
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας (είκοσι πέντε (25) συνδέσεων) στο 

πλαίσιο κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών στελεχών της ΕΕΤΤ 

Γενικά 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής: «EETT») είναι 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, εποπτεύει 
και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων 
επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις 
εν λόγω αγορές. 
Η ΕΕΤΤ προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της παροχής  υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας (είκοσι πέντε (25) συνδέσεων) για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών στελεχών της. 

Αντικείμενο έργου 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, εφόσον πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, να υποβάλουν οικονομική προσφορά 
για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (είκοσι πέντε (25) συνδέσεων) στο 
πλαίσιο της κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ) 

Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 

3 95,20 € 

Β ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

5 61,20 € 

Γ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

17 54,40 € 

 
 



Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα οικονομικά προγράμματα-συνδέσεις, που καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες 
στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι τριών κατηγοριών και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τις κάτωθι περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά κατηγορία χρηστών:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

 
 
 

3 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 3.000'  
 
 

95,20€ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) 1.500 
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΑ 

1500' 

ΧΡΗΣΗ INTERNET 10 GB 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 250’ 

ΧΡΗΣΗ ROAMING (Ε.Ε.) 3.000' ΣΕ ΧΩΡΕΣ 
ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. 

ΧΡΗΣΗ DATA 
ROAMING (Ε.Ε.) 

10 GB ΣΕ ΧΩΡΕΣ 
ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

 
 
 

5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 1.500'  
 
 

61,20€ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) 1.500 
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΑ 

1500' 

ΧΡΗΣΗ INTERNET 5 GB 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 150’ 

ΧΡΗΣΗ ROAMING (Ε.Ε.) 1.500' ΣΕ ΧΩΡΕΣ 
ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. 

ΧΡΗΣΗ DATA 
ROAMING (Ε.Ε.) 

5 GB ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ 
Ε.Ε. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

 
 
 

17 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 1.500'  
 
 

54,40€ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) 1.500 
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΑ 

1500' 

ΧΡΗΣΗ INTERNET 2 GB 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 100’ 

ΧΡΗΣΗ ROAMING (Ε.Ε.) 1.500' ΣΕ ΧΩΡΕΣ 
ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. 

ΧΡΗΣΗ DATA 
ROAMING (Ε.Ε.) 

2 GB ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ 
Ε.Ε. 

 
Στις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και το τέλος συνδρομητών 
κινητής τηλεφωνίας. 
 



Διάρκεια Σύμβασης   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής 
της. 

Απόρριψη Προσφορών 

Προσφορές, που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως  
απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΕΤΤ, αποκλίσεις από τους 
ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής  

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€1.516,40), μηνιαίως, 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
και για τα δυο (2) έτη στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 36.393,60) (μηνιαίο κόστος προ ΦΠΑ και τέλους:  €980,00 
και κόστος διετίας προ ΦΠΑ και τέλους: €23.520,00).  
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μηνιαίως μετά την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΕΤΤ, 
με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.  
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. 

Κριτήριο Επιλογής 

Η επιλογή του παρόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, 
εφόσον οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. 

Κατάθεση προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την 
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 σε σφραγισμένο φάκελο (όπου θα συμπεριλαμβάνουν και 
τα κατάλληλα έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται ανωτέρω) στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, ΤΚ 15125 
(τηλ. 210 6151152, 210 6151018, 2106151030), υπ΄ όψιν Γραφείου Προμηθειών. 
 
 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
 


