
 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή 
υπηρεσιών σύνταξης καταγραφής προδιαγραφών 

ακινήτου στέγασης υπηρεσιών 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 επιθυμεί την καταγραφή προδιαγραφών ακινήτου στέγασης των υπηρεσιών 
και τη σύνταξη σχετικού κτιριολογικού προγράμματος. 

Αντικείμενο έργου 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ απευθύνει πρόσκληση προς αρμόδιους τεχνικούς 
φορείς για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης καταγραφής προδιαγραφών ακινήτου 
στέγασης υπηρεσιών, να καταθέσουν προσφορές για το προαναφερθέν έργο.  
Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω  διαδικασία θα χρειαστεί άμεση συνεργασία με 
στελέχη της ΕΕΤΤ στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής.  
Το αντικείμενο του έργου αφορά στα κάτωθι: 
 

1. Η παρούσα υπηρεσία αφορά τη σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος 
βάσει των δεδομένων της ΕΕΤΤ ήτοι ανθρώπινο δυναμικό, οργανόγραμμα και 
δομή λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων σε συνάρτηση με τις κείμενες 
πολεοδομικές διατάξεις, τον κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό 
πυροπροστασίας, διατάξεις για την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων 
εργασίας. 

2. Κατ’ ελάχιστο στο κτιριολογικό πρόγραμμα θα πρέπει να καταγράφονται 
αναλυτικά οι γραφειακοί χώροι, οι βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης των 
εργαζομένων, αποθηκευτικοί χώροι, οι χώροι εξειδικευμένων τεχνολογικών 
αναγκών, βοηθητικοί χώροι Η/Μ εξοπλισμού,  χώροι συσκέψεων (διαφόρων 
μεγεθών ανάλογα με την συγκεκριμένη χρήση) – εκπαίδευσης, χώροι 
επικοινωνίας με τους πολίτες και τους παρόχους, χώροι στάθμευσης, λοιποί 
βοηθητικοί χώροι (σκάλες, διάδρομοι, υγροί χώροι, κλπ), κλπ  

3. Το υπόμνημα που θα συνταχθεί θα περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των 
απαιτούμενων χώρων με αντιστοίχιση στην απαιτούμενη επιφάνεια καθώς 
και αναλυτική τεχνική περιγραφή των προδιαγραφών των χώρων 
προκειμένου για την καταλληλότητα αυτών. 

 

Χρόνος και τόπος εκτέλεσης  

Το παραδοτέο του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) 
μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 
 



Ελάχιστες απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες φορείς 

Οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να 
ικανοποιούν και να τεκμηριώνουν κατά την υποβολή της προσφοράς του κατ' 
ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Γενικό προφίλ εταιρείας (μέγεθος, παρουσία) στην ελληνική, ευρωπαϊκή 
ή διεθνή αγορά 

2. Αναλυτική περιγραφή του έργου, ανάλυση των δραστηριοτήτων και των 
επί μέρους ενεργειών  

3. Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου και του χρονοδιαγράμματος 
4. Διαθέσιμη υποδομή ανθρώπινου δυναμικού (στελέχωση και επίπεδο  

κατάρτισης ), επάρκεια και σχετική εμπειρία. 
5. Η έδρα του φορέα θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής  
Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων ευρώ (12.000€), προ  του αναλογούντος  ΦΠΑ.  
Η  καταβολή του τιμήματος για την υλοποίηση του έργου θα γίνει μετά την υποβολή 
του σχετικού υπομνήματος και τη βεβαίωση του καλώς έχειν από την ορισθείσα 
επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 
 

Κριτήριο Επιλογής 

Η επιλογή του Αναδόχου του έργου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 
 

Κατάθεση προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την 
Δευτέρα  10-12-2018   σε σφραγισμένο φάκελο (όπου θα συμπεριλαμβάνουν και τα 
κατάλληλα έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται ανωτέρω) στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Μαρούσι, ΤΚ 15125 
(τηλ. 210 6151000), υπ΄ όψιν Γραφείου Προμηθειών. 
 


