
 

 

Πίνακας 1: Διεσκρινήσεις επί των άρθρων 

Α/Α Περιεχόμενα 

Προκήρυξησ 

Ερώτηςη Απάντηςη 

1 Άρκρο 11: 

Βαςικζσ Αρχζσ 

ςυμμετοχισ 

θμείο 11.10.2 

1. Σι εννοείται ωσ διαγωνιςμόσ "υπό εξζλιξθ"; το εν λόγω ςθμείο, ωσ διαγωνιςμόσ "υπό εξζλιξθ" εννοείται ότι είτε 

ζχει ανακθρυχκεί ο Ανάδοχοσ με απόφαςθ κατακφρωςθσ είτε ζχει 

υπογραφεί θ τελικι ςφμβαςθ αυτοφ 

2. Απλά υποψιφιοσ ςε υπό εξζλιξθ διαγωνιςμό παρόχων 

κινθτϊν επικοινωνιϊν ι κυγατρικισ τουσ εταιρίασ δφναται να 

ςυμμετζχει ωσ υποψιφιοσ ςτον διαγωνιςμό τθσ ΕΕΣΣ; 

Ναι, αρκεί να μθν ιςχφουν τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν υπ’ αρ. 1. 

απάντθςθ μζχρι τθν προκεςμία κατάκεςθσ υποψθφιοτιτων για τον 

διαγωνιςμό τθσ ΕΕΣΣ. 

3. Η αναφορά ςε παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ ι κυγατρικισ 

τουσ εταιρίασ νοοφνται μόνο πάροχοι ι κυγατρικζσ τουσ 

εταιρίεσ με ζδρα τθν Ελλάδα ι και το εξωτερικό; 

Αφορά μόνο τισ εταιρίεσ με ζδρα τθν Ελλάδα 

4. Ο υπό εξζλιξθ διαγωνιςμόσ των εν λόγω παρόχων που 

αναφζρεται ςτο εν λόγω άρκρο, αφορά ςε αντικείμενο 

παρόμοιο με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ι ςε 

οποιοδιποτε αντικείμενο; 

Ο υπό εξζλιξθ διαγωνιςμόσ φορά ςε αντικείμενο παρόμοιο με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η ζννοια "παρόμοιο" 

αναφζρεται ςε μετρθτικζσ εκςτρατείεσ με αντικείμενο μετριςεισ 

δεικτϊν ποιότθτασ. 

5. Η μθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό αφορά και ςε 

πρόςωπα που ζχουν ςυνάψει ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι 

ζργου με παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ ι κυγατρικϊν τουσ; 

Ναι 



 

 

2 Άρκρο 15: Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ 

θμείο 15.1.1.4 15.1.1.4-β..μια και ρθτϊσ αναφζρεται μόνο για ΕΕ και ΟΕ, 

διευκρινίςτε παρακαλϊ αν τελικά απαιτείται το επικυρωμζνο 

αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ για ΕΠΕ ι αρκεί το 

ΦΕΚ; 

Αρκεί το ΦΕΚ ίδρυςθσ και τροποποίθςθσ αυτοφ 

15.1.1.4-γ.. μια και ρθτϊσ αναφζρεται μόνο για ΕΕ και επίςθσ 

κακϊσ θ ΕΠΕ δεν ζχει Δ.., διευκρινίςτε παρακαλϊ τι ακριβϊσ 

απαιτείται για τθν ΕΠΕ ς' αυτιν τθν παράγραφο; 

Σο ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ τθσ ΕΠΕ 

θμείο 15.1.1.5 - Επιβεβαιϊςτε ότι για ΕΠΕ θ ςχετικι απόφαςθ που ηθτείται 

είναι πρακτικό τθσ υνελεφςεωσ των εταίρων και αν απαιτείται 

οποιαδιποτε επικφρωςθ αυτοφ. 

Επιβεβαιϊνουμε ότι για ΕΠΕ αναφερόμαςτε ςτο πρακτικό τθσ 

υνζλευςθσ των εταίρων και δεν απαιτείται καμία επικφρωςθ 

αυτοφ. 

- Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ και νόμιμοσ αντίκλθτοσ δφναται να 

είναι το ίδιο πρόςωπο; 

ΝΑΙ 

θμείο 15.1.1.6 Η υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου για τθν 

αποδοχι του διοριςμοφ του, απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ 

υποψθφίου που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με τθ μορφι 

κοινοπραξίασ, οπότε και διορίηεται κοινόσ νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ, 

Απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ και όχι ςτθν 

περίπτωςθ ανϊνυμων εταιριϊν 

θμείο15.1.1.8 Διευκρινίςτε παρακαλϊ αν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου 

τθσ υπογραφισ 

ΝΑΙ 

θμείο 15.2.3 Διευκρινίςτε παρακαλϊ αν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου ΝΑΙ 



 

 

τθσ υπογραφισ 

θμείο 15.2.6 Διευκρινίςτε παρακαλϊ αν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου 

τθσ υπογραφισ 

ΝΑΙ 

θμείο 15.2.7 - Ποια είναι τα δικαιολογθτικά για ΕΠΕ; Απαιτοφνται όλα τα δικαιολογθτικά από ποφ αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 15.2.1 ζωσ 15.2.6 

Επιπρόςκετα για τθν ΕΠΕ απαιτοφνται: 
- πιςτοποιθτικό καταβολισ ειςφορϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και για τον διαχειριςτι ατομικά και για τθν ΕΠΕ δθλαδι 
τουσ απαςχολοφμενουσ ς' αυτιν. 

- Πιςτοποιθτικό πλθρωμισ των τελϊν και για τον διαχειριςτι 
ατομικά και τθν ΕΠΕ. 

Ποια από τα δικαιολογθτικά των πραγρ. 15.2.1 ζωσ 15.2.6 

αφοροφν Νομικό Πρόςωπο (ΝΠ) και ποια Νομικό Εκπρόςωπο 

(ΝΕ); 

- Παραγρ. 12.2.1 αφορά ΝΠ 
- Παραγρ. 12.2.2 αφορά ΝΕ 
- Παραγρ. 12.2.2.1 αφορά ΝΕ 
- Παραγρ. 12.2.3 αφορά ΝΕ 
- Παραγρ. 12.2.4 αφορά ΝΠ 
- Παραγρ. 12.2.5 αφορά ΝΠ 
- Παραγρ. 12.2.6 αφορά ΝΕ 

 



 

 

Πίνακας 2: Διεσκρινήσεις επί των Παραρτημάτων 

Α/Α Περιεχόμενα Προκφρηξησ Ερώτηςη Απάντηςη 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική περιγραφή αντικειμζνου του ζργου 

 θμείο 2) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ,  

β) Φάςθ 2 - Μετριςεισ 

Όλεσ οι κλιςεισ για τισ μετριςεισ τθσ πρϊτθσ μετρθτικισ 

εκςτρατείασ κα πραγματοποιοφνται χρθςιμοποιϊντασ 

κινθτό τθλζφωνο για τθν εκκίνθςθ τθσ κλιςθσ και 

ςτακερό τερματικό για τον τερματιςμό τουσ; (δθλαδι κα 

είναι Mobile originating, από το κινθτό ςτο ςτακερό;) 

ΝΑΙ 

  Χρονοδιάγραμμα Φάςθσ 2 Αναφζρεται ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ 

φάςθσ δφο κα είναι 60 εργάςιμεσ μζρεσ. Οι μζρεσ αυτζσ 

πρζπει να είναι ςυνεχείσ θ και διακοπτόμενεσ; 

Διακοπτόμενεσ 

Χρονοδιάγραμμα Φάςθσ 3 Αναφζρεται ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ 

φάςθσ τρία κα είναι 20 εργάςιμεσ μζρεσ. Η φάςθ 3 

ξεκινάει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςεων 1. Πρόκειται 

για τυπογραφικό λάκοσ; 

Εκ παραδρομισ ζχει γίνει παράλειψθ. Η 

ςωςτι πρόταςθ είναι «…με τθν ολοκλιρωςθ 

των φάςεων 1 και 2» 

 Τπάρχουν περιοριςμοί ςτισ εργάςιμεσ μζρεσ και ςτισ ϊρεσ 

διεξαγωγισ των μετριςεων; πχ. Δίνεται θ δυνατότθτα 

μετριςεων το άββατο και τθν Κυριακι; υπάρχει 

οριςμζνο χρονοπλαίςιο κατά τθ διάρκεια των εργάςιμων 

θμερϊν; 

Σο τελικό χρονοδιάγραμμα θμερϊν και ωρϊν 

μζτρθςθσ κα κακοριςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ  



 

 

Ζντυπο 2 – ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΗ 

Πζραν του κόςτουσ απαςχόλθςθσ, όπου 

ςυμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςθσ ζξοδα προςωπικοφ 

κακϊσ και το κόςτοσ των ταξιδιϊν, ο προχπολογιςμόσ του 

ζργου περιλαμβάνει  και ποςά που αντιςτοιχοφν ςε (α) 

κόςτοσ λειτουργίασ του μετρθτικοφ ςυςτιματοσ, (β) κόςτοσ 

υλικοφ και λογιςμικοφ (HW & SW) (γ) κόςτοσ επικοινωνιϊν 

κακϊσ και άλλεσ δαπάνεσ που δεν αντιςτοιχίηονται εφκολα 

ςε ςυγκεκριμζνα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου. Προκειμζνου το 

άκροιςμα των ποςϊν ςτο ΕΝΣΤΠΟ 2 να ιςοφται με το ποςό 

του ΕΝΣΤΠΟΤ 1, ζχουμε 2 επιλογζσ: 

- Να ειςάγουμε γραμμζσ ςτο ΕΝΣΤΠΟ 2 που κα 
περιγράφουν τα ωσ άνω ποςά αλλά δεν κα 
αντιςτοιχοφν ςε κανζνα μζλοσ τθσ Ο.Ε 

- Να επιμεριςτοφν τα ωσ άνω ποςά ςτα μζλθ τθσ 
ομάδασ του ζργου (με απλι διαίρεςθ) 

Μπορεί να διευκρινιςτεί θ προτίμθςθ τθσ ΕΕΣΣ;    

το ζντυπο 2 μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε ότι 

κρίνετε χριςιμο για τθ διλωςθ τθσ 

οικονομικισ ςασ προςφοράσ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ  

Ειςαγωγικι παράγραφοσ Σο κόςτοσ των καρτϊν SIM των MQT και των 

μονάδων USB 3G που κα χρθςιμοποιθκοφν κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ εκςτρατείασ κα επιβαρφνει τον 

πάροχο; 

Σο κόςτοσ των καρτϊν SIM των MQT, των κλιςεων  

και των μονάδων USB 3G που κα χρθςιμοποιθκοφν 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκςτρατείασ κα 

επιβαρφνει ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ ΕΕΣΣ 

τουσ παρόχουσ ςυςτθμάτων κινθτϊν επικοινωνιϊν 

Χαρακτθριςτικά Μετρθτικισ 

διάταξθσ, 

Η αναφορά «ανάλογα με τθ δοκιμι, 

χρθςιμοποιείται ενςωματωμζνθ ι εξωτερικι 

Η τελικι επιλογι των κεραιϊν κα κακοριςτεί κατά 

τθ ςφμβαςθ 



 

 

 4. Κεραίεσ δοκιμισ κεραία. Η ενςωματωμζνθ κεραία χρθςιμοποιείται 

για δοκιμζσ που πραγματοποιοφνται: α)εντόσ ι 

εκτόσ κτιρίου πεηά β) ςτατικζσ μετριςεισ ςε 

περιβάλλον γραφείου» αναφζρεται ςε μετριςεισ 

που αφοροφν υπθρεςίεσ φωνισ, δεδομζνων ι και 

των δφο; 

Β. τακερόσ ςτακμόσ δοκιμισ – 

FQT,  

2) FQT για υπθρεςίεσ 

δεδομζνων  

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει το κόςτοσ λειτουργίασ του 

εξυπθρετθτι; 

ΟΧΙ (να  επιβεβαιϊςω από το ΙΣ για το GRx) 

 Γ. υγχρονιςμόσ MQT – FQT  Εφόςον δεν απαιτοφνται MTC, ποια θ ανάγκθ 

ςυγχρονιςμοφ μεταξφ MQT-FQT ; Μποροφν να 

δοκοφν περιςςότερεσ επεξθγιςεισ για τισ 

προδιαγραφζσ του ςυγχρονιςμοφ;  

Για τθν τρζχουςα μετρθτικι εκςτρατεία οι μόνεσ 

απαιτιςεισ ςυγχρονιςμοφ αφοροφν τθν 

εξαςφάλιςθ ίδιου πλικοσ κλιςεων για κάκε 

κατθγορία για κάκε πάροχο 

Παραμετροποίθςθ Μετρθτικισ 

Διάταξθσ,  

1) Κινθτόσ τακμόσ δοκιμισ 

Ο όροσ ‘χρόνοσ απάντθςθσ’ αναφζρεται ςτο time-

out κατά τθ διάρκεια του call setup; 

Ωσ "χρόνοσ απάντθςθσ" κεωρείται το χρονικό 

διάςτθμα μεταξφ τθσ εκκίνθςθσ τθσ κλιςθσ και του 

1ου τόνου ειδοποίθςθσ ςτον λιπτθ. 

Παραμετροποίθςθ Μετρθτικισ 

Διάταξθσ,  

4) Κεραίεσ δοκιμισ 

Η προδιαγραφι απϊλειασ ςφηευξθσ 40,5 dB μεταξφ 

των κινθτϊν αναφζρεται και ςτθν περίπτωςθ 

χριςθσ εξωτερικϊν κεραιϊν ςτθν οροφι του 

οχιματοσ; 

ΝΑΙ 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Έκταςη 

μετρητικήσ εκςτρατείασ  

  

Β. Μετριςεισ δεικτϊν 

Ποιότθτασ ευρυηωνικϊν 

Τπθρεςιϊν δεδομζνων 

Η αναφορά «Οι μετριςεισ των δεικτϊν δεδομζνων 

κα γίνουν εντόσ περιοχϊν όπου μπορεί να βρεκεί το 

όχθμα που φζρει τον εξοπλιςμό και παρουςιάηουν 

αυξθμζνο ενδιαφζρον 1. Σουριςτικά 2. Εμπορικά 3. 

Ιςτορικά/Πολιτικά»   δθλϊνει ότι οι μετριςεισ 

δεδομζνων κα γίνουν όπου μπορεί να βρεκεί το 

όχθμα με τον εξοπλιςμό; 

ΟΧΙ 

  Σι ακριβϊσ απαιτείται ςτθν περίπτωςθ ςτατικϊν 

μετριςεων; 

Μετριςεισ των ευρυηωνικϊν δεικτϊν ποιότθτασ για 

χρονικό διάςτθμα που κα κακοριςτεί κατά τθ 

ςφμβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο 

 Ποια είναι θ αναμενόμενθ διάρκεια των ςτατικϊν 

μετριςεων; 

1 ϊρα το ελάχιςτο. Σο μζγιςτο κα κακοριςτεί ςτθ 

ςφμβαςθ 

 Ποια είναι θ μζκοδοσ Walktest ι ςτατικό  Drivetest;  Θα κακοριςτεί κατά τθ ςφμβαςθ 

 Θα χρθςιμοποιθκεί ο ίδιοσ εξοπλιςμόσ με το 

drivetest αλλά μόνο το κομμάτι του εξοπλιςμοφ που 

αφορά data μετριςεισ; 

Ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ του μετρθτικοφ 

εξοπλιςμοφ του Αναδόχου 

Γ. Ελάχιςτοσ αρικμόσ 

μετριςεων ανά 

περιοχι/υπθρεςία/τεχνολογία 

πάροχο 

Ο αρικμόσ που αναγράφεται ςτθ προκιρυξθ 

αντιςτοιχεί ςε μία μόνο κατεφκυνςθ  πχ. τον 

αυτοκινθτόδρομο ΠΑΘΕ οι 300 κλιςεισ αφοροφν τθ 

διαδρομι Ακινα προσ Θεςςαλονίκθ και 

ΑΝ και ςτθν προκιρυξθ αναφζρεται προσ μία 

κατεφκυνςθ, ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ κα 

κακοριςτεί λεπτομερϊσ πωσ κα πραγματοποιθκεί ο 

αρικμόσ αυτόσ κλιςεων ςτθν ΠΑΘΕ 



 

 

απαιτοφνται επίςθσ 300 κλιςεισ ςτθ διαδρομι 

Θεςςαλονίκθ προσ Ακινα; 

 Ζχουν κακοριςτεί τα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ 

ϊςτε να προςδιοριςτεί και ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ 

δειγμάτων; 

ΟΧΙ 

 Για ποιο λόγο επιβάλλεται θ φπαρξθ δφο ςαρωτϊν; Για να εξαςφαλιςτεί ο μζγιςτοσ χρόνοσ μζτρθςθσ 

κάκε ςυχνότθτασ για τθν επίτευξθ του μζγιςτου 

δυνατοφ αρικμοφ δείγματοσ ςτο μικοσ των 40λ. 

 Τπάρχει περίπτωςθ να ηθτθκοφν μετριςεισ 

εςωτερικϊν χϊρων; 

Τπάρχει μόνο για τθν περίπτωςθ των ευρυηωνικϊν 

δεικτϊν ποιότθτασ. Αναλυτικι περιγραφι το πόςεσ 

και που κα πραγματοποιθκοφν κα κακοριςτοφν 

κατά τθ ςφμβαςθ. 

 Επιβεβαιϊςτε τον αρικμό των δειγμάτων μζτρθςθσ 

(ςελ.50) 

το ςθμείο αυτό αναφζρεται ςτον ελάχιστο αρικμό 

δειγμάτων που κα πρζπει να ικανοποιεί θ 

μετρθτικι διάταξθ για να κεωρθκεί αποδεκτι. 

 Επιβεβαιϊςτε ότι οι τρεισ (3) πόλεισ δθλαδι, 

Λάριςα, καβάλα και Σρίπολθ κα ςυμπεριλθφκοφν 

ςτθ μετρθτικι εκςτρατεία. 

Ναι, κα ςυμπεριλθφκοφν. 

 


