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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ – ΕΔΥΤΕ ΑΕ 

Αθήνα, 25/10/2019 

Αρ. Πρωτ. 10894/ΑΣ 

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη 

συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1  

«Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της 

πρόσβασης στο ΕΔΕΤ»  

της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ:  Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της 

ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583     

Προκήρυξη Σύμβασης  

Αγαθά 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, 

11523, ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ, Τηλέφωνο: +30 

2107474274, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@grnet.gr, Φαξ: +30 2107474490, Κωδικός NUTS: EL303  

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: https://grnet.gr  

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες 

I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 

δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 

I.4) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής 
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Άλλο είδος: Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου, τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυέρνησης και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση  

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Άλλες δραστηριότητες: Παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) 

και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

Αριθμός αναφοράς: 10893/ΑΣ/25-10-2019 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 32420000 

II.1.3) Είδος σύμβασης: Αγαθά 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 

Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της 

πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του 

συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5010583 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 192 000.00 EUR  

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι 

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των 

εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων, Αριθμός τμήματος: 1 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: 51300000, 45314300, 72315100 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για 

την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων με αντικείμενο: • Προμήθεια δικτυακού 

εξοπλισμού (μεταγωγείς και δρομολογητές). • Κατασκευή δικτύου οδεύσεων και καλωδιώσεων 

οπτικών ινών για τη διασύνδεση διαφορετικών κτηρίων ενός φορέα καθώς και για διασυνδέσεις 

εντός κτηρίων των φορέων. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός των χώρων των 

http://www.grnet.gr/
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ωφελούμενων φορέων. • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, κατάρτιση 

μελέτης εφαρμογής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και 

τεχνικής υποστήριξης. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω: Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 690 000.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 10 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι  

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι 

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του πόσου της 

σύμβασης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση δεν θα ξεπερνά το ποσό των 

€9,535,600.00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 

7,690,000.00€, ΦΠΑ: 1,845,600.00€). Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού 

και υπηρεσιών ίδιων με των υπό προμήθεια και θα καλύψει πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν 

κατά την υλοποίηση του έργου, για παράδειγμα αύξηση του αριθμού των μεταγωγέων ενός από τους 

ως άνω φορείς για την αρτιότερη δικτύωση του φορέα. 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: ναι 

Ταυτότητα του έργου: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν 

λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 και 2020 του φορέα με σχετική πίστωση. Η 

http://www.grnet.gr/
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παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14510032). 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Όπως Τεύχος Διακήρυξης 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & 

Κεντρικής Μακεδονίας, Αριθμός τμήματος: 2 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: 64200000 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL3, Κωδικός NUTS: EL52 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με συμβάσεις τύπου IRU 

(Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών 

ινών (κατά τους πρώτους 8 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 

συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των 

συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω: Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 285 000.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 8 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης κάθε τμήματος μπορεί να παρατείνεται 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://www.grnet.gr/
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: ναι 

Ταυτότητα του έργου: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν 

λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 και 2020 του φορέα με σχετική πίστωση. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14510032). 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Όπως Τεύχος Διακήρυξης 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου 

Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & Κρήτης, Αριθμός τμήματος: 3 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: 64200000 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL41, Κωδικός NUTS: EL61, Κωδικός NUTS: EL43, Κωδικός 

NUTS: EL62 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & 

Κρήτης 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με συμβάσεις τύπου IRU 

(Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών 

ινών (κατά τους πρώτους 8 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 

συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των 

συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω: Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 217 000.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 8 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης κάθε τμήματος μπορεί να παρατείνεται 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 

http://www.grnet.gr/
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αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: ναι 

Ταυτότητα του έργου: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν 

λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 και 2020 του φορέα με σχετική πίστωση. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14510032). 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Όπως Τεύχος Διακήρυξης 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 

για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της Σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 

στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν 

να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους 

ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να 

τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

http://www.grnet.gr/
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μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, θα 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, 

εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση Σύμβαση. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Όσον αφορά στην οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) ή εναλλακτικά των διαχειριστικών χρήσεων 2015, 2016, 

2017στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί 

ισολογισμός για το έτος 2018) μεγαλύτερο από ή ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του τμήματος του Διαγωνισμού, στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

του οποίου συμμετέχουν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για 

όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με το 

100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του τμήματος του Διαγωνισμού, στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης του οποίου συμμετέχει. Αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σε 

περισσότερα από ένα τμήματα απαιτείται να διαθέτει/παρέχει, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των 

τριών (3)τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) μεγαλύτερο από ή ίσο με το 100% 

του αθροίσματος του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των αντίστοιχων τμημάτων 

Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με το 100% 

του αθροίσματος του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)των αντίστοιχων τμημάτων 

Διαγωνισμού. 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Για το ΤΜΗΜΑ 1: α) κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση όμοιων ή ισοδύναμων έργων, 

από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο έργο, σε όρους 

εφαρμοσμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και 

http://www.grnet.gr/
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επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του και συγκεκριμένα: 1. 

τουλάχιστον δύο (2) έργα που αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 

δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς ή δρομολογητές). Το άθροισμα των προϋπολογισμών των έργων 

αυτών (προ ΦΠΑ) θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του τμήματος (προ ΦΠΑ). 2. 

Τουλάχιστον ένα (1) από τα έργα του κριτηρίου 1. αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς ή δρομολογητές) του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν 

που προσφέρεται στον διαγωνισμό. 3.Τουλάχιστον ένα (1) έργο που αφορά κατασκευή οδεύσεων και 

καλωδιώσεων οπτικών ινών ο προϋπολογισμός (προ ΦΠΑ) του οποίου θα πρέπει να υπερβαίνει το 

10% του προϋπολογισμού του τμήματος(προ ΦΠΑ). β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους 

ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του του αντικειμένου της 

παρούσας, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου: •ένας (1) 

διαχειριστής έργου (project manager) με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε 

έργα προμήθειας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και 

δρομολογητές). • Δύο (2) μηχανικούς δικτύου με ενεργή πιστοποίηση σε τεχνολογίες σχετικέςμε το 

αντικείμενο του διαγωνισμού (switching και routing) από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, 

υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου με σύμβαση εργασίας και με εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) ετών σε έργα εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και 

δρομολογητές). •Δέκα (10) μηχανικούς δικτύων με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα 

εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς, δρομολογητές και 

συστήματα διαχείρισης δικτύου-NMS). Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2 & 3: α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

τριών (3) ετών να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστο ένα (1) έργο που αφορά η κατασκευή, η λειτουργία 

και η συντήρηση δικτύων οπτικών ινών, ο προϋπολογισμός (προ ΦΠΑ)του οποίου θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του τμήματος (προ ΦΠΑ). β) να διαθέτουν ανθρώπινο 

δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του 

αντικειμένου της παρούσας, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και 

εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου: •ένας (1) 

διαχειριστής έργου (project manager) με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε 

κατασκευή και υποστήριξη δικτύου οπτικών ινών. •δύο (2) μηχανικούς δικτύων με εμπειρία 

τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα κατασκευής και υποστήριξης δικτύων οπτικών ινών. 

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
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III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως Τεύχος Διακήρυξης 

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: 

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού 

στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη 

διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι  

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 02/12/2019, Τοπική ώρα: 17:00 

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής 

στους επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)  

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 06/12/2019, Τοπική ώρα: 12:00 

Τόπος: Αθήνα, Γραφεία ΕΔΥΤΕ ΑΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 7, 2ος όροφος. 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Μόνο 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υποψηφίων. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι  
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VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας  

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Όπως Τεύχος Διακήρυξης. 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο 

Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

aepp@aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-

procurement.gr/  

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης  

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Βλ. Ν. 

4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών ΕΔΥΤΕ ΑΕ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, 11523, ΕΛΛΑΔΑ, 

Τηλέφωνο: +30 2107474274, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@grnet.gr, Φαξ: +30 2107474490, 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr  

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 25/10/2019 

 

 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 

 

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ ΑΕ 

http://www.grnet.gr/
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
http://www.aepp-procurement.gr/
mailto:info@grnet.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 9Λ3Ο469ΗΡΧ-Ω5Ν


		sotirop@gmail.com
	2019-10-25T14:47:11+0300
	ARISTEIDIS SOTIROPOULOS
	Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ ΑΕ


		2019-10-25T16:00:14+0300
	Athens




