
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη 
«Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης  Ηλεκτρονικών Υπογραφών»

1.  Αναθέτουσα  αρχή:  Εθνική  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ),  Λ. 
Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, fax +30 210 6105 049.
2. Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτική Διαδικασία, σύμφωνα με  το άρθρο 7 του Κανονισμού 
Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και  Μελετών της ΕΕΤΤ (ΚΥΑ 78870/2001, 
ΦΕΚ 1750/Β΄/31-12-2001 και 647/Β/24.05.2006).
3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών:  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών – διεξαγωγή 
ελέγχων σε εποπτευόμενους από την ΕΕΤΤ παρόχους παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
4. Προϋπολογισμός έργου: 59.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Τα γραφεία της ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι) καθώς και 
ο τόπος που εδρεύουν οι πάροχοι που θα ελεγχθούν (εντός ελληνικής επικράτειας). 
6.  Απαγόρευση  των  εναλλακτικών  προσφορών:  Δεν  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές 
προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
7.  Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) 
έτος και άρχεται από την επομένη της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης. 
8. Έγγραφα Διαγωνισμού
    Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Τα Τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο 
προμηθειών της ΕΕΤΤ, στην ανωτέρω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς 
και από τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).
9.  Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών

 α) Λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών:  Δευτέρα, 22 Ιουνίου 
2015 και ώρα 13:00,        

β)  Διεύθυνση  στην  οποία  πρέπει  να  διαβιβασθούν:  Εθνική  Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και  Ταχυδρομείων, Λ.  Κηφισίας 60,  Τ.Κ.  15125, Μαρούσι,  Αττική, 
Ελλάδα

      γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική
10. Αποσφράγιση προσφορών
      α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: 
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.
      β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης:  22/6/2015 και ώρα 13:30 στα 
γραφεία της ΕΕΤΤ
11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής 2% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, 
12. Κριτήρια ανάθεσης:  Κριτήριο αξιολόγησης η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού.

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/RFPProcurement/esign_14_5_15.pdf


13. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
για το διαγωνισμό από τα γραφεία της ΕΕΤΤ (κα. Ε. Βυτόγιαννη, τηλ. 210 6151133 και fax 210 
6105049). Πληροφορίες δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Δρ. Ν. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ 


