
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.

ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64

  Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη

  Πληροφορίες : Γ.Κενανίδου

  Τηλέφωνο : 2313 - 319136

  Ε-mail: G.Kenanidou@pkm.gov.gr                     

 

Θεσσαλονίκη, 22  Μαρτίου 2021     

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 99978 (3125)

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες  παροχής  γραμμών διαδικτύου στα δύο
κτήρια της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64 και Β. Όλγας 198.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/τ.
Α΄/27-12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  αριθμ.  81320  &  77909  Απόφαση  του  Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ. Β΄/30-12-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

5. Το Π.Δ.80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/τ.Α'/13-7-2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ /τ.Β΄/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

9. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 άρθρο 5, παράγραφος 19 «Στις περιφέρειες, ως “αρμόδια υπηρεσία” κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και σε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή»  (Φ.Ε.Κ. 134 /
Α΄/09-08-2019).

10. Το με αριθμ. Πρωτ.   537913 (2079)/01-10-20 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΠΚΜ  με ΑΔΑΜ: 20REQ007405130 2020-10-01.

11. Η αρ. πρωτ. 11(6)/02-01-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  [ΑΔΑ: ΩΨ4Ζ7ΛΛ-Ν2Λ] η οποία θα καλύψει την
δαπάνη και η επικαιροποίηση αυτής με την αρ. πρωτ. 11(1)/04-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
[ΑΔΑ: 6ΛΣΡ7ΛΛ-ΗΚ4].

12. Το με αριθμ. Πρωτ. 544260 (2110) 12.02.2021 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Συστημάτων ΠΚΜ της
Δ/νσης  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  ΠΚΜ  με  το  οποίο  γνωστοποιούνται  οι  ζητούμενες
βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές.

13. Την αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ
3475/Β΄/16-9-2019) και  την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/3-9-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  “Περί  ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του
Ν.4412/2016,  για  υπηρεσίες  παροχής  γραμμών  διαδικτύου  στα  δύο  κτήρια  της  Π.Κ.Μ.,  26ης
Οκτωβρίου 64 και Β. Όλγας 198.

Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

Οι  υπηρεσίες  θα  είναι  με  μηνιαία  συνδρομή  και  θα  καλύπτουν  ένα  έτος  από  την  υπογραφή της  σχετικής
σύμβασης. 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  14.880,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (12.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα  ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών, ανά εκάστη γραμμή  και ανά μήνα, είναι 500 € άνευ
ΦΠΑ.  Για τις δύο γραμμές ανά έτος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα   ευρώ  (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (12.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).
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Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών   γραμμών διαδικτύου  στα  δύο  κτήρια  της  Π.Κ.Μ.,  26ης
Οκτωβρίου 64 και Β. Όλγας 198.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν :

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει :

i  ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),   όπως εκάστοτε ισχύει, του
προσφέροντος, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήμα-
τος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 90 ημέρες από την ημέρα διενέργειας της διαδι-
κασίας ανάθεσης.

ε) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δηλώνει για όλα τα
μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία, ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καθώς και σε βάρος της
εταιρείας, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα.
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Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, θα ζητηθεί προσκόμιση
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και πριν την έκδοση της Απόφα-
σης Ανάθεσης, ήτοι :

* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή,
τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ή σε περίπτωση έλλειψής τους, Υπεύ -
θυνες δηλώσεις (για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,

* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, εν ισχύ.

ii) Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα
οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου αναδόχου και η τήρηση των σχετικών
διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητι-
κά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν :

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,

- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό,

- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπρο-
σώπησης,

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου

Γ      ια τις         Ανώνυμες Ετ  α      ι  ρε      ίες:  

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ
ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια τις         Ετ  α      ι  ρε      ίες Πε  ρ      ιο  ρ      ισμένης Ευθύνης:  

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια τις   Ι      διωτικές Κεφ  α      λ  α      ιουχικές, τις   Ο      μόρ  ρ      υθμες κ  α      ι τις Ετε  ρ      ό  ρρ      υθμες Ετ  α      ι  ρε      ίες:  

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του τελευταίου τροποποιημένου -  κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
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Γ      ια   α      τομική         επιχεί  ρ      ηση – Φυσικό Π  ρ      όσωπο:  

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καθώς
και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι :

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια  έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγ-
γράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και
β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται :
i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει,  δίχως να
απαιτείται  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται  ότι  με την κατάθεση του φακέλου
προσφοράς της, η εταιρεία/επιχείρηση αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της με  Αρ. Πρωτ.
99978(3125) 22-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ii)  Συμπληρωμένος  (θετικά  :  “ΝΑΙ”)  στο  πεδίο  “Απάντηση”  και  αρμοδίως  υπογεγραμμένος,  ο  Πίνακας  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας Πρόσκλησης.
iii) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις του ανωτέρω Πίνακα.

Γ) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και μέχρι δύο (2) δεκαδι-
κά ψηφία, για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς
(  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ).  

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθο-
ριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά
του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
(14.880,00 €), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπρο-
σώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει
στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την    29η/03/2021 ημέρα Δευτέρα   και   ώρα 14 : 00  
μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμ-
ματεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφω-
να 2313 – 319.136 και για τεχνικά θέματα στα τηλέφωνα 2313319260 και 207.
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο Υποφάκελος των «Δικαιολογητι-
κών Συμμετοχής». Κατόπιν, ο Φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» ο οποίος αξιολογείται με τη συνδρομή της
Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. ως αρμόδιας Υπηρεσίας, λόγω τεχνογνωσίας, για
τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης.
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω, θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικο-
νομικών προσφορών»  όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος
αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
Τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι υπηρεσίες θα είναι με μηνιαία συνδρομή και θα καλύπτουν ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης. 

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογη-
μένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει, δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

                                                                                                 Με εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                        Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                            Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παροχή Υπηρεσίας Διαδικτύου – Π.Κ.Μ.

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1 Γενικά

1.1
Παροχή συμμετρικής γραμμής για 
διασύνδεση με το διαδίκτυο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

1.2 Διάρκεια Συνδρομής 1 έτος

1.3 Έκδοση λογαριασμού Ανά μήνα

1.4
Ο Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο 
Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

1.5 
 Ο Ανάδοχος έχει ενεργή πιστοποίηση 
ISO9001 και ISO27001

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

1.6
Ο Ανάδοχος διαθέτει έγκριση της Πολιτικής 
Ασφαλείας για την διασφάλιση του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2.1
Εγγυημένη ταχύτητα λήψης δεδομένων 
(download)

200 Mbps

2.2
Εγγυημένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
(upload)

200 Mbps

2.3
Η διασύνδεση του φορέα με το δίκτυο του 
ανάδοχου  υλοποιείται με  τεχνολογία 
οπτικής ίνας ή ασύρματης ζεύξης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

2.4

Περιλαμβάνεται τερματικός εξοπλισμός ο 
οποίος ανήκει στον Ανάδοχο και παρέχει 
στον Φορέα διασύνδεση τύπου:

1000Base-SX ή 1000BaseT, αν 
υλοποίηση από την πλευρά του 
παρόχου γίνεται με οπτική ίνα

1000Base-SX, αν η υλοποίηση από την 
πλευρά του παρόχου γίνεται με 
ασύρματη ζεύξη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

2.5

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 
ασύρματη ζεύξη, ο εξοπλισμός που θα 
τοποθετηθεί  θα πρέπει να λειτουργεί σε 
αδειοδοτημένη ζώνη συχνοτήτων και όχι σε 
ελεύθερες ζώνες 2.4GHz ή 5GHz.
Να αναφερθούν ο τύπος του εξοπλισμού και 
η ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3
Επίπεδο υπηρεσίας και υποστήριξη
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3.1 Διαθεσιμότητα σύνδεσης σε μηνιαία βάση  ≥99 %

3.2
Παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη όλο το 
24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3.3
Τυχόν κόστος αποκατάστασης οποιασδήποτε
βλάβης στον εξοπλισμό του ανάδοχου, 
βαρύνει αποκλειστικά αυτόν

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3.4

Παρακολούθηση διασύνδεσης όλο το 24ωρο,
επτά ημέρες την εβδομάδα και έκδοση 
μηνιαίας αναφοράς με διάρκεια “μη 
διαθέσιμης υπηρεσίας” ανά μήνα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3.5

Μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας που οφείλεται 
σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης
δικτύου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην 
μηνιαία διαθεσιμότητα, εάν έχει προηγηθεί 
ενημέρωση του Φορέα για τις επικείμενες 
εργασίες και αυτές γίνονται εκτός των ωρών 
07:00-18:00 σε εργάσιμες ημέρες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3.6

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου 
(99%) της διαθεσιμότητας της παρεχόμενης 
υπηρεσίας , ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε 
πίστωση του μηνιαίου τέλους με ποσοστό 
τουλάχιστον 20%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3.7

Αναφορές για προβλήματα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο θα αντιμετωπίζονται από τον 
ανάδοχο ως βλάβες και μη διαθεσιμότητα 
δικτύου όταν προς συγκεκριμένη public IP 
(πχ Google DNS):

 “RTT”>50ms όταν την ίδια στιγμή 
ο Φορέας μπορεί να αποδείξει ότι 
σε άλλο πάροχο “RTT”<30ms (στο 
50% δοκιμαστικών πακέτων)

 “Delay variation” >40ms όταν την 
ίδια στιγμή ο Φορέας μπορεί να 
αποδείξει ότι σε άλλο πάροχο  
“Delay variation” <20ms (στο 50% 
δοκιμαστικών πακέτων)

 “ICMP ping packet loss” >2% όταν 
την ίδια στιγμή ο Φορέας μπορεί να
αποδείξει ότι σε άλλο πάροχο 
“ICMP ping packet loss”<1%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Υπηρεσίών παροχής γραμμών διαδικτύου στα δύο κτήρια της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64 και Β.

Όλγας 198

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ……………………………………………………………………..

α/α Είδος δαπάνης Προσφερόμενη 
Τιμή ανά μήνα 
άνευ Φ.Π.Α. 24%

Προσφερόμενη
Τιμή ανά μήνα 
με Φ.Π.Α 24% 

Σύνολο

Υπηρεσίες Διαδικτύου 

                                                                                                                                   (Τόπος-Ημ/νία)

                                                                                                                        .........../.........../2021

                                                                                                         (Ο Προσφέρων/Νόμιμος Εκπρόσωπος)
                                                                                                          

                                                                                                                     .........................................
           (Υπογραφή – Σφραγίδα )
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