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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 Αγ. Παρασκευή, 28.07.2015 
 Α.Π. : Δ.β./271/224 
  

  
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών  
Πληροφ.: κα. Μ. Ζάππα  
Τηλ.: 210-650 6806, Fax: 210-650 6762  
Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092,  
15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής  
 

 

E-mail:           maria.zappa@eeae.gr  

 

 
 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας 
(Διακήρυξη με Α.Π.: Δ.β./271/225/28.07.2015) 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ :  31.07.2015 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ TΥΠΟ      :  04.08.2015  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. (www.eeae.gr) :  
04.08.2015 
 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, για την 
«Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας 
από 300 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Δυτικής Μακεδονίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς το αντίστοιχο Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα εκτέλεσης 
των μετρήσεων έξι (6) μηνών.  Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της 
Ε.Ε.Α.Ε. 

 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά,  

 που διαθέτουν Πιστοποιητικό  διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
ISO/IEC 17025 από το Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης 
(Multilateral Agreement-MLA) με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης την πραγματοποίηση 
μετρήσεων των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών (να 
εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008)  

 που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και 
δραστηριοποιούνται στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών 

http://www.eeae.gr/
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κεραιών.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 μέχρι την Τετάρτη στις 
09.09.2015 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Στο 
Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.   

 
Απαιτούμενες εγγυήσεις:  (κατά περίπτωση) 

- Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά το αρθ. 25 
του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται στο 
Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Α.Ε, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.   Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πρέπει 
να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ. 
 

- O ανάδοχος  οφείλει να καταθέσει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης),  το ποσό 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα 
με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα 
ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 25, παρ.3 και παρ. 5γ του Π.Δ.118/07 κατ' 
αναλογία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλομένους. 

 
Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
ΕΣΗΔΗΣ, ως τις 28.08.2015 και οι απαντήσεις θα δοθούν ως τις 03.09.2015.  Τα αιτήματα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την Τρίτη στις 15.09.2015, στις 10.00 π.μ., στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Ε.Ε.Α.Ε., Αγία Παρασκευή Αττικής. 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε. 

 
 

                     Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
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