
 

 

 

 

 

                                                                     Α/Α: Π14/2015 

                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:4114 

                                                                                         Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015  

 

Όροι συμμετοχής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας σαράντα τριών (43) κατ’εκτίμηση συνδέσεων με split bill,  για την κάλυψη 

των αναγκών του ΚΕΘΕΑ  σε όλη την επικράτεια διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα 

παράτασης έξι (6) μήνες και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. 

 

Διετής εκτιμώμενος προϋπολογισμός 32.520,33 € προ ΦΠΑ (40.000,00 € με ΦΠΑ) 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.  

Εκτιμώμενη αξία εξάμηνης παράτασης 8.130,08 € προ ΦΠΑ (10.000 € με ΦΠΑ). 

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς  

Τηλ. : 210 9241993-6 

Fax :  210 9241986 

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών (εσωτ. 202,203) 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία 

και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

 

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με το 

άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. 

Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 

απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές 

κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007 

2. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων» 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που Προηγείται 

την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 

89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα 

5. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  



6. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-

8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.) 

7. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

8. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

9. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

10. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

11. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   

14.  Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15.  Την έγκριση του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ κατά την 20ή συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2015 για την παροχή 

κινητής τηλεφωνίας για όλο το ΚΕΘΕΑ διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης έξι μήνες   

 

 

 

Διενεργεί 

 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σαράντα 

τριών (43) κατ’εκτίμηση συνδέσεων με split bill,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ  σε όλη την 

επικράτεια διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μήνες και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη  τιμή. 

 

ΚΑΕ 6203  CPV:64121000-0 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2016-

2017. 

 

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με διετή εκτιμώμενο προϋπολογισμό 32.520,33 € 

προ ΦΠΑ (40.000,00 € συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του 

αναδόχου). Το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει τον χρόνο αυτόν για έξι (6) ακόμη μήνες, με 
εκτιμώμενη αξία εξάμηνης παράτασης 8.130,08 € προ ΦΠΑ (10.000 € με ΦΠΑ), με τις ίδιες τιμές, όρους 

και συμφωνίες, κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του προμηθευτή. 

 

Αναπόσπαστο τμήμα στους παρόντες όρους αποτελούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β ως κάτωθι : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 



Οι ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε συνδέσεις αναλύονται ως εξής και είναι κατ εκτίμηση: 

 

 

 

Είδος Α.  Δεκατέσσερις (14) συνδέσεις με split bill που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 

κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 90 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις  60 λεπτά το μήνα 

 

 

 

 

Είδος Β.  Δεκατέσσερις (14) συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 180 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

                                        

 

Είδος Γ.  Δώδεκα (12) συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 300 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

         3.Χρήση διαδικτύου 500MB το μήνα 

 

 

 

Είδος Δ.  Τρεις (3) συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 960 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

         3.Χρήση διαδικτύου 500MB το μήνα 

 

 

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε επιπλέον παροχή σε χρόνο ομιλίας στα ανωτέρω, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 

 

 

 



 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Όφελος επιδότησης ως έκπτωση στο μηναίο πάγιο. 

2. Όφελος επιδότησης για αγορά συσκευής. 

3. Δωρεάν κλήσεις προς το εξωτερικό Ζώνη 1 & 2. 

4. Δωρεάν μηνύματα προς εθνικά δίκτυα. 

5. Οτιδήποτε άλλο παρέχεται δωρεάν, εντός των προαναφερθέντων παγίων. 

 

 

Άρθρο 1 : Κατάθεση Προσφορών  - Αποσφράγιση προσφορών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  

στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 2 

Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00 μ.μ. οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, παρουσία των συμμετεχόντων.   

 

 

Άρθρο 2 : Δικαίωμα συμμετοχής-Κοινοπραξίες 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναγνωρισμένοι πάροχοι του αντικειμένου που είναι κάτοχοι αδειών 

πανελλήνιας εμβέλειας με πληθυσμιακή κάλυψη τουλάχιστον 98%. 

2. Τυχόν  κοινή προσφορά κοινοπραξίας πρέπει να υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της είτε από 

εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Στην περίπτωση κοινοπραξιών δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλλουν προσφορά. Αν η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνει σε κοινοπραξία, τότε τα μέλη της 

κοινοπραξίας πρέπει να υπογράψουν συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα καθορίζονται οι 

υποχρεώσεις τους. 

 

 

Άρθρο 3 : Διευκρινήσεις 

 

1. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ακόμη κι αν η ίδια 

είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 

διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το 

περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους 

συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της. Προκειμένου να 

εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι : 

(Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και αξιολόγηση 

Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή υποψήφιου 

Αναδόχου). 

 

2. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές προσφορές. 

 

3. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται με απόφασή του να αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει  τον 

Διαγωνισμό, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε αξίωση. 



 

5. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να 

προσθέσει συνδέσεις εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο, με τις ίδιες τιμές και προϋποθέσεις και να διακόψει 

την συνεργασία με τον προμηθευτή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
6.   Σε   περίπτωση   που   µε   την   Προσφορά   υποβάλλονται   στοιχεία   και   πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 

έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών  την  ένδειξη  

«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και  να  ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει 

να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

  

7. Η εξόφληση του κάθε λογαριασμού θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του από 

τα αντίστοιχα λογιστήρια του ΚΕΘΕΑ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατήσεων.  

 

Άρθρο 4 : Τρόπος υποβολής  προσφορών 

 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους  και κατατίθενται 

απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : 

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

(χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής και 

την Τεχνική Προσφορά και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.  

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

2. Όλα τα σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό, έγγραφα συμμετοχής (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ενιαία 

αρίθμηση (μηχανογραφική ή χειρόγραφη)  και να φέρουν μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου σε 

όλες τις σελίδες. 

 

Άρθρο 5 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν 

στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»,  τα εξής : 

 

1. Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Η Εγγυητική 

Επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση στον καθορισμένο από το ΚΕΘΕΑ χρόνο και δεν 

προσκομίσει τη σχετική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο 

για το σκοπό αυτό έγγραφο.     

 



2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην 

οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν 

ότι : 

 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.   

ii. Δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε κατάσταση 

πτώχευσης, ούτε βρίσκονται  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

iv. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

v. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

vi. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο είναι 

αυτό. 

vii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι 

από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

viii. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους των παρόντων όρων (και των 

συνημμένων παραρτημάτων) των οποίων έλαβαν γνώση τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα και ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας 

διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

ix. Είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι του αντικειμένου και είναι κάτοχοι αδειών πανελλήνιας εμβέλειας 

με πληθυσμιακή κάλυψη τουλάχιστον 98%. 

x. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας των 

ζητουμένων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή 

και ακριβή. 

xi. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση 

του Διαγωνισμού, 

xii. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει δωρεάν τη φορητότητα των αριθμών από άλλο δίκτυο και αναλαμβάνει 

εξολοκλήρου την εν λόγω διαδικασία. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν : 

 

α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

3. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει : 

 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

  τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  



 

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

 

4.  Τεχνική Προσφορά συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

Άρθρο 6 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 

 

1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) του Αναδόχου θα είναι 

σε ευρώ και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης.  

 

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης 

φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων 

(παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007), επιβαρύνσεις, 

δαπάνες, μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα 

Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για 

ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως 

αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν 

πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση, ολοκλήρωση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει, 

έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και στους παρόντες όρους. Επίσης, θα 

περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής των έντυπων λογαριασμών, προς τα Λογιστήρια του ΚΕΘΕΑ 

και τους εργαζόμενους-συνδρομητές.  

 

4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στο έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), θεωρείται ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν. 

 

Άρθρο 7 : Αξιολόγηση προσφορών 

 

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή για τις 

ζητούμενες συνδέσεις, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 

Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιµες προσφορές τότε ο μειοδότης θα 

ανακηρυχθεί µεταξύ αυτών που θα προσφέρει τις συμφερότερες κάτωθι επιθυμητές παροχές 

κατά σειρά προτεραιότητας:  

 

1. Όφελος επιδότησης ως έκπτωση στο μηναίο πάγιο. 

2. Όφελος επιδότησης για αγορά συσκευής. 

3. Δωρεάν κλήσεις προς το εξωτερικό Ζώνη 1 & 2. 

4.          Δωρεάν μηνύματα προς εθνικά δίκτυα 

5. Οτιδήποτε άλλο παρέχεται δωρεάν, εντός των προαναφερθέντων παγίων. 

 

Άρθρο 8 : Κατακύρωση αποτελέσματος- Υπογραφή 

 

Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών  προσκομίζοντας τα 

παρακάτω δικαιολογητικά :   

 



α)  Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

 

β)      Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης η οποία θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας  

χωρίς Φ.Π.Α και θα έχει χρόνο ισχύος κατά έξι (6) μήνες μεγαλύτερο από τον συνολικό συμβατικό 

χρόνο. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της 

Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα 

Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά 

την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της Προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ 

η οποία θα πραγματοποιηθεί έως και δύο (2) μήνες από τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

 

 

Άρθρο 9        Εκχώρηση - υποκατάσταση 

 

Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις 

υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 

δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας της Υπηρεσίας. 

 

 

 Άρθρο 10    Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 

 

 

 

      Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

 

      Γκιτάκος Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 

 

 

 

Είδος Α.  Δεκατέσσερις (14) συνδέσεις με split bill που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 

κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 90 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

 

 

Είδος Β.  Δεκατέσσερις (14) συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 180 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

                                        

 

Είδος Γ.  Δώδεκα (12) συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 300 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

         3.Χρήση διαδικτύου 500MB το μήνα 

 

 

 

Είδος Δ.  Τρεις (3) συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 

 

         1.Ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα 960 λεπτά το μήνα 

        

          2.Δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις 60 λεπτά το μήνα 

 

         3.Χρήση διαδικτύου 500MB το μήνα 

 

 

 

 



 

 

Να αναφερθούν οι επιπλέον επιθυμητές παροχές κατά σειρά προτεραιότητας. 

 

1. Όφελος επιδότησης ως έκπτωση στο μηναίο πάγιο. 

2. Όφελος επιδότησης για αγορά συσκευής. 

3. Δωρεάν κλήσεις προς το εξωτερικό Ζώνη 1 & 2. 

4.          Δωρεάν μηνύματα προς εθνικά δίκτυα. 

5. Οτιδήποτε άλλο παρέχεται δωρεάν, εντός των προαναφερθέντων παγίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Είδος  

 

σύνδεσης 

Πλήθος 

 

συνδέσεων 

Μηνιαίο 

πάγιο προ 

ΦΠΑ ανά 

σύνδεση 

Μηνιαίο 

πάγιο με 

ΦΠΑ, φόρο 

κινητής 

κλπ ανά 

σύνδεση 

Ετήσιο κόστος με ΦΠΑ, 

φόρο κινητής κλπ ανά 

σύνδεση 

Συνολικό 

κόστος με 

ΦΠΑ, φόρο 

κινητής κλπ 

για όλες τις 

συνδέσεις 

ανά είδος  

Είδος Α: 

90’/μήνα & 

60’ 

ενδοεταιρικές 

 

14     

Είδος Β: 

 180’/μήνα & 

60’ 

ενδοεταιρικές 

 

14     

Είδος Γ: 

300’/μήνα & 

60’ 

ενδοεταιρικές 

& 500MB 

χρήση 

διαδικτύου 

12     

Είδος Δ: 

 960’/μήνα & 

60’ 

ενδοεταιρικές 

& 500MB 

χρήση 

διαδικτύου 

3     

    Συνολικό κόστος για 

όλα τα είδη προ ΦΠΑ 

 

    ΦΠΑ 23%  

    Συνολικό κόστος για 

όλα τα είδη 

συμπεριλαμβανομένων 

πάσης φύσεως φόρων, 

κρατήσεων κλπ.* 

 

 

 

*Σημειώνεται ότι στο συνολικό προσφερόμενο κόστος δεν συνυπολογίζεται το όφελος 

επιδότησης, το οποίο θα αναφερθεί ξεχωριστά στον επόμενο πίνακα. 

 



 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Α/Α Επιθυμητή 

παροχή 

Είδος Α Είδος Β Είδος Γ Είδος Δ 

1 Όφελος επιδότησης 
ως έκπτωση στο 

μηναίο πάγιο 

………. € ………. € ………. € ………. € 

2. Όφελος επιδότησης 

για αγορά συσκευής 

……….€ ………..€ ………..€ ………..€ 

3. Δωρεάν κλήσεις 

προς το εξωτερικό 

Ζώνη 1 & 2. 

……….λεπτά ……….λεπτά ……….λεπτά ……….λεπτά 

4. Δωρεάν μηνύματα 

προς εθνικά δίκτυα 

………..μηνιαίως ………..μηνιαίως ………..μηνιαίως ………..μηνιαίως 

5. Οτιδήποτε άλλο 

παρέχεται δωρεάν, 

εντός των 

προαναφερθέντων 

παγίων. 

    

 

 

Αναφέρατε οτιδήποτε άλλο παρέχεται δωρεάν, εντός των προαναφερθέντων παγίων ανά είδος: 

…..……………………………………………………………………...………………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Η Προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού. 

 

 

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή - Ημερομηνία) 

 

 

 

 


