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ARISTEIDIS
SOTIROPOULOS
Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ
Υπεύθυνος
ΑΕ για παροχή
πληροφοριών σχετικά με την
Πρόσκληση:
Δ.Νικητόπουλος
Email: dnikit@admin.grnet.gr
Fax: 210 7474490

Αθήνα, 18/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 3184/ΑΣ

Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς στο
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διακίνησης 2.000.000 ηλεκτρονικών γραπτών
μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
Υπεύθυνης Δήλωσης/Εξουσιοδότησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
CPV:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

44.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
Χαμηλότερη τιμή
Υπηρεσία
64212100-6
Υπηρεσίες
αποστολής
σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 και ώρα
11:00π.μ.

η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως
τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003
(ΦΕΚ 121/Α/2003), το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ128/Α/2001), το Ν. 3438/2006
(ΦΕΚ 33/Α/2006), το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) και τον Ν.
4452/2017(ΦΕΚ 17Α') άρθρο 28 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 15/10/2019 Αυτόκλητης Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 44) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την
28/11/2019 με Κωδικό Καταχώρισης 1994635, σύμφωνα με την από
29/11/2019 και με αριθμ. πρωτ. 1839414 Ανακοίνωση Καταχώρισης του
ΕΒΕΑ.
γ) Του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/Α/8.8.2016), όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Του Ν. 4521/2018 με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017),
όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Της Υπουργικής Απόφαση 57654/2017 - ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017.
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Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
ζ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει.
θ) Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) με τίτλο «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε
φορά ισχύει,
ι) Το άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8.7.2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
κ)
Το άρθρο 58 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019) «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
λ) Το άρθρο 51 παρ. 15-22 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019)
«Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
Την από 18/05/2018 απόφαση της 442ης Συνεδρίας ΔΣ, θέμα 3, η οποία εγκρίνει
την αναμόρφωση της διαδικασίας Απευθείας Αναθέσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε.
Την από 28/08/2019 Απόφαση της 494ης Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
(Θέμα 3, «Παροχή εξουσιοδοτήσεων επί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού
Συμβουλίου») που ανακοινώθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με
την από 11/09/2019 και με αρ. πρωτ. 1678396 ανακοίνωσή του.
Το από 18/03/2020 τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα (Αίτηση Δαπάνης) με Αρ.
Πρωτ.3178 και με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):
20REQ006451231
Την από 18/03/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Αρ.Πρωτ. 3179 και με
Αριθμό Διοικητικής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΡΕ2469ΗΡΧ-Ο6Σ και με Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 20REQ006451245
Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Την ανάγκη της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την παροχή, για λογαριασμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσιών διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών
μηνυμάτων για την άμεση παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας Υπεύθυνης
Δήλωσης/Εξουσιοδότησης του Υπουργείου.
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Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης
(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), σε Ανάδοχο την παροχή
υπηρεσιών διακίνησης 2.000.000 ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής
τηλεφωνίας (SMS) για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Υπεύθυνης
Δήλωσης/Εξουσιοδότησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με
CPV:64212100-6, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να
υποβάλετε προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, όπως αναλυτικά
περιγράφεται κατωτέρω.
1. Περιγραφή του Αντικειμένου – Τεχνικές Προδιαγραφές/Απαιτήσεις
Σκοπός της προμήθειας υπηρεσιών διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων
κινητής τηλεφωνίας είναι η άμεση επικοινωνία με τους χρήστες της υπηρεσίας
ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης/Εξουσιοδότησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προμηθευτεί 2.000.000 γραπτά μηνύματα (SMS).
Η προσφέρουσα εταιρεία παροχής αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αξιοποιώντας διασυνδέσεις που να εξασφαλίζουν την
ταχεία παράδοση των μηνυμάτων εντός εγγυημένου χρόνου παράδοσης, να
αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές τερματισμού και δρομολόγησης των μηνυμάτων
ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη, συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών με
την παροχή προηγμένων μεθόδων διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων
κινητής τηλεφωνίας.
Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιγράφονται παρακάτω:
Η αποστολή των γραπτών μηνυμάτων μέσω της προσφερόμενης υπηρεσίας θα
πρέπει να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:


Αυτοματοποιημένη αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσα από υπάρχουσες
εφαρμογές του πελάτη – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μέσω SOA.



Χειροκίνητα, μέσω εύχρηστης web εφαρμογής, με τη χρήση οποιουδήποτε
web browser.

Επίσης, θα πρέπει:


Να υπάρχει η ευελιξία ώστε κάθε μήνυμα να εμφανίζει διαφορετικό
αποστολέα στο κινητό τερματικό παράδοσης και το οποίο να είναι είτε 16
αριθμοί είτε λέξη με 11 Λατινικούς χαρακτήρες πχ EDYTE ή 306944222333.



Το κείμενο του μηνύματος να μπορεί να είναι σε Ελληνικούς ή Λατινικούς
χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά.



Το μήκος ενός γραπτού μηνύματος να μπορεί να είναι μέχρι 160 χαρακτήρες,
σε Λατινικά και κεφαλαία Ελληνικά (70 σε πεζά Ελληνικά). Για μεγαλύτερα
κείμενα χρησιμοποιούνται συνδεδεμένα πολλαπλά μηνύματα.



Σε χειροκίνητη λειτουργία να δύνανται οι παραλήπτες (contacts - επαφές)
να εισαχθούν χειροκίνητα ή να φορτωθούν από αρχείο txt ή Excel. Επίσης
να μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες (contact groups) για καλύτερη
διαχείριση.



Η αποστολή των μηνυμάτων να γίνεται είτε άμεσα, είτε προγραμματισμένα
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στο μέλλον είτε επαναλαμβανόμενα προγραμματισμένα (πχ. Κάθε 15 του
μήνα).


Η αποστολή των γραπτών μηνυμάτων να γίνεται είτε σε έναν παραλήπτη,
είτε μαζικά σε ομάδα παραληπτών είτε σε όλες τις επαφές.



Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής ενός γραπτού μηνύματος
στον ίδιο παραλήπτη με το ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο.



Να υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση στο λογαριασμό του πελάτη όπου θα
υπάρχουν αναλυτικές αναφορές με τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των
αποστολών SMS. Οι αναφορές αυτές να εξάγονται σε αρχεία csv για
περαιτέρω επεξεργασία σε Excel.



Να προβλέπεται στο σχήμα του XML (για αποστολές μέσω web service) η
δυνατότητα
αποστολής
μηνύματος
πλήρως
παραμετρικού
και
προσωποποιημένου όπως για παράδειγμα:
Αποστολέας: ΕΔYΤE
Κείμενο Μηνύματος: «Σας ενημερώνουμε ότι ο κωδικός σας είναι ο
123456789012.»



Να προβλέπεται στο ίδιο σχήμα του XML, η ένταξη λίστας παραμέτρων –
εισαγωγών ώστε να μπορεί να γίνει μαζική αποστολή γραπτών μηνυμάτων.

Όσον αφορά στην μετάδοση, την ποιότητα και την ασφάλεια των γραπτών
μηνυμάτων θα πρέπει, να ισχύουν τα ακόλουθα:


Ο πάροχος να διαθέτει πολλαπλές συνδέσεις απευθείας με τους εθνικούς
(ελληνικούς) παρόχους κινητής τηλεφωνίας ή με διεθνείς παρόχους, οι
οποίοι να διαθέτουν SS7 messaging gateways.



Τα γραπτά μηνύματα που διακινούνται μεταξύ των συστημάτων της ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. και του messaging gateway θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα (SSL
encryption).



Θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογράφηση όλης της κίνησης σε όποιες
διαδικτυακές συναλλαγές μεταξύ του φυλλομετρητή και του εξυπηρετητή
που παρέχει τις υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων ιδίως όταν ο χρήστης
χρησιμοποιεί την κονσόλα διαχείρισης του λογαριασμού του (η επικοινωνία
να γίνεται μέσω https).



Ο πάροχος να εξασφαλίσει ότι η διασύνδεση μεταξύ των εφαρμογών της
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και της υποδομής του θα βασιστεί σε μοντέλο SOA
χρησιμοποιώντας web service με XML interface και μεταφορά των γραπτών
μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου. Επίσης με τη χρήση του συγκεκριμένου
interface να μπορεί να αλλάζει δυναμικά το όνομα του αποστολέα στα
αποστελλόμενα γραπτά μηνύματα.



Να παρέχεται πλήρης κάλυψη και υποστήριξη φορητότητας αριθμών δηλ.
αριθμοί κινητών που έχουν μεταφερθεί σε άλλον πάροχο.



Ο μέσος χρόνος παράδοσης ενός μηνύματος να είναι μικρότερος από 15
δευτερόλεπτα.



Ο τυπικός ρυθμός αποστολής γραπτών μηνυμάτων να είναι τουλάχιστον 10
μηνύματα/sec.



Το ποσοστό επιτυχούς παράδοσης των SMS να είναι πάνω από 98%. Στον
υπολογισμό του ποσοστού επιτυχούς παράδοσης δεν περιλαμβάνονται οι
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περιπτώσεις μη παράδοσης εξαιτίας ανύπαρκτου αριθμού MSISDN ή
απενεργοποιημένου κινητού τερματικού.


Η διαθεσιμότητα των συστημάτων και της υπηρεσίας του υποψηφίου
αναδόχου να είναι πάνω από 99,9%



Να γίνεται συχνή επανάληψη αποστολής των μηνυμάτων εάν το αρχικό
μήνυμα δεν παραδοθεί στο κινητό παράδοσης. Η διάρκεια αυτών των
προσπαθειών πρέπει να είναι τουλάχιστον για 48 ώρες από την αρχική
αποστολή.



Η κατάσταση (απεστάλη – παραδόθηκε κλπ) εκάστου μηνύματος να είναι
εμφανής στις αναφορές αποστολής στον λογαριασμό κάθε χρήστη σε
πραγματικό χρόνο.



Να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου χρόνου ζωής για
κάθε γραπτό μήνυμα, μετά την παρέλευση του οποίου το μήνυμα δεν θα
αποστέλλεται.



Να λειτουργεί τηλεφωνική υποστήριξη (HelpDesk) τουλάχιστον για τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τέλος, όσον αφορά στην χρέωση και το σύστημα χρεώσεων του υποψηφίου
αναδόχου θα πρέπει, να ισχύουν τα ακόλουθα:


Ο πάροχος να παραμετροποιήσει το σύστημα χρεώσεών (billing) του
κατάλληλα ώστε η σύνδεση των συστημάτων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προς αυτά του
παρόχου να μπορεί να γίνεται από πολλαπλά συστήματα ταυτόχρονα, η δε
παρακολούθηση να είναι ενιαία σαν να ήταν ένα συνδεδεμένο σύστημα και
ένας λογαριασμός χρέωσης.



Η εφαρμογή χρεώσεών (billing) του θα πρέπει να παρέχει στον πελάτη τη
δυνατότητα παραγωγής αναφορών με πλήρη στατιστικά στοιχεία
παραδόσεων και χρεώσεων, τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν με
διάφορες παραμέτρους αναζήτησης και να παρέχεται η δυνατότητα
ιχνηλασιμότητας (trace back) των μηνυμάτων.



Το σύστημα του παρόχου να μπορεί να παραδίδει σύντομα γραπτά μηνύματα
κινητής τηλεφωνίας στα κινητά όλων των παρόχων στην Ελλάδα και την
Κύπρο με ενιαίο τιμολόγιο ανά SMS.

2. Λόγοι αποκλεισμού
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ο προσωρινός
Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την Αποδοχή προσφοράς - Απόφαση απευθείας
ανάθεσης, να υποβάλλει στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μετά από σχετική ηλεκτρονική
αλληλογραφία και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα
ακόλουθα:
α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής [στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της],
β) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής [στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της],
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Σημ. πέρα από τα ως άνω Πιστοποιητικά (Φορολογική/Ασφαλιστική ενημερότητα) ο
Ανάδοχος προσκομίζει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου ότι «δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης».
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου1 έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία υποβολής, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου (γίνεται
αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών)
Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα παραπάνω αναφερόμενα
ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται πιο πάνω, το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δύναται να αντικατασταθεί
από ένορκη βεβαίωση του προσωρινού Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
αρχής ή Συμβολαιογράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός
της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
πρόσκλησης, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής
αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται
υποχρεωτικά με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί
τη χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην περίπτωση αυτή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη
ότι εμπίπτουν σε έναν από τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 73 αποτελούν
λόγους αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου.
3. Διάρκεια
Χρόνος παράδοσης: 1 εργάσιμη ημέρα μετά την υπογραφή της σύμβασης
Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης/Έργου: Η συνολική διάρκεια του Έργου έχει ορισθεί
από την ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης και μέχρι την
αξιοποίηση/εξάντληση όλων των γραπτών μηνυμάτων.
4.. Προϋπολογισμός – Όροι πληρωμής
Ο ανώτερος προϋπολογισμός για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο
ποσό των 44.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, σύμφωνα με την

1

Η υποχρέωση της περίπτωσης (γ) αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274• FAX: 210.74.74.490
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274 • FAX: +30.210.74.74.490

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

κείμενη νομοθεσία. Προσφορές
προϋπολογισμό απορρίπτονται.

με

τιμή

μεγαλύτερη

από

τον

ανώτερο

Για την εκτέλεση της παράδοσης της παροχής των υπηρεσιών δεν χορηγείται
προκαταβολή. Επισημαίνεται, ότι οι πληρωμές ακολουθούν τη ροή των δημοσίων
χρηματοδοτήσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπου εντάσσεται και η εν λόγω
προμήθεια/υπηρεσία. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τον χρόνο ολοκλήρωσης των
διαδικασιών που συνδέονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη δημόσια
χρηματοδότηση της καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την παραλαβή του
ενός-μοναδικού- τμήματος υπηρεσίας διακίνησης 2.000.000 ηλεκτρονικών
γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) και εντός διαστήματος τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του πρακτικού παραλαβής της μίας
οριστικής παραλαβής.
Η εξόφληση του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ) και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην σύμβαση που θα ακολουθήσει καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμο φόρο ή
κράτηση, όπως ενδεικτικά:


στην προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου (Άρθρο 64 Ν. 4172/2013 όπως
κάθε φορά ισχύει),



στην κράτηση 0,07% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Άρθρο 4, 3 Ν. 4013/2011),
όπως κάθε φορά ισχύει,



στην κράτηση 0,06% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Άρθρο 350 Ν. 4412/2016),
όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Υποβολή Προσφορών
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
 Συνοπτική περιγραφή του προφίλ του υποψηφίου (νομική μορφή
επιχείρησης, αντικείμενο εργασιών, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ.).
 Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης
 Συμπληρωμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα
Α’, όπου θα αναγράφονται για κάθε εργασία/είδος η προσφερόμενη τιμή
μονάδας και η συνολική τιμή που προκύπτει (ποσότητα χ τιμή μονάδας)
χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό ΦΠΑ θα αναγράφεται μία φορά στο τέλος και θα αφορά
στο συνολικό ποσό ΦΠΑ της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας μέχρι και τη Δευτέρα, 23
Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00π.μ., στα παρακάτω στοιχεία:
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών
Λ. Κηφισίας 7 Τ.Κ. 11523 Αθήνα
Προς: Τμήμα Προμηθειών
Email: promith@admin.grnet.gr
Ο ανάδοχος, εκτός από τη κυρίως σύμβαση, θα πρέπει να υπογράψει και
συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας
των προσωπικών δεδομένων.
Με εκτίμηση

Αριστείδης Σωτηρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Αφορά στην [προμήθεια……/παροχή υπηρεσιών…..] για τις ανάγκες της ΕΔΥΤΕ
Α.Ε.»
[Σφραγίδα προμηθευτή]

ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)
Τμήμα Προμηθειών
Για την [προμήθεια…../παροχή υπηρεσιών…..] για τις ανάγκες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπως
αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά σε €)
α/α

Περιγραφή

Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24%
(€)

Συνολική Αξία
με ΦΠΑ (€)

1
2
Συνολικό Ποσό με ΦΠΑ

Αθήνα, [Ημερομηνία]
Ο προσφέρων
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή - Σφραγίδα)

