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ΘΕΜΑ: Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας 
(Διακήρυξη με Α.Π.: Π/271/5889/13.05.22) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. : 16.05.2022   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΣΗΜΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ  Ε.Ε.Α.Ε.  (www.eeae.gr): 
19.5.2022 
  

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό 
σε Ευρώ, για την «Εκτέλεση μετρήσεων της  εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 4000 
σταθμούς  κεραιών  (2000  για  το  έτος  2023  και  2000  για  το  έτος  2024  με  χρήση  του  δικαιώματος 
προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική  άποψη  προσφορά  με  βάση  τη  βέλτιστη  σχέση  ποιότηταςτιμής,  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 534.030,00€ για το έτος 2023 πλέον ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης 534.030,00€ για 
το  έτος  2024 πλέον ΦΠΑ 24%,  ήτοι  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  ενός  εκατομμυρίου  εξήντα 
οκτώ  χιλιάδων εξήντα ευρώ (1.068.060,00€), πλέον ΦΠΑ 24% χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την 
πραγματοποίηση  των  μετρήσεων  με  μέγιστο  χρονικό  διάστημα  επτά  (7)  μηνών  για  την  παράδοση  των 
αποτελεσμάτων. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Α.Ε. 

Το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  χωρίζεται  σε  πέντε  τμήματα  (πέντε  περιοχές  της  χώρας),  όπως  αυτά 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α)     φυσικά ή νομικά πρόσωπα που  είναι  εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δραστηριοποιούνται 
στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών. 

β)   ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  την 
προσφορά.   

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής:  

α)   Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον 
σταθμών κεραιών. 

β)   Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις 
απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 
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γ)   Να  διαθέτουν  κύκλο  εργασιών  ίσο  με  το  100%  του  προϋπολογισμού  κάθε  τμήματος,  για  το  οποίο  
υποβάλλουν προσφορά, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσης. 

       Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  οι  οικονομικοί  φορείς  
προσκομίζουν τους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Σε  περίπτωση 
που  ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό  διάστημα   μικρότερο   των   τριών  (3) 
διαχειριστικών  χρήσεων,  τότε  ο  κύκλος  εργασιών  υπολογίζεται για όσες  διαχειριστικές  χρήσεις  
δραστηριοποιείται.  

      Σε   περίπτωση   ένωσης   οικονομικών   φορέων,   οι   παραπάνω   ελάχιστες   απαιτήσεις, οικονομικής   
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης 
(άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016). 

      Εάν  ο    οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω  
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  
οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  έγγραφο. 

δ)   Να  διαθέτουν  πιστοποιητικό  διαπίστευσης  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΝ  ISO/IEC 
17025  ή  ισοδύναμου  από  το  ΕΣΥΔ  ή  από  φορέα  μέλος  της  Αμοιβαίας  Συμφωνίας  Διαπίστευσης 
(Multilateral  Agreement‐MLA)  με  πεδίο  εφαρμογής  την  πραγματοποίηση  μετρήσεων  των 
εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον  σταθμών κεραιών  (να  εμπίπτει  δηλαδή 
στο πεδίο εφαρμογής της με αριθμό 2300/ΕΦΑ/493/2008 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 346).  

Όσον αφορά στο πιστοποιητικό διαπίστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 δύναται 
να συμμετέχουν στο  διαγωνισμό  και  οικονομικοί φορείς που θα βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων 
φορέων, εφόσον οι τελευταίοι είναι αυτοί που θα εκτελέσουν το αντικείμενο του διαγωνισμού και θα 
κατέχουν  το  προαναφερθέν  πιστοποιητικό  διαπίστευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  ο 
οικονομικός  φορέας  που  επιθυμεί  να  στηριχτεί  στις  ικανότητες  άλλου  φορέα  να  αποδείξει  στην 
αναθέτουσα αρχή τη σχετική δέσμευση (πχ σύμβαση) μεταξύ τους για το σκοπό του διαγωνισμού. 

Σε  περίπτωση  ένωσης  προσώπων,  ένα  τουλάχιστον  μέλος  της  ένωσης  πρέπει  να  πληροί  την ως  άνω  δ 
ελάχιστη προϋπόθεση, ενώ όλα τα μέλη της ένωσης πρέπει να πληρούν τις ως άνω α, β και γ προϋποθέσεις 
συμμετοχής. 

 
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 στον Ν.4412/2016 μέχρι την Πέμπτη 16.06.2022 
και ώρα 17:00μμ. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  διακόσιες  εβδομήντα  (270)  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  για  τον 

εκάστοτε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του αντίστοιχου τμήματος της Διακήρυξης, κατά το αρθ. 72 του 
Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, 
σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 
στο  Πρωτόκολλο,  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την 
ημερομηνία  της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς του. Το ποσό της  εγγυητικής  επιστολής 
συμμετοχής, πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του κάθε τμήματος για το 
έτος 2023 εκτός ΦΠΑ. 
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‐ O  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  για  τον 
εκάστοτε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του αντίστοιχου τμήματος της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας, 
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη ‐ μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν 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  72,  του  Ν.4412/2016.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την 
οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
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. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Τετάρτη στις 22.06.2022 και ώρα 10:00πμ  12:30μμ, 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ε.Ε.Α.Ε., Αγία Παρασκευή Αττικής. 

 
Η  ΕΕΑΕ  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αναθέσει  απευθείας  στον  ανάδοχο  της  αρχικής  σύμβασης,  εντός  ενός 
έτους από την υπογραφή της, το  ίδιο αντικείμενο για το έτος 2024, με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που έχουν γίνει από κοινού αποδεκτοί με την σύμβαση του διαγωνισμού για το έτος 2023. Σε περίπτωση 
χρήσης  του  δικαιώματος  προαίρεσης  για  το  έτος  2024  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής,  ο  ανάδοχος 
εκάστου  τμήματος  του  εν  λόγω  διαγωνισμού,  αποδέχεται,  χωρίς  τη  δυνατότητα  οποιασδήποτε 
τροποποίησης  ή  προσθήκης  των  ήδη  συμφωνηθέντων  στην  αρχική  σύμβαση  όρων,  τη  σύναψη  νέας 
σύμβασης για την κάλυψη του ίδιου έργου που περιλαμβάνει η αρχική σύμβαση του διαγωνισμού (για το 
έτος  2023)  και  για  το  έτος  2024,  χρονικής  διάρκειας  έξι  (6)  μηνών  για  την  πραγματοποίηση  των 
μετρήσεων  με  μέγιστο  χρονικό  διάστημα  επτά  (7)  μηνών  για  την  παράδοση  των  αποτελεσμάτων,  με 
αμοιβή  ίση  με  αυτή  που  κατακυρώθηκε  στο  διαγωνισμό  για  το  έτος  2023.  Σε  αυτή  την  περίπτωση 
παραμένει ίδιος ο αριθμός των προς μέτρηση σταθμών κεραιών ανά τμήμα αλλά θα δοθούν νέες λίστες με 
σταθμούς κεραιών ανά τμήμα από την αναθέτουσα αρχή μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης. 

 
 

 
 
 

 
     Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ 

 
 
 
 

                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
 

ΑΔΑ: 6Π8Ρ469ΗΕΡ-651


		2022-05-13T12:03:19+0300
	CHRISTOS HOUSIADAS


		2022-05-19T11:23:36+0300
	Athens




