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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στην 

Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Αττική (τηλ. 30106151000, φάξ. 

30106105049) προκηρύσσει ∆ιαγωνισµό µε Συνοπτική ∆ιαδικασία (άρθρο 7 του 

Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ, 

ΦΕΚ Β’ 1750/31.12.01) για την επιλογή Αναδόχου για το έργο της υπηρεσίας µε 

αντικείµενο «Μίσθωση Ψηφιακής Γραµµής και Παροχή Υπηρεσίας Ιντερνετ»  και 

προϋπολογισµό εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000€) προ ΦΠΑ. 

Η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόµενους που έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην 

παρούσα προκήρυξη διαγωνισµού να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι την Τρίτη  

29/04/2014 και ώρα 13:00. Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα είναι 

συντεταγµένη και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

Άρθρο 1.  Αναθέτουσα Αρχή 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

- ∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Λεωφόρος Κηφισίας 60, ΤΚ 
15125, Μαρούσι, Αθήνα 

- Τηλέφωνο: +30 2106151 000    

- Fax: +30 210 6105049     

- E-mail: info@eett.gr  

 

Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρούσα Προκήρυξη το αργότερο µέχρι τις 29/04/2014 και ώρα 

13.00 στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, 

Λεωφόρο Κηφισίας 60  Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, (Πρωτόκολλο 7ος όροφος, τηλ +30 210 

6151000, fax +30 210 6105049). 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
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Άρθρο 3.  Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού  

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την συνοπτική διαδικασία, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 7 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών Υπηρεσιών 

και µελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1750/31.12.01), όπως ισχύει τροποποιηθείς, κατόπιν 

της ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 383/17/13.04.2006 «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισµού 

Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 

647/Β΄/24.05.2006), καθώς και της ΑΠ. Ε.Ε.Τ.Τ. 469/024/22.02.2008 «Τροποποίηση 

Ποσών του Κανονισµού Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» 

(ΦΕΚ 424/Β΄/13.03.2008). 

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον, 

εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 

12 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της 

ΕΕΤΤ.  

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στην έδρα της ΕΕΤΤ (Κηφισίας 60, Μαρούσι), µε 

την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της παρούσης. 

 

Άρθρο 4.  Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται την παρούσα Προκήρυξη από την 

Ε.Ε.Τ.Τ., Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,  Γραφείο Προµηθειών, και η παραλαβή της 

γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο είτε µε 

ταχυµεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η 

ΕΕΤΤ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα 

στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελµα, ΑΦΜ, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η ΕΕΤΤ να έχει 

στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ 

αυτής. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της 

Προκήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα 

περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην ΕΕΤΤ και να ζητήσουν νέο 

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το 
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αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης διατίθεται και µέσω του ∆ιαδικτύου στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.eett.gr και σε ηλεκτρονική µορφή. Επίσης, 

σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

η Προκήρυξη είναι αναρτηµένη και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά 

την παραλαβή της να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση info@eett.gr µε τα στοιχεία 

των ενδιαφεροµένων (Επωνυµία εταιρείας, ∆ιεύθυνση, ΤΚ, Επάγγελµα, ΑΦΜ, 

Τηλέφωνο, Φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας) 

έτσι ώστε η ΕΕΤΤ να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 

Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη 

συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω e-mail την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 5.  Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία)  

διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης ή συµπληρωµατικές 

πληροφορίες µέχρι και την ∆ευτέρα 14/04/2014 και ώρα 15:00. Η ΕΕΤΤ θα απαντήσει 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 

ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Προκήρυξη, το αργότερο 

πέντε (5) ηµέρες  πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 

Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού της ΕΕΤΤ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ΕΕΤΤ. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: info@eett.gr  χωρίς όµως η 

δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση 

να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα 

στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η ΕΕΤΤ δεν θα απαντήσει σε 

ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του 

διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της ΕΕΤΤ επί ερωτηµάτων των 

ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα 
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αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο 

διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr/). 

 

Άρθρο 6. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

6.1 Γενικά στοιχεία 

Τα γενικά χαρακτηριστικά του προκηρυσσόµενου έργου είναι:  

i. Η εγκατάσταση και µίσθωση µίας (1) ψηφιακής γραµµής µετάδοσης 

δεδοµένων, εγγυηµένης ταχύτητας 40Mbps µεταξύ των γραφείων της ΕΕΤΤ 

στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι) και των εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου. Η γραµµή θα καταλήγει στα γραφεία της ΕΕΤΤ σε δροµολογητή 

κυριότητας της ΕΕΤΤ. 

ii.  η παροχή όλων  των απαραίτητων υπηρεσιών για την σύνδεση της ΕΕΤΤ µε 

το δίκτυο του αναδόχου και µε το διαδίκτυο, µέσω της παραπάνω γραµµής.  

iii. Η ΕΕΤΤ διαθέτει για την επικοινωνία της µε το διαδίκτυο και τις ανάγκες των 

εξυπηρετητών της το υποδίκτυο 193.201.166.0 (µε µάσκα υποδικτύου 

255.255.255.0). Υπάρχει η απαίτηση για συνέχιση της δροµολόγησης του 

συγκεκριµένου υποδικτύου µέσα από την υποδοµή του αναδόχου ώστε να 

µην διαταραχθούν οι υπάρχουσες προσφερόµενες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. 

iv. Η ΕΕΤΤ θα επινοικιάζει τόσο τα ενδεχοµένως απαιτούµενα κυκλώµατα, όσο 

και τον απαιτούµενο δικτυακό εξοπλισµό για την σύνδεση του δροµολογητή 

της µε το δίκτυο του αναδόχου, από τον ανάδοχο. 

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών από την 

εγκατάσταση και λειτουργία της σύνδεσης.  

 

6.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις 

Η ψηφιακή γραµµή θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

i. Εγγυηµένη ταχύτητα 40Mbps (upload/download). Προσφορές µε µικρότερη 

εγγυηµένη ταχύτητα (upload/download) απορρίπτονται.  

ii. Θα πρέπει να είναι τεχνολογίας οπτικής ίνας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

µεριµνήσει ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες οπτικές ίνες για να υπάρχει 

redundancy (σε περίπτωση φθοράς ή τοµής των πρωτευόντων οπτικών ινών). 

iii. Σύνδεση µε το δροµολογητή της ΕΕΤΤ µε διεπαφή Fast Ethernet ή 

αντίστοιχη. Σε περίπτωση που οι διεπαφές στο δροµολογητή της ΕΕΤΤ δεν 

φτάνουν για την υλοποίηση που προτείνει, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 
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την προµήθεια και συντήρηση των αντίστοιχων διεπαφών (interfaces) ώστε 

να υλοποιηθεί η λύση του. 

iv. ∆ιαθεσιµότητα της σύνδεσης µεγαλύτερη ή ίση του 99,5% σε µηνιαία βάση. 

Προσφορές µε µικρότερη προσφερόµενη διαθεσιµότητα απορρίπτονται. 

v. Παροχή από τον Ανάδοχο του απαραίτητου τερµατικού εξοπλισµού στα δύο 

άκρα της σύνδεσης. Ο τερµατικός εξοπλισµός θα παραµείνει στην ιδιοκτησία 

του Αναδόχου. Η ΕΕΤΤ θα παρέχει το δροµολογητή για την επίτευξη της 

επικοινωνίας από τη µεριά των γραφείων της ΕΕΤΤ. 

vi. ∆υνατότητα υλοποίησης µηχανισµών κρυπτογράφησης στη µετάδοση 

δεδοµένων ή άλλους µηχανισµούς για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

ασφαλείας στα µεταδιδόµενα δεδοµένα. 

vii. Υλοποίηση ενός (1) εφεδρικού κυκλώµατος χωρητικότητας τουλάχιστον 

1Μbps, σε περίπτωση προβλήµατος στην κύρια γραµµή. Ο Ανάδοχος θα 

επιµεληθεί τη ρύθµιση του τερµατικού εξοπλισµού για την άµεση και 

αυτόµατη µετάβαση στην εφεδρική γραµµή και θα παρέχει στην ΕΕΤΤ οδηγίες 

για τη ρύθµιση του δροµολογητή. 

 

6.3 Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης εποπτείας και υποστήριξης περιλαµβάνουν: 

1. Εγκατάσταση της σύνδεσης σε µέγιστο διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από 

την υπογραφή της Σύµβασης.  

2. Απρόσκοπτη µετάβαση µε διαδικασία η οποία θα πρέπει να περιγραφεί στην 

Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί σε µη εργάσιµες για 

την ΕΕΤΤ ώρες. 

3. Εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της σύνδεσης. Παρακολούθηση όλων 

των κυκλωµάτων και των διασυνδέσεων, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο. 

4. Τηλεφωνική υποστήριξη όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το έτος, µέσω 

συγκεκριµένης τηλεφωνικής γραµµής για θέµατα που ανακύπτουν από την 

παρεχόµενη υπηρεσία. 

5. Μηχανισµούς καταγραφής προβληµάτων και διαδικασίες ταχείας επίλυσης τους 

σε πραγµατικό χρόνο. 

6. Ρύθµιση του δροµολογητή της ΕΕΤΤ εάν κριθεί απαραίτητο και παροχή οδηγιών 

για την εξασφάλιση της ορθής του λειτουργίας. 
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7. Άµεση ενηµέρωση της ΕΕΤΤ και έναρξη ενεργειών για αποκατάσταση 

προβληµάτων µε: 

• Άµεση ενηµέρωση της ΕΕΤΤ για τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα και το 

αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα των ενεργειών για την αντιµετώπιση των 

βλαβών. 

• Εξ αποστάσεως ή επιτόπια επέµβαση για αντιµετώπιση προβληµάτων 

στον καλύτερο δυνατό εφικτό χρόνο.  

• Αντικατάσταση προβληµατικού εξοπλισµού εντός ορισµένου χρονικού 

διαστήµατος. 

 

6.4  Ενδεχόµενη Μετεγκατάσταση 

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση µετεγκατάστασης των γραφείων της ΕΕΤΤ κατά τη 

διάρκεια του έργου  ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει την 

υπηρεσία στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και της σύµβασης που 

θα συναφθεί, αλλιώς η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση αζηµίως. 

Στην ίδια περίπτωση, η ΕΕΤΤ θα δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να υποβάλει 

προσφορά για την επέκταση του έργου, αναφορικά µε την παροχή των υπηρεσιών 

µετεγκατάστασης, και σε περίπτωση που το προσφερόµενο τίµηµα κριθεί ασύµφορο, 

θα έχει οµοίως δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως. 

 

Άρθρο 7.  Χρονική διάρκεια σύµβασης 

7.1. Η διάρκεια παροχής της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο (2) έτη.  

7.2. Ως ηµεροµηνία έναρξης παροχής της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας θεωρείται η 

ηµεροµηνία εγκατάστασης και λειτουργίας της σύνδεσης. Η σύµβαση θα λήξει µε την 

έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την ΕΕΤΤ.  

 

Άρθρο 8. Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής – Τρόπος 

Χρηµατοδότησης 

8.1.  Η αµοιβή του αναδόχου προεκτιµάται σε εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000€), 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ. Οι προσφερόµενες τιµές 

δίνονται επίσης υποχρεωτικά σε ευρώ. Η τελική συµβατική αµοιβή του αναδόχου 

προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου που θα ανακηρυχθεί 

«ανάδοχος» και θα υπογράψει την σχετική σύµβαση.  
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8.2. Οι προσφερόµενες τιµές δίδονται, υποχρεωτικά, σε ευρώ και περιλαµβάνουν 

κάθε είδους φόρους και παρακρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νοµοθεσία, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.   

8.3. Η αµοιβή αναδόχου θα καταβάλλεται µηνιαίως ή όπως άλλως οριστεί στην 

σύµβαση που θα υπογραφεί.  

8.4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει συµπληρωµατικές ή/και νέες 

υπηρεσίες του παρόντος ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 5, εδ. α΄, 

στοιχ. vi, του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών 

της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει.  

8.5. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη της 

ως άνω συνολικής συµβατικής αµοιβής του Αναδόχου, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 

δικαιώµατος για το υπόλοιπο ποσόν. 

 

Άρθρο 9.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

9.1.  Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων ισχύουν για διάστηµα πέντε (5) µηνών από 

τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν 

µικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.2. Επιλογή αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά την λήξη ισχύος των προσφορών, 

δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόµη σε 

ισχύ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που υπέβαλε. 

9.3. Εάν ο διαγωνισµός δεν ολοκληρωθεί στον χρόνο ισχύος των προσφορών, η 

ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει τον χρόνο διενέργειάς του κατά τριάντα (30) 

επιπλέον ηµέρες, ζητώντας από τους διαγωνιζόµενους να επεκτείνουν αντίστοιχα τον 

χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

τους στον διαγωνισµό. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική παράταση του 

διαγωνισµού, οπότε παραµένουν ως υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να 

συµµετέχουν στον διαγωνισµό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των ανωτέρω τριών (3) 

εργασίµων ηµερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. Η επέκταση της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες 

µετά την λήξη της χρονικής παράτασης του διαγωνισµού. 

9.4. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν το δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

µέρος αυτής, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συµβεί αυτό, ο 

διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
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9.4.1. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση και  

9.4.2. Κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση, εξωδικαστική 

ή δικαστική ενέργεια. 

 

Άρθρο 10. Εγγυητικές Επιστολές 

10.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

10.1.1. Για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να 

υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα 

ευρώ (3.250€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της 

προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης. Πρέπει να απευθύνεται προς την ΕΕΤΤ και 

να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την λήξη της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συντάσσεται 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. 

10.1.2. Η εγγύηση συµµετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος 

καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Ο ανάδοχος που θα εκπέσει 

βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού, εάν τελικά η ΕΕΤΤ 

καταλήξει σε νέο διαγωνισµό. ∆ιαφορετικά, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές 

συµµετοχής των λοιπών υποψηφίων τους επιστρέφονται µετά την κοινοποίηση στους 

διαγωνιζόµενους της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού.  

10.2 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε µία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συµβατικής αµοιβής του. Η 

σχετική εγγυητική επιστολή δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι 

του εργοδότη για την εµπρόθεσµη και κατά τους συµφωνηθέντες όρους καλή 

εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης συντάσσεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β. 

10.3. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να προέρχονται από 

αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά τον 

νόµο δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος προέλευσης των υποψηφίων. Πρέπει να είναι 

συντεταγµένες στα ελληνικά, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρατίθενται στα 

παραρτήµατα της παρούσας ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα 
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ελληνικά. Περιλαµβάνουν, τέλος, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα 

διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς 

ουδεµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την επέλευση του 

γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης. 

10.4. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου, ένωσης, σύµπραξης κλπ., οι 

εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυµία αυτού και καλύπτουν την 

αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο 

σώµα της επιστολής. 

 

Άρθρο 11. Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, 

ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση 

να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

 

Άρθρο 12. Γλώσσα του διαγωνισµού – Γλώσσα της σύµβασης 

12.1. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι η 

ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του 

διαγωνισµού, οι προσφορές των υποψηφίων και η σύµβαση. Κάθε ξένο κείµενο ή 

πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφρασή του στα ελληνικά επί 

ποινή αποκλεισµού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στην µετάφραση 

επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική. Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus κλπ) µη 

συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα επιτρέπεται να κατατίθενται χωρίς µετάφραση. 

12.2. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές µεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός,  και των 

υποψηφίων και του αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος 

µεταφράσεων βαρύνει τους υποψηφίους και τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 13. Βασικές αρχές συµµετοχής στον διαγωνισµό 

13.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα όπως ζητούνται στο Άρθρο 14 (∆ικαιούµενοι Συµµετοχής), 

δεν αποκλείονται δυνάµει από τα αναφερόµενα στο Άρθρο 15 (Τυπικοί Λόγοι 

Αποκλεισµού από τον ∆ιαγωνισµό) και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα 
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κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Χρηµατοοικονοµική 

(Άρθρο 16) και Τεχνική Ικανότητα (Άρθρο 17) των διαγωνιζοµένων.  

13.2. Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο διαγωνιζόµενος 

προκειµένου να τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων του που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ 

καθώς και την µη συνδροµή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισµού από 

τον διαγωνισµό, απαριθµούνται και αναλύονται στο Άρθρο 19 της παρούσας 

(Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής). 

 

Άρθρο 14. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

 

14.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

[επιχειρήσεις, οίκοι, όµιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των 

ανωτέρω, που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και 

σηµαντική εµπειρία στην παροχή της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας και προέρχονται ή 

είναι εγκατεστηµένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν 

υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Τα υποψήφια 

νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία µίας 

από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η 

δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία 

µίας από τις προαναφερθείσες χώρες. 

14.2. Οι υποψήφιοι πρέπει να καθορίσουν τον νόµιµο εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα 

τους εκπροσωπεί νόµιµα έναντι της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του διαγωνισµού και 

της σύµβασης µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση της 

αµοιβής του αναδόχου. Ο καθορισµός του νόµιµου εκπροσώπου προκύπτει είτε από 

την νόµιµη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος ∆.Σ. ή/και 

διευθύνων σύµβουλος της υποψήφιας ανώνυµης εταιρίας), είτε από πράξη αρµοδίου 

οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση διοικητικού συµβουλίου της υποψήφιας 

ανώνυµης εταιρίας) είτε από ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του 

αντίστοιχου του συµβολαιογράφου οργάνου σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας 

προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων). 

14.3. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στον διαγωνισµό µίας 

επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήµατα διαγωνιζοµένων, υπό την ίδια ή 

διαφορετική νοµική µορφή.  
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14.4. Προκειµένου περί κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. 

ειδικότερα: 

14.4.1. Το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής κάθε επιχείρησης σε κοινοπρακτικό σχήµα 

ανέρχεται σε 25% επί του συνόλου. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να 

µεταβληθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης παρά µόνο µετά από έγγραφη 

έγκριση της ΕΕΤΤ. Το ποσοστό συµµετοχής κάθε επιχείρησης στην δηµοπρατούµενη 

σύµβαση σε όρους προϋπολογισµού εργασιών πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσοστό 

συµµετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα.  

14.4.2. Οι κοινοπραξίες κλπ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν µέρος στον 

διαγωνισµό δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να 

υποβάλλουν προσφορά. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι 

εκπρόσωποι των κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η αποδοχή της 

κοινοπραξίας για την από κοινού υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συµµετοχής 

των µελών στην υπό σύσταση κοινοπραξία, ο τρόπος κατανοµής της συνολικής 

αµοιβής στα επί µέρους µέλη, ο κοινός έναντι της ΕΕΤΤ νόµιµος εκπρόσωπος και 

αναπληρωτής τους καθώς και ο νόµιµος αντίκλητός τους. Θα συνοµολογείται επίσης 

ρητά ότι όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της ΕΕΤΤ και κάθε τρίτου 

αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστος για τη δηµοπρατούµενη 

υπηρεσία. 

14.4.3. Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που 

απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ που έλαβε µέρος στον 

διαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του 

διαγωνιζόµενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισµό του από την 

περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας 

που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης του 

διαγωνιζόµενου. 

 

Άρθρο 15. Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισµού από τον ∆ιαγωνισµό 

15.1. Υποψήφιος µπορεί να αποκλεισθεί από τον διαγωνισµό για οποιονδήποτε από 

τους παρακάτω λόγους: 

15.1.1. Βρίσκεται  σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
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15.1.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 

αναγκαστικής ∆ιαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεποµένη από τις εθνικές, νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις. 

15.1.3. Έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή 

του, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 

15.1.4. Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να 

διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την ΕΕΤΤ. 

15.1.5. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

15.1.6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή 

των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

15.1.7. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής 

των πληροφοριών που απαιτούνται. 

15.1.8. Έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα: 

15.1.8.1. της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 

της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 

παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

15.1.8.2. της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης, 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316της 27ης Νοεµβρίου 1995, σελ. 

48), 

15.1.8.3. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29ης Ιανουαρίου 1998, σελ. 1), 

15.1.8.4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε  από την 

Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 344 της 28ης Οκτωβρίου 2001), η οποία 
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ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε µε το ν. 

3424/2005. 

15.1.9. συντρέχει στο πρόσωπό του, οιοσδήποτε λόγος, αναφέρεται στις 

διατάξεις της παρούσας και της κείµενης, ελληνικής και κοινοτικής, 

νοµοθεσίας. 

15.2. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω 

λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή 

προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνον 

συµµετέχοντα µε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 

αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό. 

15.3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι άνω τυπικοί λόγοι 

αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου περιλαµβάνονται στον «Φάκελο 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» σύµφωνα µε το Άρθρο 19 της παρούσας.  

 

Άρθρο 16. Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα 

16.1. Οι ενδιαφερόµενοι, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις (ατοµικές ή εταιρικές), 

είτε ως µέλη κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ., πρέπει 

να έχουν χρηµατοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το 

µέγεθος, η ποιότητα και η πολυπλοκότητα της δηµοπρατούµενης σύµβασης.  

16.2. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος, η χρηµατοοικονοµική ικανότητα 

εξετάζεται σε σχέση µε κάθε έναν των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία, 

ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του σε αυτή.  

16.3. Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος δεν αποδείξει την ανωτέρω απαιτούµενη 

χρηµατοοικονοµική ικανότητα, αποκλείεται η συµµετοχή του  από το 

∆ιαγωνισµό. 

 

Άρθρο 17. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

17.1. Οι υποψήφιοι, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις (ατοµικές ή εταιρικές), είτε 

ως µέλη κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ., πρέπει να 

διαθέτουν επαρκή τεχνική ικανότητα και εµπειρία στην παροχή της 

δηµοπρατούµενης υπηρεσίας µε αντίστοιχες ενεργές συνδέσεις. Η ικανότητά 

τους αυτή θα εκτιµηθεί βάσει των υποδοµών τους, του προσωπικού τους, της 
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τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητάς τους, της εµπειρίας και της 

αξιοπιστίας τους. 

17.2. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη µορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί, 

να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία ένα µέλος της κοινοπραξίας, το οποίο 

συµµετέχει σε αυτήν, µε ποσοστό τουλάχιστον 25%. 

17.3. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν αποδείξει την ανωτέρω απαιτούµενη 

τεχνική ικανότητα, αποκλείεται η συµµετοχή του από το ∆ιαγωνισµό. 

 

Άρθρο 18. Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 

18.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΕΤΤ ενώπιον 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που θα ορίσει η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 17 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και 

Μελετών. 

18.2. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους (ΦΠ) στην 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (Κηφισίας 60, 7ος 

όροφος, Μαρούσι 151 25) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή 

ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η 

ΕΕΤΤ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων 

προσφοράς που θα αποσταλούν. 

18.3. H προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ως άνω στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ µέχρι 

την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00. Θα περιλαµβάνει δε τα έγγραφα, 

πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στα αµέσως επόµενα άρθρα της 

παρούσας.  

18.4. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ηµεροµηνία και ώρα που 

προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παραλαµβάνονται από 

το Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει 

κατά την παραπάνω ηµέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή 

των προσφορών όλων των διαγωνιζοµένων. Οι εκπρόθεσµες προσφορές 

επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η 

καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  

18.5.  Μετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο 

δεν γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του 

ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται 
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ωστόσο να καλέσει τους υποψήφιους να συµπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα 

υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. 

18.6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. 

18.7. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει από το Πρωτόκολλο τους φακέλους 

προσφορών µε την σειρά κατάθεσής τους σε αυτό και συντάσσει σχετικό πρακτικό.  

18.8. Η αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό και η τεχνική και οικονοµική προσφορά 

των διαγωνιζοµένων θα υποβληθούν σε έναν (1) κυρίως Φάκελο Προσφοράς (ΦΠ), 

κλειστό και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του υποψηφίου, µέσα στον οποίο θα 

υπάρχουν επί ποινή αποκλεισµού, τρεις (3) επίσης κλειστοί και σφραγισµένοι µε την 

σφραγίδα του υποψηφίου υποφάκελοι: (i) φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, (ii) 

φάκελος τεχνικής προσφοράς και (ii) φάκελος οικονοµικής προσφοράς. Απαγορεύεται 

η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

18.9. Όλοι οι φάκελοι (ο κυρίως και οι τρεις υποφάκελοι) θα αναγράφουν 

υποχρεωτικά τον τίτλο του διαγωνισµού (Μίσθωση ψηφιακής γραµµής και παροχή 

υπηρεσίας Ιντερνετ), την πλήρη επωνυµία του διαγωνιζόµενου (πλήρης επωνυµία 

προσώπου, εταιρίας, οµίλου κλπ, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ), το όνοµα 

του αποδέκτη (ΕΕΤΤ) και την σηµείωση «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού». Σε περίπτωση κοινοπρακτικού 

σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 

επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των µελών 

του. 

18.10. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς 

υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» ενώ ο 

φάκελος τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων 

φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο». Κάθε «Πρωτότυπο», έχει αριθµηµένες τις σελίδες 

του και κάθε σελίδα φέρει την πρωτότυπη µονογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του 

διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης 

κλπ. το «Πρωτότυπο» φέρει την µονογραφή σε κάθε σελίδα των νοµίµων 

εκπροσώπων όλων των µελών του κοινοπρακτικού 

σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. Το «Πρωτότυπο» περιέχει πρωτότυπα ή 

επικυρωµένα αντίγραφα, ενώ τα υπόλοιπα µπορούν να περιέχουν απλές φωτοτυπίες 

των πρωτοτύπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί σε περίπτωση τυχόν 

διαφοροποίησής του µε τα υπόλοιπα. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών 

διαπιστωθούν σηµαντικές διαφορές µεταξύ του «Πρωτοτύπου» και των υπόλοιπων 

αντιγράφων, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 
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18.11. ∆ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν δικαιούνται 

ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε την σύνταξη και υποβολή προσφορών 

τους. 

 

Άρθρο 19. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

19.1. Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο 

(πρωτότυπο) και  περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από τον 

διαγωνισµό τα κάτωθι: 

Α. Βασικά δικαιολογητικά συµµετοχής 

 

1. Πίνακας περιεχοµένων, όπου λεπτοµερώς καταγράφονται τα υποβαλλόµενα 

στοιχεία και πιστοποιητικά 

2. Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής προς την 

ΕΕΤΤ, η οποία φέρει την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου 

ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κλπ. την υπογραφή των νοµίµων εκπροσώπων 

όλων των µελών) και στην οποία αναφέρονται η υποψήφια επιχείρηση (ή οι 

επιχειρήσεις), η πλήρης επωνυµία (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός 

fax) του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζοµένου. 

3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, εκδοθείσα σύµφωνα µε τις 

επιταγές στο Άρθρο 10 της παρούσας. 

4. Πλήρης σειρά επισήµων εγγράφων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της 

χώρας προέλευσης του υποψηφίου, από τα οποία να προκύπτει ότι το 

υποψήφιο εταιρικό σχήµα έχει νοµίµως συσταθεί, ότι έχει την κεντρική του 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα του στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

κλπ και ότι η δραστηριότητά του παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε 

την οικονοµία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. κλπ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση απαιτούµενα έγγραφα:  

 (α) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλµατος φυσικού προσώπου ή 

 (β) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις αυτού (για τους διαγωνιζόµενους µε τη 

µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού του διαγωνιζοµενου, δηµοσιευµένο κατά νόµο, µε τις 

τελευταίες τροποποιήσεις του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), όπως ισχύει κατά την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

5. Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν, µε την υπογραφή 
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τους, την επιχείρηση, και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου Νοµικού Προσώπου. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή νοµότυπη απόφαση 

του αρµοδίου οργάνου ∆ιαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού 

σχήµατος κλπ) ή επικυρωµένο πρακτικό απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας κλπ), όπου θα δηλώνονται 

και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι: 

 (α) Απόφαση συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό ατοµικά ή σε 

κοινοπρακτικό κλπ. σχήµα, οπότε στην δεύτερη περίπτωση η ως άνω 

απόφαση θα περιέχει επιπλέον πλήρη τα στοιχεία των µελών, καθώς και 

τους βασικούς όρους συµµετοχής στο κοινοπρακτικό κλπ. σχήµα 

(ποσοστά συµµετοχής, αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισµού 

επιχείρησης ως leader και αποδοχή της από τα λοιπά µέλη) 

 (β) Νόµιµος εκπρόσωπος του διαγωνιζόµενου (κοινός σε περίπτωση 

κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ.) 

(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός 

τηλεοµοιοτυπίας)  

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης (και κάθε 

µέλους κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ.) ότι δεν 

συµµετέχουν δεύτερη φορά στον παρόντα διαγωνισµό, είτε ατοµικά, είτε ως 

µέλη άλλης κοινοπραξίας. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου (και των µελών των κοινοπρακτικών 

σχηµάτων) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας, τους οποίους ο υποψήφιος έλαβε υπόψη του, 

ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, ότι η υποβαλλόµενη 

προσφορά καλύπτει το σύνολο των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών, ότι τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ελληνικού ή αλλοδαπού δηµοσίου. 

9. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: 

9.1. Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών. 

Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

9.2. Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο, εκτός εάν ο υποψήφιος έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, οπότε 

το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών της 

οικείας Περιφέρειας.  
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9.3. Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από 

το οικείο Πρωτοδικείο. 

9.4. Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

9.5. Ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή 

συνεκκαθαριστή. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

9.6. Ότι δεν έχει κατατεθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο (το 

Πρωτοδικείο Αθηνών χορηγεί πιστοποιητικό ότι δεν τηρεί σχετικά βιβλία). 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί, εντός των 

τελευταίων έξι (6) µηνών από  την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

υποψηφιότητας. 

9.7. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή αδίκηµα που αφορά στην 

επαγγελµατική διαγωγή του, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου 

(αρκεί αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης ή άλλο ισότιµο έγγραφο). 

Το παρόν δικαιολογητικό αφορά σε Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλλουν 

υποψηφιότητα στο ∆ιαγωνισµό και στην περίπτωση Νοµικών Προσώπων, τους 

νοµίµους εκπροσώπους και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της 

επιχείρησης, και πρέπει να έχει εκδοθεί, εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών, 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας.  

9.8. Ότι είναι ενήµερος, ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού (ασφαλιστική ενηµερότητα). 

9.9. Ότι είναι ενήµερος, ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (φορολογική ενηµερότητα). 

9.10.  Εναλλακτικά, ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει Υπεύθυνη 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:  

α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ο αριθµός, 

καθώς και τα στοιχεία της παρούσας προκήρυξης, και   

β) θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του 

πληροί τα κριτήρια συµµετοχής των παρ. 9.1 έως και 9.9 του παρόντος άρθρου 

και αναλαµβάνει την υποχρέωση της προσήκουσας και έγκαιρης προσκόµισης 

των ανωτέρω πιστοποιητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύµφωνα µε 

το άρθρο 28 της παρούσας προκήρυξης. 
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9.11. Σε περίπτωση που τα ως άνω (9.1 – 9.9) πιστοποιητικά της παρούσας δεν 

εκδίδονται από την οικεία χώρα του υποψηφίου, είναι δυνατόν ν’ 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου, ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη νοµοθεσία της οικείας χώρας, από 

υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

Συµβολαιογράφο ή δικαστική / διοικητική αρχή. 

9.12. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 

στην Ελληνική. 

 9.13. Σε περίπτωση τέλος κοινοπραξίας τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 

προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, ανάλογα µε την νοµική του 

µορφή.  

 

 

Β. Πιστοποιητικά Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας 

 

1. Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, έτος ίδρυσης) 

και του προσωπικού που απασχολεί (µόνιµο και µη προσωπικό, κατανοµή 

προσωπικού ανά ειδικότητες, τίτλους σπουδών κλπ). Παρουσίαση του τεχνικού 

προσωπικού και του προσωπικού υποστήριξης.  

2. Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών, όπου η 

δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιριών 

νοµοθεσία της χώρας όπου ο διαγωνιζόµενος (ή τα µέλη της κοινοπραξίας) είναι 

εγκατεστηµένος. Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση 

δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ισοζυγίων 

ή υπεύθυνης δήλωσης περί της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης, κατά τα 

τρία (3) τελευταία έτη λειτουργίας του ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού 

εγγράφου. 

3. Έκθεση, υπό µορφή Υπευθύνου ∆ηλώσεως, για παροχή -µέσα στην τελευταία 

τριετία- παρόµοιας υπηρεσίας αναλόγου µεγέθους και ποιότητας µε την 

δηµοπρατούµενη. Κατάλογος µεγάλων πελατών. 
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19.2. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση οµίλων, συµπράξεων, κοινοπραξιών εταιρειών, 

υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσοτέρων του ενός Προσώπων, Φυσικών 

ή Νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δεσµεύονται για τη 

σύσταση κοινοπραξίας σε περίπτωση που τους ανατεθεί η Σύµβαση, τα ως άνω υπό 

Β.2 δικαιολογητικά υποβάλλονται για καθένα από τα πρόσωπα που συµµετέχουν στην 

από κοινού υποψηφιότητα. 

19.3. Εάν λείπει οποιαδήποτε από τα ως  άνω δικαιολογητικά ή το περιεχόµενό του 

δεν είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 

γίνεται δεκτός στον διαγωνισµό. 

 

Άρθρο 20. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Ο Φάκελος Τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) εκ των 

οποίων πρωτότυπο, το οποίο θα πρέπει κάθε σελίδα του να φέρει την µονογραφή 

του νόµιµου εκπρόσωπου. Το πρωτότυπο επικρατεί του αντιγράφου σε περίπτωση 

διαφοράς µεταξύ τους. ∆εδοµένου ότι τα περιεχόµενα του Φακέλου αυτού αποτελούν 

βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόµενου, θα πρέπει οι σχετικές 

πληροφορίες να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και εµπεριστατωµένες 

περιλαµβάνοντας υποχρεωτικά, και σε ξεχωριστά, σύµφωνα µε την παρακάτω 

αρίθµηση κεφάλαια, τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Περιγραφή της προσφερόµενης λύσης. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού, στοιχεία που αφορούν: 

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά σύνδεσης. Θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

o Εγγυηµένη ταχύτητα. 

o Μέγιστη ταχύτητα πρόσβασης. 

o Περιγραφή της σύνδεσης. 

o Τεχνολογικά µέσα για την επίτευξη της σύνδεσης. 

o Μηχανισµοί ασφάλειας µεταδιδόµενων δεδοµένων. 

o Χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης και λειτουργίας. 

1.2. Χαρακτηριστικά των κόµβων του ∆ιαγωνιζοµένου για τη διασύνδεση µε τα 

γραφεία της ΕΕΤΤ. Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών των κόµβων µε τους οποίους θα πραγµατοποιηθεί η 

διασύνδεση των δύο άκρων. Απαραίτητα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι: 



ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚHΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ  

 

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  23

o Αποστάσεις των κόµβων του ∆ιαγωνιζοµένου από τα γραφεία της 

ΕΕΤΤ. 

o Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός κόµβων. 

1.3. Χαρακτηριστικά διασύνδεσης των κόµβων µε το δίκτυο κορµού (backbone) 

των ∆ιαγωνιζοµένων καθώς και χαρακτηριστικά διασύνδεσης του backbone 

των ∆ιαγωνιζοµένων στο Ιντερνετ. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

περιλαµβάνει:  

o Τεχνολογικά µέσα διασύνδεσης των κόµβων µε το backbone. 

o Ταχύτητες γραµµών που συνδέουν τους κόµβους µε το δίκτυο κορµού 

του ∆ιαγωνιζοµένου. 

o Εναλλακτικές διαδροµές για την διασύνδεση των κόµβων µε το δίκτυο 

κορµού. 

o Το ποσοστό χρήσης (utilization) των γραµµών που συνδέουν τους 

κόµβους του ∆ιαγωνιζοµένου µε το δίκτυο κορµού του. 

o Το ποσοστό διαθεσιµότητας των γραµµών που συνδέουν τους 

κόµβους του ∆ιαγωνιζοµένου µε το δίκτυο κορµού του. 

o Το πλήθος και τα παραπάνω µεγέθη για τις συνδέσεις που συνδέουν 

το δίκτυο κορµού του ∆ιαγωνιζοµένου µε το GR-IX και το εξωτερικό.  

o Στατιστικά στοιχεία για τα παραπάνω µεγέθη τον τελευταίο χρόνο. 

2. Μηχανισµοί εποπτείας και υποστήριξης.  Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να 

περιγράψει τους µηχανισµούς, και τα εργαλεία εποπτείας της σύνδεσης και τη 

δυνατότητα υποστήριξης και απόκρισης σε περιπτώσεις βλαβών και 

δυσλειτουργιών της σύνδεσης.  Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να αναφέρει σαφώς 

τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών help desk, τους χρόνους απόκρισης σε αίτηµα 

της ΕΕΤΤ για αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των συνδέσεων καθώς και 

τους χρόνους αποκατάστασης των βλαβών και δυσλειτουργιών. Τέλος, ο 

∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να περιγράψει τη µεθοδολογία µε την οποία θα 

διαπιστώνεται η τήρηση των όρων του Συµβολαίου ∆ιασφάλισης Επιπέδου 

Ποιότητας Παρεχόµενης Υπηρεσίας (SLA, βλ. παρακάτω). 

3. Πρότυπο Συµβόλαιο ∆ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόµενης 

Υπηρεσίας (Service Level Agreement, SLA). Ο τεχνικός φάκελος θα πρέπει 

να περιέχει πρότυπο συµβόλαιο ∆ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόµενης 

Υπηρεσίας (SLA) στο οποίο θα ορίζονται σαφώς οι όροι και οι υποχρεώσεις του 

παρόχου προς την ΕΕΤΤ, καθώς και το είδος και µέγεθος της αποζηµίωσης σε 

περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που 
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συµβατικά ο Ανάδοχος έχει αναλάβει έναντι στην ΕΕΤΤ. Το συµβόλαιο αυτό δεν 

θα δεσµεύει την ΕΕΤΤ, και θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης κατά την 

υπογραφή της σύµβασης. Τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται στο πρότυπο συµβόλαιο διασφάλισης ποιότητας, είναι: 

• Η διαθεσιµότητα της γραµµής, η οποία θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση 

από 99,5% σε µηνιαία βάση. Θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι ποινικές 

ρήτρες που αναλαµβάνει να καταβάλει ο υποψήφιος, στην ΕΕΤΤ σε 

περίπτωση µειωµένης διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 

 

Συνολική µηνιαία διάρκεια 

∆ιακοπής  

Ποσό Ποινικής Ρήτρας 

0 - 4,5 λεπτά  

4,6 – 129 λεπτά  

130 – 216 λεπτά  

217 – 250 λεπτά  

251 – 400 λεπτά  

401 – 480 λεπτά  

481 + λεπτά  

 

Το SLA θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ποσά των ποινικών ρητρών σε κάθε µία 

από τις παραπάνω περιπτώσεις, εκφρασµένο σε σταθερό ποσό σε Ευρώ.  Επί 

ποινή αποκλεισµού, το ύψος της ρήτρας δεν θα πρέπει να παραπέµπει µε κανένα 

τρόπο στο περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς.  

 

Άρθρο 21. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

21.1. Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνει συµπληρωµένο το έντυπο 

του Παραρτήµατος Γ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς). Στην οικονοµική 

προσφορά αναγράφεται συνολικό προτεινόµενο ποσό. Η τιµή αναγράφεται 

ολογράφως και αριθµητικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας η ολογράφως αναγραφόµενη 

τιµή υπερισχύει της αριθµητικής. Επίσης στο φάκελο οικονοµικής προσφοράς 

αναγράφεται το κόστος εγκατάστασης της σύνδεσης και το µηνιαίο µίσθωµα. 
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21.2. ∆ιορθώσεις τυχόν λογιστικών λαθών κάνει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τα 

στοιχεία της προσφοράς ισχύουν όπως θα διορθωθούν από αυτήν. 

21.3. Υποβολή οικονοµικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται 

την απόρριψή της ως απαράδεκτη. Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν 

θα αναγράφονται στην οικονοµική προσφορά µε την ένδειξη «∆ωρεάν». Σε κάθε 

περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και εάν δεν υφίσταται η 

ένδειξη «∆ωρεάν», τεκµαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν.  

 

Άρθρο 22. Κριτήριο  Ανάθεσης της Σύµβασης 

22.1. Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού αποτελεί η συµφερότερη προσφορά. 

Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η τεχνική προσφορά των υποψηφίων 

σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του Παραρτήµατος ∆, και στη συνέχεια θα 

αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί η οικονοµική τους προσφορά. 

Από την εξέταση του Φακέλου Τεχνικής προσφοράς προκύπτει η Τεχνική Βαθµολογία 

(ΤΒ) των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τον τύπο  

ΤΒ= 0,6xΤΒ[Α] + 0,4xΤΒ[Β] 

Οι βαθµοί ΤΒ[Α] και ΤΒ[Β], αντιστοιχούν στην βαθµολόγηση των στοιχείων των 

προσφορών όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆ της παρούσης  

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι απαιτήσεις της Προκήρυξης 

- αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της 

Προκήρυξης. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε 

Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

22.2. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους της 

Προκήρυξης (αντικείµενο του έργου), δεν γίνονται αποδεκτές και αποκλείονται από 

το επόµενο στάδιο της διαδικασίας, οι δε οικονοµικές τους Προσφορές επιστρέφονται 

χωρίς να ανοιχτούν. 

20.3. Με την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, προκύπτει το 

προτεινόµενο κόστος της κάθε προσφοράς. Η τελική βαθµολογία (Β) της κάθε 
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προσφοράς προκύπτει µε συνδυασµό της Τεχνικής Βαθµολογίας (ΤΒ) και του κόστους 

της συγκεκριµένης προσφοράς (Κ), σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο: 

Κ

Κ
×+

ΤΒ

ΤΒ
×=Β

min

max

4060  

όπου ΤΒmax η µέγιστη τεχνική βαθµολογία από όλες τις προσφορές και Kmin το 

ελάχιστο κόστος από όλες τις προσφορές. 

22.4.  Οι τελικές βαθµολογίες ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του 

πρώτου, του δεύτερου κλπ. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τη µέγιστη τελική 

βαθµολογία Β. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθµολογίες (Β) θεωρούνται 

ισοδύναµες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά 

αύξουσα σειρά ως προς την τεχνική βαθµολογία (ΤΒ). 

 

Άρθρο 23. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού, τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και την εξέταση τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων συστήνεται Επιτροπή 

∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (στο εξής «Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού»), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 17 του 

«Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και µελετών της 

ΕΕΤΤ(ΦΕΚ 1750/Β/31-12-2001)», όπως ισχύει.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, για πρώτη φορά, την 

Τρίτη 29/4/2014 και ώρα 13.30, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο χρόνος των 

συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη 

αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο πρόεδρο της Επιτροπής.   

 

Άρθρο 24. Έλεγχος του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

24.1. Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων ∆ικαιολογητικών και λοιπών 

εγγράφων περί πλήρωσης των Προϋποθέσεων Συµµετοχής και η αξιολόγηση των 

Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µόνης 

αρµόδιας για το άνοιγµα του «Φάκελου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», του «Φάκελου  

Τεχνικής Προσφοράς» και «του «Φάκελου Οικονοµικής Προσφοράς», σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα Προκήρυξη.  

24.2. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των  εσωτερικών Φακέλων γίνεται, 

δηµόσια, µετά από έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων από την Επιτροπή 
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∆ιαγωνισµού, οι οποίοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες κατά την 

αποσφράγιση, δια του νοµίµου εκπροσώπου τους, ή δια, ειδικώς προς τούτο, 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου. Για Προσφορές, οι οποίες έχουν κριθεί απαράδεκτες, οι 

αντίστοιχες οικονοµικές προσφορές δεν ανοίγονται, αλλά επιστρέφονται 

σφραγισµένες στους υποψηφίους.  

24.3. Ειδικότερα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία 

ακολουθεί χρονικά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, παραλαµβάνει 

και αριθµεί τον κυρίως φάκελο υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου, σύµφωνα µε τη 

σειρά παραλαβής από το Πρωτόκολλο, τον αποσφραγίζει, και µονογράφει, τόσο τον 

κυρίως φάκελο, όσο και τους περιεχόµενους σε αυτόν εσωτερικούς Φάκελους, 

«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και 

«Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς» και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Οι πράξεις της 

αρίθµησης και της µονογραφής, αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε µέλος της 

Επιτροπής.  

24.4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει, κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση, το 

«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», µονογράφει τα περιεχόµενα σε αυτόν 

στοιχεία και καταγράφει στο πρακτικό της, τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε 

αυτόν, µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Η πράξη της µονογραφής, αρκεί 

να γίνεται από ένα οιοδήποτε µέλος της που θα ορίζει η Επιτροπή.  

24.5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει, 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι 

πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο 

∆ιαγωνισµό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των ∆ικαιολογητικών και 

πλήρωσης των Προϋποθέσεων Συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό 

και προβαίνει σε δηµόσια ανακοίνωση των ονοµάτων των υποψηφίων, που 

αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό.  

24.6. Στους αποκλεισθέντες από το ∆ιαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται ο 

«Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», καθώς και ο «Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς 

τους, χωρίς να ανοιχθούν.  
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Άρθρο 25. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Τεχνικής 

Προσφοράς 

 

25.1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση 

για την αποσφράγιση του «Φάκελου Τεχνικής Προσφοράς» γνωστοποιούµενη σε 

όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι, δεν έχουν αποκλεισθεί, κατά το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή  αποσφραγίζει δηµόσια τον 

«Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς»  και µονογράφει τα έγγραφα τα οποία βρίσκονται 

µέσα σε αυτόν. Η πράξη µονογραφής, γίνεται από το µέλος που θα ορίζει, προς 

τούτο η Επιτροπή. 

25.2. Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει και αξιολογεί, σε κλειστή 

συνεδρίαση, την Τεχνική Προσφορά κάθε υποψηφίου και προβαίνει στη 

βαθµολόγησή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό 

πρακτικό και προβαίνει σε δηµόσια ανακοίνωση των ονοµάτων των υποψηφίων που 

αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό λόγω χαµηλής 

τεχνικής βαθµολογίας.  

 

Άρθρο 26. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Οικονοµικής 

Προσφοράς 

26.1. Η αρµόδια Επιτροπή συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, αρµοδίως 

γνωστοποιούµενη εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους. Οι υποψήφιοι µπορούν 

έτσι, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά 

την αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς τους. 

26.2. Η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον «Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς» και 

καταγράφει στο πρακτικό της τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σ' αυτόν µε την σειρά 

που αναφέρονται στο Άρθρο 21 της παρούσας. Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση 

του «Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», κεκλεισµένων των θυρών, κατά την 

διάρκεια του οποίου η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να δώσουν 

διευκρινήσεις επί των στοιχείων του Φακέλου. Κάθε οικονοµική προσφορά 

βαθµολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους συντελεστές που αναφέρονται στο 

Άρθρο 22 της παρούσας και συντάσσεται σχετικός Πίνακας κατά φθίνουσα σειρά.  

26.3. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει  το 

σχετικό πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών και υποβάλλει 
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στην Ολοµέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. Εισήγηση για την έγκριση του Τελικού Πίνακα 

Κατάταξης των ∆ιαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο 

προκύπτει ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

Άρθρο 27. Ενστάσεις 

27.1. Για κάθε πράξη της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον διενεργούµενο διαγωνισµό είναι 

δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από κάθε υποψήφιο που έχει συµµετάσχει ή 

αποκλεισθεί από ορισµένο στάδιο της διαδικασίας δηµοπράτησης κατά τους όρους 

του άρθρου 21 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών Υπηρεσιών και 

µελετών της ΕΕΤΤ. Όλες οι ενστάσεις απευθύνονται στην ΕΕΤΤ, υποβάλλονται στην 

έδρα της και παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνεται η 

ολοµέλεια της ΕΕΤΤ µετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού.  

27.2. Ένσταση κατά της περιληπτικής Προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής 

προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την δηµοσίευσή της στον τύπο. Ένσταση κατά της 

αναλυτικής Προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης εν γένει ασκείται εντός 

ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την προκήρυξη του έργου. Ένσταση 

κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού ασκείται την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την δηµοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 

πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης 

κατακύρωσης της δηµοπρατούµενης σύµβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής 

προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού στον 

ενιστάµενο. Η τελευταία αυτή ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

27.3. Ένσταση κατά συµµετοχής υποψηφίου κοινοποιείται υποχρεωτικά στον καθού 

από τον ενιστάµενο. Ο καθού έχει δικαίωµα να προβάλλει τις απόψεις του εντός (3) 

τριών ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. 

27.4. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο 

των προσφορών των υπολοίπων µπορούν να το πράξουν στα γραφεία της ΕΕΤΤ, 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, από ώρα 09.00΄ µέχρι 14.00΄ εντός της εργάσιµης 

ηµέρας που ακολουθεί το άνοιγµα των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και 

της οικονοµικής προσφοράς. Αντίγραφα ή φωτοτυπίες για το σύνολο ή µέρος του 

περιεχοµένου των προσφορών δεν δίνονται, είναι δυνατόν όµως να κρατηθούν 

σηµειώσεις εκ µέρους των διαγωνιζοµένων. 
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Άρθρο 28. Κατακύρωση του διαγωνισµού 

 

28.1. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

θα υποβάλει προς έγκριση στην Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ τον Πίνακα Κατάταξης των 

∆ιαγωνιζοµένων, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 

∆ιαγωνισµού. 

 

28.2.  Η απόφαση του άρθρου 28.1 κοινοποιείται προς όλους τους διαγωνιζόµενους, 

µε τηλεοµοιοτυπία (fax).  

 

28.3. Μετά την έκδοση της απόφασης του άρθρου 28.1, η Ε∆ καλεί εγγράφως τον 

υποψήφιο που κατατάχθηκε πρώτος σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης, να 

προσκοµίσει εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής του άρθρου 19.1.9 της παρούσας, για τα οποία είχε υποβάλει την 

Υπευθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ορίζεται στο άρθρο 19.1.9 της παρούσας 

προκήρυξης. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να ελεγχθούν, σύµφωνα µε 

την παρ. 28.4 του παρόντος άρθρου. 

28.4. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδριάζει και  προβαίνει στην αποσφράγιση του ως 

άνω φακέλου  και τη µονογραφή των εγγράφων αυτού, κατ’ αναλογία των 

οριζοµένων στην παράγραφο 24.4 της παρούσας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει 

εάν ο φάκελος δικαιολογητικών του πρώτου υποψηφίου αναδόχου πληροί τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης. Όσοι συµµετείχαν στο στάδιο αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών έχουν δικαίωµα να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του 

πρώτου υποψηφίου αναδόχου και να λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

28.5. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον: 

28.5.1. αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του σταδίου 

αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών του πρώτου υποψηφίου αναδόχου και 

28.5.2. προτείνει την αποδοχή ή µη του εν λόγω φακέλου παραθέτοντας πλήρη 

αιτιολογία. 

28.6. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

υποβάλλει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, τον φάκελο 

δικαιολογητικών του πρώτου υποψηφίου ανάδοχου, τυχόν ενστάσεις/ υποµνήµατα 

που έχουν υποβληθεί και την εισήγησή της,  στην Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, προκειµένου 

να λάβει απόφαση.  
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28.7. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 19 της παρούσας, η 

ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται για τον επόµενο Υποψήφιο του Πίνακα 

Κατάταξης των ∆ιαγωνιζοµένων που έχει εγκριθεί από την Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ. Αν 

κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

28.8. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, για µέρος 

των προς ανάθεση Υπηρεσιών, που, σε καµία περίπτωση, δεν θα αναλογεί σε 

ποσοστό µικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προβλεπόµενου 

στην Προκήρυξη. 

28.9. Η Σύµβαση συντάσσεται, µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, το τεύχος 

∆ιαγωνισµού και τα στοιχεία της προσφοράς του Υποψηφίου στον οποίο 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, 

συµπληρώσεις, διευκρινήσεις κ.τ.λ. κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των 

συµφερόντων της Ε.Ε.Τ.Τ. και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των 

Μερών, στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.   

 

Άρθρο 29. Ματαίωση του διαγωνισµού 

29.1. Η ΕΕΤΤ µπορεί να µαταιώσει ορισµένο διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, ιδίως για: 

(α) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας,  

(β) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για 

την ΕΕΤΤ,  

(γ) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,  

(δ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ ή  

(ε) εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ισχύος των προσφορών, εκτός αν 

συµφωνήσει ο µειοδότης σε παράταση. 

29.2. Κάθε απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε διενεργούµενο διαγωνισµό 

κοινοποιείται στους συµµετέχοντες ή/και στον ανάδοχο µε επιστολή, τηλεοµοιοτυπία 

ή άλλο πρόσφορο µέσο.  
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29.3. Η ΕΕΤΤ δηλώνει ρητά ότι δεν δεσµεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 

παρούσα πρόσκληση για ανάθεση της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας, δικαιούµενη να 

αναθέσει ή όχι κατά την ελεύθερη κρίση της, να µαταιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει 

τον διαγωνισµό. Σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης 

διαγωνιζοµένων από την ΕΕΤΤ για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή 

αποθετικές τους ζηµίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και 

εθνικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 30. Μερική επανάληψη του διαγωνισµού 

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. 

 

Άρθρο 31. Υπογραφή Σύµβασης 

31.1. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα κληθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

παρέλευση της προθεσµίας άσκησης των σχετικών ενστάσεων για την υπογραφή της 

σύµβασης. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (Άρθρο 10). Εάν, για 

οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης ή εάν δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η Εγγύηση Συµµετοχής στον 

διαγωνισµό, ως ειδική ποινή, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της ΕΕΤΤ για 

πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας της.  

31.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σύµβασης µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα 

έγγραφα και κηρυχθεί κατά συνέπεια έκπτωτος σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ 

διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει υπό τους ίδιους ακριβώς όρους τον δεύτερο κατά 

σειρά µειοδότη. Και ο δεύτερος κατά σειρά µειοδότης θα πρέπει να εµφανιστεί για 

την υπογραφή της σύµβασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της ΕΕΤΤ ότι καλείται ως 

ανάδοχος µετά την κήρυξη ως έκπτωτου του πρώτου κατά σειρά µειοδότη. Μέσα 

στην ίδια προθεσµία θα είναι εξάλλου υποχρεωµένος να προσκοµίσει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης (Άρθρο 10). 
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31.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στον Εργοδότη κάθε µεταβολή 

που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης σε σχέση µε την αρχικώς δηλωθείσα στον 

διαγωνισµό µέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας, άλλως κάθε κοινοποίηση 

που γίνεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά 

της.  

 

Άρθρο 32. Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή 

32.1. Η ΕΕΤΤ θα συστήσει επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής 

της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας η οποία θα συντάξει και το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής της µε την λήξη της σύµβασης.  

32.2. Η επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύµβασης κατά 

τα τυχόν επιµέρους στάδια, φάσεις ή τµήµατά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο 

να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της σύµβασης, του ζητεί εξηγήσεις και 

διευκρινίσεις, µεταφέρει τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ.  

 

Άρθρο 33. Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση αναδόχου 

33.1. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου επιτρέπει στην 

ΕΕΤΤ να απαιτήσει την επιβολή ποινικών ρητρών όπως περιγράφεται παρακάτω: 

•••• Σε περίπτωση καθυστέρησης εγκατάστασης και λειτουργίας της 

σύνδεσης πέραν της συµβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου, ο 

Ανάδοχος θα καταβάλλει ποινική ρήτρα στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα 

ποσά του παρακάτω πίνακα. 

 

Χρόνος Καθυστέρησης Ποσό Ποινικής Ρήτρας 

1 – 5 ηµέρες 250 € 

6 - 10 ηµέρες 650 € 

11 + ηµέρες 1250 € 

 

•••• Οι λοιπές ποινικές ρήτρες που αφορούν το Συµβόλαιο ∆ιασφάλισης 

Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόµενης Υπηρεσίας (SLA) θα καθοριστούν µε 

την υπογραφή της Σύµβασης και σύµφωνα µε το Άρθρο 20 της 

παρούσας. 
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33.2. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του αναδόχου η ΕΕΤΤ αποφασίζει 

µονοµερώς για την τύχη αυτής, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο κείµενο της 

σύµβασης που θα υπογραφεί. 

33.3. Επίσης, η ΕΕΤΤ δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον 

Ανάδοχο και να προβεί στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

•••• Αν ο χρόνος καθυστέρησης εγκατάστασης της σύνδεσης υπερβεί τις 

σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

•••• Αν η διακοπή της σύνδεσης αθροιστικά κατά τη διάρκεια ενός µήνα 

ξεπεράσει τις εβδοµήντα δύο (72) ώρες. 

•••• Αν ο χρόνος απόκρισης του Αναδόχου σε αναφορά βλάβης ή 

δυσλειτουργίας υπερβεί τις δώδεκα (12) ώρες. 

 

Άρθρο 34. Εκχώρηση και υπεργολαβία 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον ανάδοχο του συνόλου 

ή µέρους της σύµβασης χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της ΕΕΤΤ. Ακόµη και σε 

περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο ανάδοχος διατηρεί εις ολόκληρο 

και αλληλέγγυα ευθύνη µε τον τρίτο εκδοχέα ή υπεργολάβο, τόσο για την καλή 

εκτέλεση της σύµβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας που 

οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της υπεργολαβικής ανάθεσης. 

 

Άρθρο 35. Εµπιστευτικότητα- Πνευµατική ιδιοκτησία 

35.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του αναδόχου δηµοσιότητα 

αναφορικά µε τον παρόντα διαγωνισµό ή την σύµβαση, χωρίς προγενέστερη 

έγγραφη άδεια της ΕΕΤΤ. Ο όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει  σε όλη την διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης, καθώς και µετά την λήξη ή την µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

λύση αυτής. 

35.2.  Η ΕΕΤΤ δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο έτη τα στοιχεία που τίθενται 

στην διάθεσή της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή 

πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά 

φέρουν την ένδειξη «Εµπιστευτικό Έγγραφο». Παράβαση της αρχής 

εµπιστευτικότητας προκύπτει µόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της ΕΕΤΤ.  
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35.3. Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας. Αίρεται δε 

αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως 

αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους νοµικούς τους 

παραστάτες καθώς τους δικαστές / διαιτητές. Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα 

δεν δεσµεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

35.4. Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί στην ΕΕΤΤ ότι τα παραδοτέα της σύµβασης 

είναι απαλλαγµένα από κάθε δικαίωµα τρίτου που βασίζεται στις διατάξεις της 

ελληνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Ευθύνεται δε για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας της ΕΕΤΤ από την προσβολή 

ανάλογου δικαιώµατος τρίτου προσώπου. 

 

Άρθρο 36. Ισχύουσες διατάξεις - ∆ικαιοδοσία 

36.1. Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε την παρούσα και τον Κανονισµό 

σύναψης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 

1750/31.12.01), όπως ισχύει τροποποιηθείς, κατόπιν της ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 

383/17/13.04.2006 «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισµού Συµβάσεων Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 647/Β΄/24.05.2006), καθώς και της ΑΠ. 

Ε.Ε.Τ.Τ. 469/024/22.02.2008 «Τροποποίηση Ποσών του Κανονισµού Συµβάσεων 

Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 424/Β΄/13.03.2008). 

36.2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την σύµβαση και αφορά 

την εκτέλεση, εφαρµογή, την ερµηνεία αυτής και εν γένει όλες τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται από αυτήν είναι αποκλειστικά αρµόδια τα δικαστήρια της Αθήνας. 
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Παράρτηµα Α: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Επωνυµία Τράπεζας 

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………… 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 

Λεωφ. Κηφισίας 60  

15125, Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Υπ'Αριθµ..........ΕΥΡΩ……….. 

Με την παρούσα µας, σας γνωστοποιούµε ότι, εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα, 

ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούµενοι από την ένσταση του 

ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ:*************αριθµητικώς (ολογράφως) υπέρ της εταιρίας (πλήρης επωνυµία 

...), (πλήρης δ/νση, Τ.Κ............)., για τη συµµετοχή της στον ∆ιαγωνισµό που 

διενεργείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

«Μίσθωση ψηφιακής γραµµής και παροχή υπηρεσίας Ιντερνετ», σύµφωνα µε τους 

όρους που αναφέρονται στη Προκήρυξη, την οποία ήδη γνωρίζουµε. 

Το ανωτέρω ποσό τηρούµε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς 

να ερευνηθεί το νόµιµο και βάσιµο ή µη της απαίτησης και χωρίς να αξιώνουµε 

δικαστική κρίση, παραιτούµενοι από τέτοιο δικαίωµα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου το οποίο σε καµιά περίπτωση δεν µειώνει το ως άνω ποσό 

της εγγύησης. 

Βεβαιώνουµε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχει 

χορηγήσει η Τράπεζά µας στο ∆ηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 

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

εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται 

από τους Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν 

προκύψουν από αυτήν, είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Με τιµή 

 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 
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Παράρτηµα Β: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Επωνυµία Τράπεζας 

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………… 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 

Λεωφ. Κηφισίας 60  

15125, Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Υπ'Αριθµ..........ΕΥΡΩ……….. 

Με την παρούσα µας, σας γνωστοποιούµε ότι, εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα, 

ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούµενοι από την ένσταση του 

ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ:*************αριθµητικώς (ολογράφως) υπέρ της εταιρίας (πλήρης επωνυµία 

...), (πλήρης δ/νση, Τ.Κ............)., για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και της «Σύµβασης 

.........», του έργου «Μίσθωση ψηφιακής γραµµής και παροχή υπηρεσίας Ιντερνετ». 

Το ανωτέρω ποσό τηρούµε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεση σας και θα σας 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς 

να ερευνηθεί το νόµιµο και βάσιµο ή µη της απαίτησης και χωρίς να αξιώνουµε 

δικαστική κρίση, παραιτούµενοι από τέτοιο δικαίωµα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι την επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής σε εµάς, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας, ότι µας απαλλάσσετε 

από την παρούσα εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση 

καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου το οποίο σε καµιά περίπτωση δεν µειώνει το ως άνω ποσό 

της εγγύησης. 

Βεβαιώνουµε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχει 

χορηγήσει η Τράπεζά µας στο ∆ηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 

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

εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται 

από τους Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν 

προκύψουν από αυτήν, είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Με τιµή 

 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 
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Παράρτηµα Γ. Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κύριοι,  

O .............................. ως νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας / κοινοπρακτικού 

σχήµατος / οµίλου / ένωσης /σύµπραξης µε την επωνυµία ............................ 

δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση του τεύχους του ∆ιαγωνισµού και των 

παραρτηµάτων αυτού, το οποίο αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η Εταιρεία 

/ κοινοπρακτικό σχήµα / όµιλος / ένωση /σύµπραξη, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος 

έχει την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Τεύχος 

∆ιαγωνισµού εντός των χρονικών περιθωρίων της Σύµβασης και σύµφωνα µε τους 

όρους του Τεύχους ∆ιαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό προσφέρουµε µε την παρούσα 

το συνολικό ποσό για την παροχή της υπηρεσίας για το ζητούµενο από την 

Προκήρυξη χρονικό διάστηµα 

των............... (αριθµητικώς).......................Ευρώ 

.....................(ολογράφως).......................Ευρώ 

για την ανάληψη του έργου «Μίσθωση ψηφιακής γραµµής και παροχή υπηρεσίας 

Ιντερνετ». Το ως άνω ποσό περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασµούς 

κ.λ.π. ∆εν θα περιλαµβάνει µόνον τον Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων προς την ΕΕΤΤ. Το 

ανωτέρω κόστος αναλύεται ως εξής: 

Α/Α Περιγραφή  Τιµή (σε €) χωρίς ΦΠΑ 

1.  Κόστος Εγκατάστασης   

2.  Μηνιαίο Μίσθωµα  

 

 Με τιµή  

 

 …………………….(ηµεροµηνία) 

 

 Υπογραφή 

 (Νόµιµου Εκπροσώπου + Σφραγίδα  

 Εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήµατος 

 /οµίλου/ένωσης/σύµπραξης)
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Παράρτηµα ∆: Κριτήρια Αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση του περιεχόµενου των τεχνικών προσφορών χρησιµοποιούνται οι 

κάτωθι οµάδες κριτηρίων, οι οποίες βαθµολογούνται ανεξάρτητα µε διαφορετικούς 

συντελεστές βαρύτητας. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων παίρνει τιµές από 

100 έως 120.  

 

Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά γραµµής 

 

Α1 
Γενικά χαρακτηριστικά σύνδεσης (Άρθρο 20 παρ. 
1.1) 

40% 

Α2 
Χαρακτηριστικά των κόµβων του ∆ιαγωνιζοµένου 
για τη διασύνδεση µε τα γραφεία της ΕΕΤΤ. (Άρθρο 
20 παρ. 1.2) 

30% 

Α3 
Χαρακτηριστικά διασύνδεσης των κόµβων µε το 
δίκτυο κορµού (backbone) των ∆ιαγωνιζοµένων 
καθώς και χαρακτηριστικά διασύνδεσης του 
backbone των ∆ιαγωνιζοµένων στο Ιντερνετ. 
(Άρθρο 20 παρ. 1.3) 

30% 

 

Ο τελικός βαθµός της οµάδας Α προκύπτει από τον τύπο : 

ΤΒ[Α]=0,4xΑ1+ 0,3xΑ2+ 0,3xΑ3 

(µε τα Α1 – Α3 να παίρνουν τιµές από 100 έως 120) 

 

Β. Υπηρεσίες και Συµβόλαιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας Παρεχόµενης Υπηρεσίας 

 

Β1 
Χρόνοι απόκρισης σε αναφορές βλαβών και χρόνοι 
αποκατάστασης προβληµάτων. Help Desk και 
υπηρεσίες υποστήριξης. (Άρθρο 20 παρ. 2) 

60% 

Β2 
Πρότυπο Συµβόλαιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
Παρεχόµενης Υπηρεσίας (SLA). (Άρθρο 20 παρ. 3) 

40% 

 

Ο τελικός βαθµός της οµάδας Β προκύπτει από τον τύπο : 

ΤΒ[Β]= 0,6xΒ1 + 0,4xΒ2  

 (µε τα Β1 – Β2 να παίρνουν τιµές από 100 έως 120) 

 


