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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2.
Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως ισχύει.
3.
Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις.
4.
Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5.
Τον ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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6.
Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7.
Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
8.
Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
9.
Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
10.
Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
ισχύει.
11.
Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύει.
12.
Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”, όπως ισχύει.
13.
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
14.
Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
15.
Το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων
της Α.Ε.Π.Π.»
16.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 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 Προσωπικού Χαρακτήρα».
17.
Την αρ.46274/22.9.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2573/Β/26.9.2014) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με
την αρ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) και ισχύει
18.
Την υπ’αρ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013) περί
καθορισμού τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους
λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών
εντολών.
19.
Την υπ’αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
20.
Την υπ’αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
21.
Το 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».
22.
Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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23.
Την απόφαση Υ6/2019 (ΦΕΚ 2902/Β/9.7.2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας».
24.
Το αρ. 20 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019 «Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
25.
Την υπ’ αρ. Ζ/3117/2-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3437/11-9-19) ΥΑ του Υπουργού Επικρατείας
«Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
26.
Την υπ΄αρ. 98088 (ΦΕΚ Β 3780/14-10-2019) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕΤΠΕ)».
27.
Την ΚΥΑ Ζ/3086/29-8-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΔ5465ΧΘ0-ΟΠΨ) των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και
Προϊσταμένων Μονάδων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)».
28.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 34/Φ.Α.12/11.2.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 38734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Δράση “Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast
Broadband)”» (Β΄672).
29.
Την υπ’ αρ. πρωτ οικ. 6058/2018/27-4-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα «Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
τομέα ΤΠΕ του ΥΨΗΠΤΕ ως φορέα Υλοποίησης Δικαιούχου των Δράσεων του Ευρυζωνικού
Πλάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.»
30.
Τον υπ’ αρ. πρωτ. 1622-Γ/27-11-2020 Οδηγό για συμμετοχή στη Δράση με τίτλο
Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband» (ΑΔΑ: 62ΒΩ46ΜΠΥΓ-ΒΣΕ)
31.
Την από 30/4/2020 Απόφαση «Έγκριση παραρτήματος ΙΙΙ του Οδηγού για
συμμετοχή στη δράση με τίτλο: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast
Broadband» - Επιλέξιμοι ΚΑΔ» (ΑΔΑ:96BM46ΜΠΥΓ-ΙΣΥ)
32.
Την απόφαση της ΕΕ C(2018)8363 final/07.01.2019 για το State Aid (καθεστώς SA.
49935 (2018/N) - Greece “Superfast Broadband (SFBB) Project”)
33.
Την υπ’ αριθμ. C(2020) 2781 final/5.5.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
τίτλο «State Aid SA. 56599– Greece Modification of the Superfast Broadband (SFBB)
Project», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της Δράσης «Κουπόνι
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»
34.
Τηv υπ’ αρ. πρωτ. 57706/30.05.2018 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΛ2465ΧΙ8-Ε3Υ).
35.
Την υπ’ αρ. οικ. 121/Φ.Α.12/12.11.2020 (ΦΕΚ Β’4995/12.11.2020) ΚΥΑ με θέμα:
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34/Φ.Α.12/11.2.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
38734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Δράση ’’Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast
Broadband)”» (Β΄1907).
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36.
Την υπ' αρ. 4605/24-11-2020 απόφαση Υπουργού Επικρατείας με θέμα
"Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1656/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού
Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής
Γραμματείας (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων»
(Β΄4595), όπως ισχύει." (Β' 5347).
37.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 1601/24-11-2020 απόφαση Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση
Διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το
έργο: Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής
Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
629.032,24 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).» (ΑΔΑ: ΩΧΨΣ46ΜΠΥΓ-Κ5Ε)
38.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 1623Γ/27-11-2020 Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς
Διαγωνισμού «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Δράση «Κουπόνι
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» (ΑΔΑΜ:20PROC007727573 2020-1127).
39.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 1624-Γ/27-11-2020 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 65ΓΛ46ΜΠΥΓ-ΛΒΓ, ΑΔΑΜ: 20PROC007727019 2020 – 1127)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 1623Γ/27-11-2020 Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Δράση
«Κουπόνι
Υπερυψηλής
Ευρυζωνικότητας
(Superfast
Broadband)»
(ΑΔΑΜ:20PROC007727573 2020-11-27) ως εξής:
1. Η παράγραφος 2.4.4. αντικαθίσταται ως εξής:
«2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους πίνακες του
Παραρτήματος V της διακήρυξης.
Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται
ακόλουθα:

σε ευρώ ανά μονάδα, σύμφωνα με τα



Η μέγιστη τιμή ανά φάκελο ανέρχεται στο ποσό των 81 λεπτών (0,81€) σύμφωνα με
τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο παράρτημα Ι.



Σχετικά με την ανάλυση και καταγραφή των στοιχείων ελέγχου της παροχής της
υπηρεσίας ο ανάδοχος θα αμείβεται κατά ανώτατο όριο με:
α) για τον έλεγχο της παροχής χονδρικής του VLU προϊόντος 1.612,89 ευρώ ανά
πάροχο / προσφορά αναφοράς (για την πρώτη μελέτη και όποτε υπάρχει ουσιώδης
μεταβολή)
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β) για τον έλεγχο της πραγματικής ταχύτητας καθόδου 1.612,89 ευρώ / αίτημα
πληρωμής και
γ) για την παροχή υπηρεσιών expert assistant 201,6 ευρώ ανά ανθρωποημέρα
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης ή ή η τιμή υπερβαίνει
το κόστος ανά μονάδα που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.»

2. Το μέρος Β του Παραρτήματος Ι «Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της Διακήρυξης αντικαθίσταται ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση : Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΨΗΔ [ΓΔΟΥ] ,
Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ06300006.Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ΣΑΕ 063
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα .
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ06300006 )
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 630.000 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 508.064,5
ΦΠΑ :121.935,5€) και 150.000 ευρώ η προαίρεση.
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου προκύπτει από την εκτίμηση του αριθμού των
παρόχων και των ωφελουμένων που θα συμμετάσχουν στη δράση κατά τη διάρκειά της.
Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα δε μπορεί να εγγυηθεί ούτε για τον κατώτατο, ούτε για τον
ανώτατο αριθμό παραδοτέων που ενδέχεται να ζητηθούν από τον ανάδοχο κατά τη
διάρκεια της σύμβασης. Οι παρακάτω ποσότητες παραδοτέων είναι απολύτως ενδεικτικές
και αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διαστασιολόγηση του έργου και στην
υποβοήθηση της σύνταξης της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης να
αυξομειώνει τις επιμέρους ποσότητες παραδοτέων, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την
εξέλιξη της δράσης, σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που έχει προσφέρει ο ανάδοχος στην
οικονομική του προσφορά.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ:
 Φάκελοι ωφελούμενων: 518.720
 Επεξεργασμένες προσφορές αναφοράς: 18
 Ποιοτική ανάλυση παρεχόμενης υπηρεσίας ωφελούμενου: 24
 Πραγματογνωμοσύνες: 100
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ανώτατες τιμές):
 Ογδόντα ένα λεπτά του ευρώ (0,81 ευρώ) ανά φάκελο ωφελούμενου που
περιλαμβάνεται στο υπό εκκαθάριση αίτημα πληρωμής
 Χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ογδονταεννέα λεπτά (1.612,89 ευρώ) ανά πάροχο
/ ελεγχόμενη προσφορά αναφοράς


Χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ογδονταεννέα λεπτά (1.612,89 ευρώ) ανά αίτημα
πληρωμής για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας



Διακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (201,60 ευρώ) ανά ανθρωποημέρα του expert
assistant που αναλαμβάνει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις
στοχευμένων ελέγχων που αιτείται η ΑΑ.

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(καθαρό ποσό: 120.967,74 ευρώ και Φ.Π.Α 29.032,26) για 4 επιπλέον παραδοτέα (2 έτη)
3. Το Παράρτημα V «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» αντικαθίσταται ως
εξής:
Πίνακας 1: - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
Α/ΗΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Εκκαθαρισμένος
φάκελος
ωφελούμενου

518.720

2

Επεξεργασμένη
προσφορά αναφοράς

18

3

Ποιοτική
ανάλυση
παρεχόμενης
υπηρεσίας
ωφελούμενου

24

4

Παροχή
υπηρεσίας
πραγματογνωμοσύνης

100

ΣΥΝΟΛ
Ο
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

Γενικό Σύνολο

Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μέχρι την 1/2/2021 και την
αντικατάσταση των παραγράφων 1.5 και 2.4.2.5 της Διακήρυξης ως εξής:
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«1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/2/2021 και ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, τέσσερεις (4) εργάσιμες μέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.»

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως
εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον
προσφέροντα.
Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει απαραίτητα να
φέρει αριθμό του συστημικού διαγωνισμού που έχει λάβει στο ΕΣΗΔΗΣ, την επωνυμία και
την διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της), καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ: 1623-Γ/27-11-2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την δράση : Κουπόνι Υπερυψηλής
Ευρυζωνικότητας “Superfast Broadband”»
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../202..
Αριθμός συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 85272
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 1/2/2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά
συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά τα λοιπά το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού παραμένει ως έχει.
Το τροποποιημένο τεύχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ-ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ

Συνημμένα:
Τροποποιημένο Tεύχος Διακήρυξης
Τροποποιημένη Προκήρυξη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

