

(ΠΑΔ-42) Η ύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

(ΠΑΔ-43) Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της ύμβασης θα είναι η ελληνική. 
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(ΠΑΔ-44) Γλώσσα εργασίας της ύμβασης μπορεί να είναι και η αγγλική με την προϋπόθεση ότι 

οποιαδήποτε συμφωνία επηρεάζει τη ύμβαση θα επιβεβαιώνεται γραπτώς στην 

ελληνική. 

(ΠΑΔ-45) Σο σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη ύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, 

κ.λ.π.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο 

και στην αγγλική. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου για την 

ΕΕΣΣ ή για τον Ανάδοχο το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

2.15 Αποδοχή όρων του Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-46) Η συμμετοχή των υποψηφίων στο Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη 

και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης,  της .Τ. και 

των Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων αυτών. 

(ΠΑΔ-47) Η Προσφορά θα αποτελείται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα συνοδευτικά της έγγραφα. 

(ΠΑΔ-48) Σο σύνολο της Προσφοράς των Διαγωνιζομένων, θα είναι δομημένο σύμφωνα με το 

Προσάρτημα Α της παρούσας. 

(ΠΑΔ-49) Οπουδήποτε στο Προσάρτημα Α απαιτείται η Προσφορά να περιγράφει λύσεις ή 

πρότυπα που αναφέρονται σε κάποιο Παράρτημα, η περιγραφή θα πρέπει να γίνεται 

με σαφή τρόπο, και να αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα.  

2.16 Παροχή διευκρινίσεων και επεξηγήσεων 

(ΠΑΔ-50) Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και 

επεξηγήσεις επί της Σεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου ή/και να ζητήσει 

συνέντευξη από αυτόν πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. τη συνέντευξη αυτή 

θα λάβουν μέρος όλα τα στελέχη (και μόνον αυτά) του Διαγωνιζόμενου, τα οποία και 

θα προσδιορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού από τον Διαγωνιζόμενο που θα 

προσκληθεί. 
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(ΠΑΔ-51) Η προσέλευση σε συνέντευξη των προσκαλούμενων διαγωνιζομένων είναι 

υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού. Η ημερομηνία διενέργειας της υνέντευξης ενός 

διαγωνιζομένου θα καθορίζεται τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά την 

αποστολή προς αυτόν της σχετικής προσκλήσεως. 

(ΠΑΔ-52) Οι διευκρινίσεις ή/και επεξηγήσεις που θα παρασχεθούν σύμφωνα με τα όσα 

προαναφέρθηκαν δεν θα επηρεάσουν καθόλου το κύρος των Προσφορών ή την 

Περίοδο Ισχύος τους. Σο ίδιο ισχύει και για εκείνους τους Διαγωνιζόμενους που δε θα 

κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επεξηγήσεων και διευκρινίσεων. 

2.17 Επίσκεψη στα αναφερόμενα σημεία  

(ΠΑΔ-53) Κατά την αξιολόγηση των προσφορών και όσο αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να προβεί σε ενέργειες που κρίνει σκόπιμες για την 

εξακρίβωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις προσφορές, ιδίως επισκόπηση 

και επίδειξη οποιασδήποτε ανάλογης εργασίας του διαγωνιζομένου βρίσκεται υπό 

εξέλιξη, ή και επί τόπου έρευνα σε γραφεία για τον περιλαμβανόμενο στην προσφορά 

υλικό εξοπλισμό (hardware) ή/ και τυχόν δειγματοληπτική εξέταση του 

προτεινόμενου λογισμικού (software)  

2.18 Διαδικασία Αξιολογήσεως των  Προσφορών 

(ΠΑΔ-54) Σα στάδια που θα ακολουθήσει η Επιτροπή Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

διαγωνιζομένων και την ανάδειξη του αναδόχου, είναι τα εξής: 

2.18.1 Αποσφράγιση Υακέλων Προσφοράς 

(ΠΑΔ-55) Αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ως ανωτέρω η 

Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους Υακέλους Προσφοράς και αριθμεί και τους  

τρεις εσωτερικούς φακέλους με τον αριθμό σειράς κατάθεσης της προσφοράς στο 

πρωτόκολλο της ΕΕΣΣ. Κατά την αποσφράγιση των Υακέλων Προσφοράς μπορούν να 

παρίστανται οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εφ' όσον το 

επιθυμούν. 
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2.18.2 Αποσφράγιση του Τποφακέλου Συπικών Προσόντων 

(ΠΑΔ-56) Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους Τποφακέλους με τα στοιχεία τυπικών 

προσόντων των διαγωνιζομένων και καταγράφει στο πρακτικό αυτής τα στοιχεία που 

βρίσκονται σε αυτούς με τη σειρά που αναφέρονται στα περιεχόμενα του Τποφακέλου 

σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας Προκήρυξης. 

(ΠΑΔ-57) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει σε πίνακα την εκπλήρωση ή μη των τυπικών 

προϋποθέσεων που απαιτεί η προκήρυξη και δύναται να ζητήσει από τους 

διαγωνιζόμενους διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που 

υποβλήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Διαγωνισμού σε 

κλειστή συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις απ' όλους 

όσους υπέβαλαν προσφορά.  

(ΠΑΔ-58) Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή Διαγωνισμού αποκλείει από τα περαιτέρω στάδια 

αξιολόγησης τους διαγωνιζομένους οι οποίοι είτε δεν έχουν υποβάλει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του υποφακέλου, όπως ζητούνται στην παρούσα 

Προκήρυξη είτε δεν ικανοποιούν με τα έγγραφα που υπέβαλαν όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία. Διαγωνιζόμενοι που θα κριθεί ότι δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια, 

αποκλείονται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης, οι δε τεχνικές και οικονομικές τους 

Προσφορές επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 

2.18.3 Αποσφράγιση του Τποφακέλου Σεχνικής Προσφοράς 

(ΠΑΔ-59) Μετά την απόφαση της τηρήσεως ή μη των τυπικών προϋποθέσεων η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίασή της τον Τποφάκελο με τα τοιχεία 

Σεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζομένου και αξιολογεί, σε συνεχόμενες 

επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, τις τεχνικές προσφορές τους.  

(ΠΑΔ-60) Σα κριτήρια αξιολόγησης των Σεχνικών Προσφορών παρατίθενται στο Προσάρτημα Β 

της παρούσας Προκήρυξης. 

(ΠΑΔ-61) Κατά την εξέταση των φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει 

οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους να δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων 

που έχει υποβάλει.  
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(ΠΑΔ-62) Με βάση τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα Β κριτήρια αξιολογήσεως, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Οι προσφορές 

που αξιολογούνται ως τεχνικά αποδεκτές, προωθούνται στο επόμενο στάδιο 

αξιολόγησης. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υποβάλει στην 

Ολομέλεια της ΕΕΣΣ για έγκριση πίνακα με τη βαθμολογία των Σεχνικών Προσφορών 

των διαγωνιζομένων οι οποίοι και θα  καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως 

ζητούνται στην Παρούσα Προκήρυξη, και που κρίνονται ως Σεχνικά Αποδεκτοί. 

(ΠΑΔ-63) Διαγωνιζόμενοι που δεν θα κριθούν Σεχνικά Αποδεκτοί, αποκλείονται από το 

επόμενο στάδιο αξιολόγησης, οι δε οικονομικές τους Προσφορές επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. 

2.18.4 Αποσφράγιση Τποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς  

(ΠΑΔ-64) Η αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων 

γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει σε πίνακα τις οικονομικές προσφορές των 

διαγωνιζομένων. τη συνέχεια, σε συνεχόμενες επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει τις οικονομικές προσφορές. 

(ΠΑΔ-65) Οικονομικές προσφορές υπό όρους ή αόριστες ή μη αντιστοιχούσες στα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς απορρίπτονται. 

(ΠΑΔ-66) Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μικρότερες από το 50% 

της στατιστικής διαμέσου του συνόλου τιμών των προσφορών, καλούνται για 

αιτιολόγηση του ύψους των προσφορών τους. Αν η αιτιολόγηση μιας προσφοράς 

κριθεί ανεπαρκής, η προσφορά απορρίπτεται. 

2.19 Ανακήρυξη Αναδόχου  

(ΠΑΔ-67) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για τον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί η πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει κριτηρίων συνδεόμενων με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με βάση τις αντίστοιχες 

οικονομικές προσφορές, υπολογίζει την τελική βαθμολογία κάθε προσφοράς σύμφωνα 

με τον τύπο που αναφέρεται στο Προσάρτημα Β της παρούσας Προκηρύξεως και 

κατατάσσει τους τεχνικά  αποδεκτούς υποψηφίους με βάση την βαθμολογία τους όπως 

ορίζεται στο Προσάρτημα Β΄, εισηγείται δε σχετικά στην Ολομέλεια της ΕΕΣΣ.  
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(ΠΑΔ-68) Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται μετά την περάτωση της παραπάνω διαδικασίας 

και με εγκριτική Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΣΣ. 

(ΠΑΔ-69) Όταν γίνει κατακύρωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται 

να υπογράψει ύμβαση που θα βασίζεται στην παρούσα Προκήρυξη και τη .Τ., με 

Παραρτήματα που θα απεικονίζουν τόσο την Προσφορά όσο και τα 

αποτελέσματα/τις καταλήξεις των πιθανών διαπραγματεύσεων. 

2.20 Ενημέρωση Διαγωνιζομένων  

(ΠΑΔ-70) Η ενημέρωση των Διαγωνιζόμενων για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού γίνεται 

γραπτώς, στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα 

Προκήρυξη. 

2.21 Ενστάσεις 

(ΠΑΔ-71) Τποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων οποιουδήποτε σταδίου του 

Διαγωνισμού γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού 

Προμηθειών της ΕΕΣΣ.  

(ΠΑΔ-72) Η υποβολή ενστάσεων δεν διακόπτει την εξέλιξη του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις 

εξετάζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 

του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΕΣΣ, που εισηγείται στην Ολομέλεια της ΕΕΣΣ, η 

οποία αποφαίνεται επ’ αυτών. 

(ΠΑΔ-73) Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης γίνεται όταν παρέλθει ο χρόνος υποβολής ενστάσεων, 

οπότε η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το συνολικό πρακτικό αξιολόγησης με 

βάση τα κριτήρια και την βαθμολόγηση που ορίζονται στην παρούσα και εισηγείται 

προς την Ολομέλεια της ΕΕΣΣ, την τελική πρόταση για την κατακύρωση του Έργου. 

2.22 Δικαιώματα της ΕΕΣΣ κατά την κατακύρωση του Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-74)  Η EETT έχει όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού ύναψης υμβάσεων Προμηθειών, Τπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΣΣ 

ιδίως διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις Προσφορές. 
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2.23 Ασυμφωνία μεταξύ των εγγράφων του Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-75) την περίπτωση που οι όροι οποιουδήποτε εγγράφου της Προκήρυξης, των 

Προσαρτημάτων, της .Τ.  ή/και των Παραρτημάτων της .Τ. βρεθούν σε ασυμφωνία 

μεταξύ τους, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση να ζητήσει από 

την ΕΕΣΣ να διευκρινισθεί ποιος όρος θα επικρατήσει. Εάν δεν προκύψουν παρόμοιες 

ερωτήσεις από πλευράς Διαγωνιζομένων πριν την υποβολή της Προσφοράς 

εφαρμόζεται το άρθρο 1.3 της .Τ. 

2.24 Έξοδα Προετοιμασίας 

(ΠΑΔ-76) Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν σε σχέση με την προετοιμασία της Προσφοράς και τη 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τις παρουσιάσεις, τους ελέγχους, κλπ., εκ μέρους των 

Διαγωνιζομένων, βαρύνουν αποκλειστικά τους Διαγωνιζόμενους.  

2.25 Ματαίωση του Διαγωνισμού 

(ΠΑΔ-77) Η Ε.Ε.Σ.Σ. μπορεί να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως 

για : 

(ΠΑΔ-78) - παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

(ΠΑΔ-79) - εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για 

την Ε.Ε.Σ.Σ.,  

(ΠΑΔ-80) - εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(ΠΑΔ-81) - εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της Ε.Ε.Σ.Σ. ή  

(ΠΑΔ-82) - εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών, εκτός αν συμφωνήσει ο 

διαγωνιζόμενος σε παράταση, 

(ΠΑΔ-83) - εάν  κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων το σύνολο των εγγράφων και 

δικαιολογητικών, τα οποία απαιτούνται, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα. 

(ΠΑΔ-84) Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Σ.Σ., σχετικά με το διενεργούμενο Διαγωνισμό, κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο. 
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2.26 Μερική επανάληψη του Διαγωνισμού  

(ΠΑΔ-85) Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις των 

οποίων χωρεί διόρθωση, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία και να διαταχθεί η 

επανάληψή της, από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α  - Οδηγίες για τη σύνταξη των Προσφορών 

1 Εισαγωγή 

(ΠΑΔ-86) Η .Τ. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Διαγωνισμού. 

(ΠΑΔ-87) Οι οδηγίες που περιέχονται στο Προσάρτημα Α αφορούν στην οργάνωση των 

εγγράφων της Προσφοράς του Διαγωνιζομένου, που πρέπει να υποβάλει στην ΕΕΣΣ 

για εξέταση και αξιολόγηση. 

(ΠΑΔ-88) κοπός των οδηγιών είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την αποτελεσματική 

αξιολόγηση των Εγγράφων της Προσφοράς.  

(ΠΑΔ-89) τον Υάκελο της Προσφοράς του Διαγωνιζομένου, περιέχονται οι εξής τρεις (3) 

Τποφακέλοι: 

α) Τποφάκελος Συπικών προσόντων 

β) Τποφάκελος Σεχνικής Προσφοράς 

γ) Τποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Σο περιεχόμενο των Τποφακέλων αναφέρεται στις επόμενες παραγράφους 2,3 και 4. 

(ΠΑΔ-90) Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε λεπτομερής περιγραφή, παράδειγμα ή έγγραφο, που 

δεν έχει άμεση σχέση με τα ζητούμενα στοιχεία, μπορεί να δοθεί σε χωριστά 

Παραρτήματα. 

2 Τποφάκελος 1 – Συπικά Προσόντα 

(ΠΑΔ-91) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς την ΕΕΣΣ) 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις 

(σύμπραξη), που απαρτίζουν το διαγωνιζόμενο και που υποβάλουν την 

Προσφορά. την Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νομίμους 

εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων στη σύμπραξη), θα δηλώνονται επίσης 

τα ποσοστά συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στη σύμπραξη, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου και οι τυχόν υπεργολάβοι του 

διαγωνιζόμενου. 
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(ΠΑΔ-92) Απόφαση του Δ.. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε 

συμμετέχοντος στον διαγωνιζόμενο, για την έγκριση συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη σύμπραξη (σε 

περίπτωση σύμπραξης), για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του 

διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των 

συμμετεχόντων στη σύμπραξη (σε περίπτωση σύμπραξης) και για το ποσοστό 

συμμετοχής του (σε περίπτωση σύμπραξης). Επίσης θα ορίζεται το νομικό 

πρόσωπο που ενεργεί ως Επικεφαλής (Leader) μεταξύ των μελών καθώς επίσης 

και η αποδοχή του διορισμού του από τα άλλα μέλη (σε περίπτωση σύμπραξης). 

Ο Επικεφαλής (Leader) πρέπει να συμμετέχει στην σύμπραξη τουλάχιστον κατά 

25%. 

(ΠΑΔ-93) ύσταση νομικού προσώπου: Καταστατικό του νομικού προσώπου ή άλλο 

έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε 

συμμετέχοντος στον διαγωνιζόμενο και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα 

αντίστοιχα ΥΕΚ δημοσίευσης. Πρακτικό Διοικητικού υμβουλίου ή άλλο 

έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το 

νομικό πρόσωπο. 

(ΠΑΔ-94) Ονομαστικοποίηση Μετοχών (κόλν ζε πεξίπηωζε Α.Δ.): Πιστοποιητικά που 

προβλέπονται από το Π.Δ. 82 / 96 και το Ν. 2328 / 95. 

(ΠΑΔ-95) Σα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο 

τελευταίο τρίμηνο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  

i. Πιστοποιητικά αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση.  

ii. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

άλλης παρόμοιας διαδικασίας. 
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iii. Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η 

οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από 

διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (προκειμένου δε για αλλοδαπούς, 

ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη Αρχή), ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 

έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή 

βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχει διαπράξει 

βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από την ΕΕΣΣ. 

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).  

v. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα).  

(ΠΑΔ-96) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. Η Ένορκη Δήλωση που αναφέρεται σε όλες τις 

περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει 

ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, την σαφήνεια και την δυνατότητα έκδοσης 

των επιμέρους δικαιολογητικών. Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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(ΠΑΔ-97) Τπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής από διοικητική αρχή, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

Προκήρυξης, της .Τ. και των Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων αυτών, των 

οποίων ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση, ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της .Τ. και των 

Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων αυτών, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά 

καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.  

(ΠΑΔ-98) Κατάλληλες Σραπεζικές Δηλώσεις, στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος της 

πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου ή των επιχειρήσεων  που απαρτίζουν 

το διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση σύμπραξης). 

(ΠΑΔ-99) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ή περιλήψεις ισολογισμών των τριών προηγούμενων 

οικονομικών ετών (τα αποσπάσματα ή περιλήψεις ισολογισμών προβλέπονται για τις 

περιπτώσεις εκείνες όπου η δημοσίευση των ισολογισμών δεν απαιτείται σύμφωνα με 

την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου ο διαγωνιζόμενος είναι 

εγκατεστημένος). 

(ΠΑΔ-100) Τπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής από διοικητική αρχή, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος 

έχει αναγνωρίσει την ελληνική γλώσσα ως συμβατική γλώσσα τόσο κατά το στάδιο 

του διαγωνισμού, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, μέχρι και την 

οριστική παραλαβή αυτού. 

(ΠΑΔ-101) ε περίπτωση σύμπραξης, Τπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου κάθε 

συμμετέχοντος στη σύμπραξη ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα 

διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων). 

(ΠΑΔ-102) Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της 

παρούσας Προκήρυξης. 
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(ΠΑΔ-103) Αναφορά του τμήματος της ύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, ενδεχομένως, να 

αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη πρόσωπα) και 

έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 

(ΠΑΔ-104) ε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία (ΠΑΔ-92) έως και (ΠΑΔ-96) 

και τα στοιχεία (ΠΑΔ-98) έως και (ΠΑΔ-101) παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από 

τους συμμετέχοντες στη σύμπραξη ή κοινοπραξία. 

2.1 Αναφορά προηγούμενης εμπειρίας 

(ΠΑΔ-105) Είναι απαραίτητη, επί ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, η ύπαρξη για τον 

Διαγωνιζόμενο, εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον, ετών στο σχεδιασμό, την 

προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την υποστήριξη έργων 

συστημάτων online βάσεων δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (Web). 

(ΠΑΔ-106) Πρέπει να αναφερθεί και να αναλυθεί στον  Τποφάκελο Συπικών Προσόντων της 

Προσφοράς του η εμπειρία του διαγωνιζόμενου στο σχεδιασμό, την προμήθεια, την 

εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την υποστήριξη έργων συστημάτων 

online βάσεων δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (Web).  

(ΠΑΔ-107) Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη επιχειρήσεων, η αξιολόγηση της εμπειρίας για 

τη σύμπραξη θα προκύπτει από την συν-αξιολόγηση της εμπειρίας των επιχειρήσεων 

που την απαρτίζουν, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τα ποσοστά συμμετοχής 

τους στη σύμπραξη.  

(ΠΑΔ-108) υγκεκριμένα, ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι διαθέτει την εν λόγω εμπειρία σε ένα 

έργο εφόσον συμμετείχε μόνος του στο έργο ή συμμετείχε σε κοινοπραξία με ποσοστό 

άνω του 25%. Σο στοιχείο της εμπειρίας θεωρείται ότι συντρέχει για το 

διαγωνιζόμενο εφόσον συντρέχει ατομικά στο πρόσωπο του Διαγωνιζομένου και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης/κοινοπραξίας στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον εκ των 

μελών της, έτσι ώστε τα πρόσωπα-μέλη της για τα οποία συντρέχει το στοιχείο της 

εμπειρίας να συμμετέχουν αθροιστικά στην σύμπραξη/ένωση/κοινοπραξία αυτή σε 

ποσοστό τουλάχιστον 25%. 

(ΠΑΔ-109) Η Προσφορά θα περιέχει σαφείς αναλυτικές περιγραφές και τεκμηρίωση ανάλογων, 

ολοκληρωμένων ή τρεχόντων έργων τα οποία ο Διαγωνιζόμενος επικαλείται για την 

τεκμηρίωση της εμπειρίας του. 
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(ΠΑΔ-110) Η περιγραφή της εμπειρίας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά που θα έχουν 

συνταχθεί ή θεωρηθεί από τις αναθέτουσες αρχές/αρμόδιους φορείς ή άλλο επίσημο 

έγγραφο που αποδεικνύει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου. 

(ΠΑΔ-111) Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων ανάλογων έργων, ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει περιγραφή κάθε τέτοιου έργου, στην 

οποία να φαίνεται το αντικείμενο στο οποίο εργάστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

κάθε τέτοιου έργου. 

(ΠΑΔ-112) Επίσης θα δίνονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, για παροχή πληροφοριών, με 

κάποιο ανώτερο στέλεχος των φορέων για λογαριασμό των οποίων είχε εκτελέσει τα 

έργα ο διαγωνιζόμενος. Σο στέλεχος αυτό θα πρέπει να γνωρίζει για την εμπειρία του 

διαγωνιζομένου καθώς και για το συγκεκριμένο έργο και θα δύναται να 

επικοινωνήσει μαζί του η ΕΕΣΣ. 

(ΠΑΔ-113) Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει στον Τποφάκελο Συπικών Προσόντων της 

προσφοράς του : 

α)  Κατάλογο έργων (συμπεριλαμβανομένων των έργων τυχόν υπεργολάβων του) με 

αντικείμενο το σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη 

διαχείριση και την υποστήριξη έργων συστημάτων online βάσεων δεδομένων 

στον παγκόσμιο ιστό (Web) που έχουν ολοκληρωθεί, στα οποία ο Διαγωνιζόμενος 

έφερε την ευθύνη για την ολοκλήρωση του συστήματος, τις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες και τη διαχείριση του έργου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για 

πιθανή επαφή.  

β) Κατάλογο με τα τρέχοντα έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων τυχόν 

υπεργολάβων του) με αντικείμενο το σχεδιασμό, την προμήθεια, την 

εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την υποστήριξη έργων 

συστημάτων online βάσεων δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (Web), μαζί με 

σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. 

γ)  Για καθένα από τα ανωτέρω έργα πρέπει να αναφέρονται στους καταλόγους: 

 i.  Η αναθέτουσα αρχή/φορέας 

 ii. Ο τίτλος του έργου 

 iii. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
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 iv. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης (εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί) του έργου 

 v. Σο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στο έργο 

 vi. Σο στοιχείο τεκμηρίωσης της συμμετοχής στο έργο (τύπος και ημερομηνία 

έκδοσης) 

δ)  Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω έργων, της συνεισφοράς σε αυτά του 

διαγωνιζόμενου και του αντικείμενου στο οποίο εργάστηκε κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης κάθε τέτοιου έργου καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, όπως 

αναφέρεται ανωτέρω [(ΠΑΔ-105) έως και (ΠΑΔ-112)], τα οποία καλύπτουν  τη 

ζητούμενη, επί ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, εμπειρία. 

 

3 Τποφάκελος 2 – Σεχνική Προσφορά 

3.1 Εμπειρία σε έργα φορητότητας αριθμών 

(ΠΑΔ-114) Η Σεχνική Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει, εφόσον διατίθενται 

από το διαγωνιζόμενο, βεβαιώσεις που θα έχουν συνταχθεί ή θεωρηθεί από τις 

αναθέτουσες αρχές/αρμόδιους φορείς ή άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύουν 

την εμπειρία του Διαγωνιζόμενου στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την 

εγκατάσταση, την υποστήριξη, τη συντήρηση ή/και τη λειτουργία και διαχείριση 

έργων Εθνικών Βάσεων Δεδομένων αναφοράς για τη φορητότητα αριθμών ή άλλων 

έργων Βάσεων Δεδομένων για τη φορητότητα αριθμών. Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται 

ότι διαθέτει την εμπειρία σε ένα έργο εφόσον συμμετείχε μόνος του στο έργο ή 

συμμετείχε σε κοινοπραξία με ποσοστό άνω του 25%. Σο στοιχείο της εμπειρίας 

θεωρείται ότι συντρέχει για το διαγωνιζόμενο  εφόσον συντρέχει ατομικά στο 

πρόσωπο του διαγωνιζομένου και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης/κοινοπραξίας 

στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον εκ των μελών της, έτσι ώστε τα πρόσωπα-μέλη της για 

τα οποία συντρέχει το στοιχείο της εμπειρίας να συμμετέχουν αθροιστικά στην 

σύμπραξη/ένωση/κοινοπραξία αυτή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.  

(ΠΑΔ-115) Η Σεχνική Προσφορά πρέπει να περιέχει σαφείς αναλυτικές περιγραφές και 

τεκμηρίωση των ανωτέρω ολοκληρωμένων ή τρεχόντων έργων, εφόσον υπάρχουν. 
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Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίησή τους, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 

δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά. την περιγραφή θα πρέπει να 

αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος του διαγωνιζόμενου στα έργα. Επίσης, θα δίνονται 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, για παροχή πληροφοριών, με κάποιο ανώτερο 

στέλεχος των φορέων για λογαριασμό των οποίων είχε εκτελέσει τα έργα ο 

διαγωνιζόμενος. Σο στέλεχος αυτό θα πρέπει να γνωρίζει για την εμπειρία του 

διαγωνιζομένου καθώς και για το συγκεκριμένο έργο και θα δύναται να 

επικοινωνήσει μαζί του η ΕΕΣΣ. 

(ΠΑΔ-116) Η Σεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου πρέπει να περιλαμβάνει και κατάλογο με 

τα ανωτέρω έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων τυχόν υπεργολάβων του 

διαγωνιζόμενου). Για καθένα από αυτά πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο: 

 i.  Η αναθέτουσα αρχή/φορέας 

 ii. Ο τίτλος του έργου 

 iii. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

 iv. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης (εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί) του έργου 

 v. Σο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στο έργο 

 vi. Σο στοιχείο τεκμηρίωσης της συμμετοχής στο έργο (τύπος και ημερομηνία 

έκδοσης)  

3.2 Ανταπόκριση στα Παραρτήματα  

(ΠΑΔ-117) Ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπεριλάβει στην Προσφορά του, στοιχεία από τα 

οποία συνάγεται ότι ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων της 

.Τ. υποβάλλοντας αντίστοιχα Παραρτήματα με τη δομή που περιγράφεται 

κατωτέρω και σε κάθε Παράρτημα ξεχωριστά.  

3.2.1 Παράρτημα 1 – Περιγραφή και Σεχνικές Προδιαγραφές του Έργου   

(ΠΑΔ-118) Αυτό το Παράρτημα θα αποτελέσει τη βάση του τεχνικού παραρτήματος της 

υμβάσεως. 
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(ΠΑΔ-119) Η περιγραφή και οι Σεχνικές Προδιαγραφές του Έργου  σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ΕΕΣΣ είναι ενσωματωμένα στα έγγραφα της .Τ. ως Παραρτήματα 1, 4, και 5 και 

στα τυχόν Προσαρτήματα αυτών. Αυτά τα έγγραφα θεωρείται ότι περιέχουν 

«ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά» και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.  

(ΠΑΔ-120)  Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναπτύξει στην προσφορά του τον τρόπο με τον 

οποίο συμμορφώνεται στις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του έργου που 

αναφέρονται στην Ενότητα 3.14 του Παραρτήματος 1 της .Τ., και να συμπληρώσει 

την τελευταία στήλη του ακόλουθου πίνακα, όπου θα παραπέμπει ακριβώς στο μέρος 

της Προσφοράς του (αναφέροντας ενότητα, παράγραφο, σελίδα) όπου εξηγεί τον 

τρόπο συμμόρφωσης. 

Α/Α Ελάχιστη Σεχνική Απαίτηση Ενότητα στην 
οποία αναφέρεται 
στο Παράρτημα 1 

της .Τ. 

Παραπομπή 
στην προσφορά 
του υποψηφίου 

Αναδόχου 

1 Εγκατάσταση κύριου θαη εθεδξηθνύ σταθμού 
βάσης εντός Ελλάδας 

3.1 
 

2 ύνδεση στο διαδίκτυο με μισθωμένη γραμμή 
/ παροχή εναλλακτικής γραμμής σύνδεσης με 
τις ίδιες δυνατότητες με την κύρια σύνδεση 

3.1 
 

3 Φρήση ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας 
SSL ή TLS ή SSH 

3.1 
 

4 χεσιακή βάση δεδομένων που να υποστηρίζει 
τεχνολογία SQL 

3.2 
 

5 Τλοποίηση διεπαφής βασισμένης σε SOAP 3.3  

6 Τλοποίηση τουλάχιστον 2 εναλλακτικών 
διεπαφών (η μία υποχρεωτικά SOAP) με 
χρήση πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας 
(π.χ. HTTPS), από τις οποίες η μία να είναι 
πλήρως διαχειρίσιμη μέσω Web browser, 
χωρίς ο συνδεδεμένος πάροχος να χρειάζεται 
να εγκαταστήσει άλλο λογισμικό (εκτός του 
Web browser). Θα δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν οι τελευταίες εκδόσεις των 
πιο διαδεδομένων Web browsers (τουλάχιστον 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome) 

3.3 

 

7 Φρήση διεθνώς προδιαγεγραμμένου ανοικτού 
format ανταλλαγής δεδομένων (π.χ. XML 
format με χρήση κωδικοποίησης UTF-8) για 

3.3 
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Α/Α Ελάχιστη Σεχνική Απαίτηση Ενότητα στην 
οποία αναφέρεται 
στο Παράρτημα 1 

της .Τ. 

Παραπομπή 
στην προσφορά 
του υποψηφίου 

Αναδόχου 

την επικοινωνία σχετική με τις διαδικασίες 
φορητότητας μεταξύ ΕΒΔΑΥ και 
συνδεδεμένων παρόχων 

8 Απεικόνιση των εκχωρήσεων αριθμών από την 
ΕΕΣΣ προς τους παρόχους και δυνατότητα 
εξαγωγής των στοιχείων σε μορφή αρχείων 
excel και csv. 

3.3 

 

9 Δυνατότητες αναζήτησης σύμφωνα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις κατηγορίες Α-
Γ της ενότητας 3.4 

3.4 
 

10 Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων 
αναζητήσεων σε excel και csv μορφή 

3.4 
 

11 Ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης: 

α. πρόσβαση για υπηρεσίες αναζήτησης 

πρόσβαση για αναζήτηση σύμφωνα με τα 
κριτήρια της κατηγορίας Α της ενότητας 3.4 

πρόσβαση για αναζήτηση σύμφωνα με τα 
κριτήρια της κατηγορίας Β της ενότητας 3.4 

πρόσβαση για αναζήτηση σύμφωνα με τα 
κριτήρια της κατηγορίας Γ της ενότητας 3.4 

 β. πρόσβαση σε επίπεδο παρόχου-διαχειριστή 

3.5 

 

12 Παροχή help desk προς τους παρόχους κατά 
τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας της ΕΒΔΑΥ 

3.7 
 

13 Παροχή υποδειγμάτων των αναφορών προς 
τους παρόχους που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής στατιστικά ανά 
εβδομάδα, μήνα και έτος: 

α. τον αριθμό των αιτημάτων φορητότητας, 
που λαμβάνονται/αποστέλλονται, γίνονται 
αποδεκτά,  απορρίπτονται ή ολοκληρώνονται 
από τον αιτούντα πάροχο (σε σχέση με 
καθέναν από τους άλλους παρόχους και 
συνολικά) 

β. τον αριθμό τηλεφωνικών αριθμών που χάνει 
ή κερδίζει ο αιτών πάροχος (σε σχέση με 
καθέναν από τους άλλους παρόχους και 
συνολικά) 

γ. τον συνολικό αριθμό μεταφερμένων 
αριθμών από το αριθμοδοτικό φάσμα του 

3.7 
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Α/Α Ελάχιστη Σεχνική Απαίτηση Ενότητα στην 
οποία αναφέρεται 
στο Παράρτημα 1 

της .Τ. 

Παραπομπή 
στην προσφορά 
του υποψηφίου 

Αναδόχου 

αιτούντα παρόχου προς τους άλλους παρόχους 
(ανά πάροχο και συνολικά)  μέχρι μία 
συγκεκριμένη ημερομηνία 

δ. τον συνολικό αριθμό μεταφερμένων 
αριθμών στον αιτούντα πάροχο από τα 
αριθμοδοτικά φάσματα των άλλων παρόχων 
(ανά πάροχο και συνολικά) μέχρι μία 
συγκεκριμένη ημερομηνία 

14 Παροχή υποδειγμάτων των  αναφορών προς 
την ΕΕΣΣ που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
εξής στατιστικά στοιχεία ανά πάροχο και για 
το σύνολο των παρόχων: 

α. τον αριθμό των αιτημάτων φορητότητας, 
που λαμβάνονται/ αποστέλλονται, γίνονται 
αποδεκτά,  απορρίπτονται ή ολοκληρώνονται 

β. τον αριθμό αιτημάτων που κατατίθενται 
από έναν πάροχο, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
μεταφορά ενός αριθμού 

γ. τον αριθμό τηλεφωνικών αριθμών που χάνει 
ή κερδίζει ο κάθε πάροχος σε σχέση με καθέναν 
από τους άλλους παρόχους 

δ. την ανάλυση των λόγων απόρριψης των 
αιτημάτων φορητότητας  

3.8 

 

15 Περιγραφή ιστοσελίδας ΕΒΔΑΥ 3.9  

 

(ΠΑΔ-121) Θα πρέπει να περιγραφούν στην προσφορά και να αναλυθούν όλα τα στοιχεία του 

υστήματος που προσφέρει ο Διαγωνιζόμενος για να καλύψει το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις του Έργου. Θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να συμπεριλάβει στην Προσφορά του όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην Ενότητα 3 

(και υποενότητες αυτής) και στην Ενότητα 4 του  Παραρτήματος 1 της .Τ..  

(ΠΑΔ-122) Εάν το σύστημα που προσφέρεται δεν υποστηρίζει κάποιες λειτουργίες και υπηρεσίες 

που απαιτεί η ΕΕΣΣ, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικούς 

τρόπους για την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών και υπηρεσιών. 

3.2.2 Παράρτημα 2– Οργάνωζη/διατείριζη Έργοσ και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίηζης: 

(ΠΑΔ-123)  Αυτό το Παράρτημα θα αποτελέσει τη βάση του Παραρτήματος 2 της υμβάσεως. 
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(ΠΑΔ-124) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διευκρινίσει πώς θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 

Παραρτήματος 2 της .Τ. 

(ΠΑΔ-125) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να επισυνάψει λίστα συμμόρφωσης σχετικά με τις 

απαιτήσεις του Παραρτήματος 2 της .Τ. 

(ΠΑΔ-126) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπεριλάβει στην Προσφορά του όλα τα στοιχεία που 

ζητούνται στο Παράρτημα 2 της .Τ. 

 

4 Τποφάκελος 3 – Οικονομική Προσφορά  

(ΠΑΔ-127) Η Οικονομική Προσφορά θα διατυπωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και ακολουθώντας 

την ακριβή δομή και μορφή που απαιτείται, όπως αυτά περιγράφονται στο 

Παράρτημα 3 της .Τ. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  B – Κριτήρια αξιολογήσεως Προσφορών 

(ΠΑΔ-128) Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη 

φάση θα αξιολογηθούν οι Σεχνικές Προσφορές των υποψηφίων. Κατά τη δεύτερη 

φάση θα αξιολογηθούν οι Οικονομικές Προσφορές των υποψηφίων.  

(ΠΑΔ-129) Κατά την αξιολόγηση της Σεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου εξετάζονται τα 

στοιχεία που υποβάλλονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο στα πλαίσια του 

υποφακέλου Σεχνικής Προσφοράς του. υγκεκριμένα, εξετάζεται καταρχήν η 

συμμόρφωση της Σεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου με τις συγκεκριμένες 

ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕΣΣ για το Έργο, όπως αυτές ορίζονται επί ποινής 

αποκλεισμού από το Διαγωνισμό στο Παράρτημα 1 (Περιγραφή και Σεχνικές 

Προδιαγραφές του Έργου) και στο Παράρτημα 2 (Οργάνωση/διαχείριση Έργου και 

Φρονοδιάγραμμα Τλοποίησης) της .Τ. Οι Σεχνικές Προφορές των υποψηφίων που 

δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕΣΣ απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και οι υποψήφιοι αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του 

Διαγωνισμού. Οι Οικονομικές Προσφορές των εν λόγω Τποψηφίων επιστρέφονται σε 

αυτούς χωρίς να ανοιχθούν. 

(ΠΑΔ-130) Η βαθμολόγηση των Σεχνικών Προσφορών γίνεται με τα κριτήρια αξιολόγησης, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου ΠΑΔ-132. Όλα τα επί 

μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  Είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις 

της ΕΕΣΣ για το Έργο, όπως αυτές ορίζονται στην Ενότητα 3.14 του Παραρτήματος 1 

(Περιγραφή και Σεχνικές Προδιαγραφές του Έργου) της .Τ. και στο Παράρτημα 2 

(Οργάνωση/διαχείριση Έργου και Φρονοδιάγραμμα Τλοποίησης) της .Τ.  

-  Αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι προαναφερθείσες συγκεκριμένες 

ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕΣΣ για το Έργο. 

(ΠΑΔ-131) Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 
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στρογγυλοποιείται σε 2 δεκαδικά ψηφία και η Σεχνική Βαθμολογία (ΣΒ) κάθε 

προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

(ΠΑΔ-132) Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα χρησιμοποιηθούν τρεις (3) ομάδες 

κριτηρίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΔΦΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Α 
Κριηήρια ποσ αθορούν ζηα γενικά 

ταρακηηριζηικά  ηφν σπουηθίφν 

πληειεζηήο 

βαξύηεηαο 

(%) 

ρεηηθέο 

παξάγξαθνη 

Πξνθήξπμεο 

Α1 Εμπειρία σε έργα φορητότητας αριθμών 15% 
3.1 του 

Προσαρτήματος 
Α 

Β 

Κριηήρια ποσ αθορούν ηην κάλσυη ηφν 

ζσγκεκριμένφν απαιηήζεφν ηοσ έργοσ και ηην 

προηεινόμενη λύζη για ηο Έργο 

πληειεζηήο 

βαξύηεηαο 

(%) 

ρεηηθέο 

παξάγξαθνη 

Παξαξηήκαηνο 1 

πγγξαθήο 

Τπνρξεώζεωλ 

Β1 

Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 
(εγκατάσταση σταθμών, βάση δεδομένων, 
διεπαφές) 

35% 3.1, 3.2, 3.3 

Β2 

Τπηρεσίες αναζήτησης και πρόσβασης στη βάση 

(παρόχων, ΕΕΣΣ, θνξέωλ ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηδηωηηθνύ ηνκέα και ευρύ κοινού) καθώς και 
υποστήριξης παρόχων και ΕΕΣΣ 

25% 
3.4, 3.5, 3.7, 

3.8, 3.9 

Γ 
Κριηήρια ποσ αθορούν ηην προηεινόμενη 

Ομάδα Έργοσ  

πληειεζηήο 

βαξύηεηαο 

(%) 

ρεηηθέο 

παξάγξαθνη 

Παξαξηήκαηνο 2 

πγγξαθήο 

Τπνρξεώζεωλ 

Γ1 Οκάδα έξγνπ 25% 2 
ΣΥΝΟΛΟ 100%  

Επεξήγηση των παραπάνω κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Α1. Εμπειρία σε έργα φορητότητας αριθμών 

Θα αξιολογηθεί η εμπειρία των υποψηφίων στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
οργάνωση, την εγκατάσταση, την υποστήριξη, τη συντήρηση ή/και τη λειτουργία 
και διαχείριση έργων Εθνικών Βάσεων Δεδομένων αναφοράς για τη φορητότητα 
αριθμών ή άλλων έργων Βάσεων Δεδομένων για τη φορητότητα.  

o την περίπτωση που Διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει την εν λόγω εμπειρία, η 
προσφορά του βαθμολογείται με 100.  

o Προσφορά διαγωνιζόμενου που διαθέτει την εν λόγω εμπειρία βαθμολογείται 
επιπλέον με 1 μονάδα για κάθε 3 μήνες τέτοιας εμπειρίας με μέγιστη πρόσθετη 
βαθμολογία τους 20 βαθμούς (δηλαδή εμπειρία μεγαλύτερη από μηδέν και 
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μικρότερη ή ίση με 3 μήνες βαθμολογείται με 1 πρόσθετο βαθμό, εμπειρία 
μεγαλύτερη από 3 μήνες και μικρότερη ή ίση με 6 μήνες βαθμολογείται με 2 
πρόσθετους βαθμούς, εμπειρία μεγαλύτερη από 6 μήνες και μικρότερη ή ίση με 9 
μήνες βαθμολογείται με 3 πρόσθετους βαθμούς, κοκ).  

Β1. Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (εγκατάσταση σταθμών, βάση δεδομένων, 
διεπαφές) 

Θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση της προσφερόμενης τεχνικής λύσης κάθε υποψηφίου 
με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του Πίνακα της 
Ενότητας 3.14 του Παραρτήματος 1 (Περιγραφή και Σεχνικές Προδιαγραφές του 
Έργου) της .Τ.   

o Η προσφορά που καλύπτει ακριβώς όλες τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις της 
ΕΕΣΣ για το Έργο βαθμολογείται με 100.  

o Προσφορά που παρέχει και τρίτη εναλλακτική διεπαφή με χρήση πρωτοκόλλων 
ασφαλούς επικοινωνίας βαθμολογείται επιπλέον με έως 15 μονάδες, εφόσον 
παρέχει επιπλέον λειτουργικότητα και χρησιμότητα που δεν παρέχεται από τις 2 
υπόλοιπες διεπαφές.  

o Προσφορά που περιέχει απεικόνιση των εκχωρήσεων αριθμών από την ΕΕΣΣ προς 
τους παρόχους και δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων και σε μορφή αρχείων xml 
βαθμολογείται επιπλέον με 5 μονάδες. 

Β2. Τπηρεσίες αναζήτησης και πρόσβασης στη βάση (παρόχων, ΕΕΣΣ, θορέφν ηοσ 

δημοζίοσ ή ιδιφηικού ηομέα και ευρύ κοινού) καθώς και υποστήριξης παρόχων 
και ΕΕΣΣ 

Θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση της προσφερόμενης τεχνικής λύσης κάθε υποψηφίου 
με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις υπ’ αριθ. 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του Πίνακα 
της Ενότητας 3.14 του Παραρτήματος 1 (Περιγραφή και Σεχνικές Προδιαγραφές του 
Έργου) της .Τ.   

o Η προσφορά που καλύπτει ακριβώς όλες τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις της 
ΕΕΣΣ για το Έργο βαθμολογείται με 100.  

o Προσφορά που παρέχει δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων αναζητήσεων θαη 

ζε κνξθή αξρείωλ pdf ή xml βαθμολογείται επιπλέον με 3 μονάδες ανά 
προσφερόμενη μορφή αρχείων. 

o Προσφορά που παρέχει επιπλέον αναφορές προς την ΕΕΣΣ με αποτελέσματα 
σύνθετης στατιστικής ανάλυσης βαθμολογείται επιπλέον με έως 14 μονάδες. Οι 
αναφορές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την εύρεση μέσων τιμών, 
διασποράς, και προβλέψεων μελλοντικών τιμών για όλα τα ζητούμενα μεγέθη της 
παρ. 3.8 του Παραρτήματος 1 της .Τ. σε χρονική κλίμακα μηνός και έτους, καθώς 
και ανάλυση συσχετίσεων με εύρεση των στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ 
των μεγεθών αυτών. 
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Γ1. Ομάδα έργου 

Θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση της προσφερόμενης τεχνικής λύσης κάθε υποψηφίου 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις της δεύτερης ενότητας του Παραρτήματος 2 
(Οργάνωση/διαχείριση Έργου και Φρονοδιάγραμμα Τλοποίησης) της .Τ.  

o Η προσφορά που καλύπτει ακριβώς όλες τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις της 
ΕΕΣΣ για το Έργο βαθμολογείται με 100.  

o Προσφορά με ομάδα έργου περισσότερων των 6 μελών βαθμολογείται επιπλέον με 
2 μονάδες για κάθε μέλος πέραν των 6 μελών με μέγιστη πρόσθετη βαθμολογία 
τους 6 βαθμούς.  

o Προσφορά με ομάδα έργου τα μέλη της οποίας διαθέτουν αθροιστικά μεγαλύτερη 
της 4-ετούς εμπειρίας στο σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία, τη διαχείριση και την υποστήριξη έργων συστημάτων online βάσεων 
δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (Web) βαθμολογείται επιπλέον με 1 μονάδα για 
κάθε πρόσθετα 6 έτη τέτοιας εμπειρίας με μέγιστη πρόσθετη βαθμολογία τους 10 
βαθμούς (δηλαδή αθροιστική τέτοια εμπειρία μεγαλύτερη από 4 έτη και μικρότερη 
ή ίση με 10 έτη βαθμολογείται με 1 πρόσθετο βαθμό, αθροιστική τέτοια εμπειρία 
μεγαλύτερη από 10 έτη και μικρότερη ή ίση με 16 έτη βαθμολογείται με 2 
πρόσθετους βαθμούς κοκ).  

o Προσφορά με ομάδα έργου τα μέλη της οποίας διαθέτουν αθροιστικά μεγαλύτερη 
της 2-ετούς εμπειρίας σε στατιστική επεξεργασία δεδομένων βαθμολογείται 
επιπλέον με 1 μονάδα για κάθε πρόσθετα 6 έτη τέτοιας εμπειρίας με μέγιστη 
πρόσθετη βαθμολογία τους 4 βαθμούς (δηλαδή αθροιστική τέτοια εμπειρία 
μεγαλύτερη από 4 έτη και μικρότερη ή ίση με 10 έτη βαθμολογείται με 1 πρόσθετο 
βαθμό, αθροιστική τέτοια εμπειρία μεγαλύτερη από 10 έτη και μικρότερη ή ίση με 
16 έτη βαθμολογείται με 2 πρόσθετους βαθμούς κοκ). 

(ΠΑΔ-133) Οι Τποψήφιοι των οποίων οι Σεχνικές Προφορές δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

λόγω μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕΣΣ προκρίνονται στην 

επόμενη φάση του Διαγωνισμού που είναι η φάση αξιολόγησης των Οικονομικών 

Προσφορών. 

(ΠΑΔ-134) Η τελική Βαθμολογία (Βi) κάθε Προσφοράς i προκύπτει από τον συνδυασμό της 

τεχνικής βαθμολογίας (ΣΒi) και του ύψους της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς 

(Κi) σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Βi = 60 * ( ΣΒi / ΣΒmax ) + 40 * (Kmin/Ki) 

       όπου: 

 TΒmax : η συνολική τεχνική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Σεχνική Προσφορά  

 ΣΒi:  η συνολική βαθμολογία της Σεχνικής Προσφοράς i 
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 Kmin : το συνολικό ύψος της οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερο συνολικό ύψος  

 Κi : το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς της Προσφοράς i  

Bi : η τελική βαθμολογία της Προσφοράς i, η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 
ψηφία. 

(ΠΑΔ-135) Η επικρατέστερη προσφορά είναι αυτή που σημειώνει την υψηλότερη τελική 

βαθμολογία Β. ε περίπτωση προσφορών με ίδια υψηλότερη τελική βαθμολογία Β, η 

επικρατέστερη είναι αυτή με τη μικρότερη οικονομική προσφορά Κ. ε περίπτωση 

προσφορών με ίδια υψηλότερη τελική βαθμολογία Β και ίδια οικονομική προσφορά 

Κ, επικρατέστερη είναι αυτή με τη μικρότερη τιμή c1, όπου c1 είναι η προτεινόμενη 

τιμή χρέωσης ανά μεταφερόμενο αριθμό. ε περίπτωσή προσφορών με ίδια και τη 

χαμηλότερη τιμή c1, ακολουθείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  Γ – Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής 

Τπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

Ονομασία Σράπεζας ……….. 

Κατάστημα ………….. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΣΚ FAX)   

Ημερομηνία έκδοσης …… 

ΕΤΡΨ………………….… 

Προς: Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ) 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ. …….. ΕΤΡΨ ……….. 

 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως υπέρ της 

εταιρείας (ή των εταιριών -σε περίπτωση κοινοπραξίας-)…….. δ/νση  ………. μέχρι του ποσού 

των ………. ΕΤΡΨ δια τη συμμετοχή της (των) εις το διενεργούμενο από την Εθνική Επιτροπή 

Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ) διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Υορητότητα (ΕΒΔΑΥ) καθώς και τη 

λειτουργία και διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της(/των) εν λόγω εταιρίας(/εταιριών) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το  βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Τπηρεσίας 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της από την ΕΕΣΣ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από τον Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 

 

Μετά τιμής, 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  Δ – τοιχεία Υορητότητας Περιόδου 2004-2013 

1. Οι μεταφερθέντες αριθμοί για τα έτη 2004 έως και 2013 (μέχρι 31/3/2013) έχουν ως εξής : 

Έτος 

Κινητή τηλεφωνία ταθερή Σηλεφωνία υνολικά 

Πλήθος 
αριθμών 

Αθροιστικά 
Πλήθος 
αριθμών 

Αθροιστικά 
Πλήθος 
αριθμών 

Αθροιστικά 

2004* 16.123 16.123 1.156 1.156 17.279 17.279 

2005 49.641 65.764 27.403 28.559 77.044 94.323 

2006 117.767 183.531 44.798 73.357 162.565 256.888 

2007 358.517 542.048 300.909 374.266 659.426 916.314 

2008 362.601 904.649 562.961 937.227 925.562 1.841.876 

2009 486.815 1.391.464 544.039 1.481.266 1.030.854 2.872.730 

2010 648.074 2.039.538 631.611 2.112.877 1.279.685 4.152.415 

2011 506.413 2.545.951 622.834 2.735.711 1.129.247 5.281.662 

2012 459.941 3.005.892 526.478 3.262.189 986.419 6.268.081 

2013** 153.368 3.159.260 150.835 3.412.782 304.203 6.572.042 

* Αφορά σε στοιχεία από 1/3/2004, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της φορητότητας αριθμών μέσω της ΕΒΔΑΥ. 

** τοιχεία μέχρι τις 31/3/2013. 

2. Δεδομένου ότι μία αίτηση φορητότητας μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν 

αριθμό, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει συνεχόμενους αριθμούς από έναν αρχικό μέχρι έναν 

τελικό αριθμό, το πλήθος των μεταφερθέντων αριθμών δεν συμπίπτει με το πλήθος των αιτήσεων 

φορητότητας που υλοποιήθηκαν. Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους λόγους 

μεταφερθέντων αριθμών προς υλοποιηθείσες αιτήσεις φορητότητας για τα έτη 2011 και 2012 : 

Έτος 
Λόγος μεταφερθέντων αριθμών προς 

υλοποιηθείσες αιτήσεις φορητότητας 

2011 1,217 

2012 1,235 

 

3. Οι αριθμοί των υποβληθέντων αιτήσεων φορητότητας στην ΕΒΔΑΥ για τα έτη 2004 έως και 

2013 (μέχρι 31/3/2013) έχουν ως εξής : 

  

http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT10_10_06B.html#1#1


 

 

 Γιαγωνιζμόρ για ηην Δθνική Βάζη Γεδομένων 
Αναθοπάρ  για ηη Φοπηηόηηηα 

Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγωνιζμού Σελίδα 48 από 48 

Έτος 
Κινητή 

Σηλεφωνία 
ταθερή 

Σηλεφωνία 

2004* 30.438 2.130 

2005 79.554 51.270 

2006 175.267 65.001 

2007 478.405 401.379 

2008 510.432 685.440 

2009 750.375 689.739 

2010 1.103.389 803.882 

2011 1.293.845 955.164 

2012 1.572.095 1.032.994 

2013** 562.836 350.478 

* Αφορά σε στοιχεία από 1/3/2004, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της φορητότητας αριθμών μέσω της ΕΒΔΑΥ. 

** τοιχεία μέχρι τις 31/3/2013. 

 

ημειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην 

ΕΒΔΑΥ, είτε έγιναν αποδεκτές είτε απορρίφθηκαν από τους παρόχους-δότες. Δηλαδή, στο 

ανωτέρω πλήθος περιλαμβάνονται και οι επανυποβολές αιτήσεων φορητότητας για τους ίδιους 

αριθμούς, για τις οποίες είχε προηγηθεί απόρριψη από τον πάροχο-δότη. 

 

Η ΕΕΣΣ βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου υποψήφιου Αναδόχου για να του 

παράσχει, κατόπιν σχετικού ερωτήματός του που υποβάλλεται στην ΕΕΣΣ σύμφωνα με την 

διαδικασία και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις παραγράφους 2.12 και 2.13 της παρούσας, 

στατιστικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται και αφορούν τη λειτουργία της φορητότητας και της 

ΕΒΔΑΥ μέχρι σήμερα, στο μέτρο που τα στοιχεία αυτά δεν εμπίπτουν στο επιχειρηματικό 

απόρρητο των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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