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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                                    Αζήλα   12.01.2015 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ»                                      Αξ. Πξση.: 5028/12.01.2015 
Πιεξνθνξίεο: Θωμάρ επεμέηηρ 
Email: seremetis@athina984fm.gr 
Σειέθσλν: 210 3409282 
Φαμ : 210 3463981 
Σαρ. Γ/λζε : ΠΔΗΡΑΗΩ 100, ΣΔΥΝΟΠΟΛΗ-ΓΚΑΕΗ, Αθήνα 
Σαρ. Κώδηθαο : 118 54  
 
Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ  Γηθηύνπ Γηαλνκήο Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content Delivery Network) AKAMAI 
TECHNOLOGIES, γηα ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε κεηάδνζε ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm θαη ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο Air 1044fm* έσο θαη 
ηελ 31/12/2015 ζπλνιηθνύ όγθνπ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ έσο 36 ΣΒ.  
 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σελ αξηζκ. 3/πλ.178/8-01-2015 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (ΑΓΑ: ΦΧΘ1ΟΡΘ7-4ΦΓ) 
2. Σo ππ’ αξηζ. πξση. 4974/17.12.2014 εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. κε ΑΓΑΜ 
14REQ002493739 2014-12-19 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ  Γηθηύνπ Γηαλνκήο 
Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES, γηα ηε 
δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε κεηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm θαη 
ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο Air 1044fm* έσο θαη ηελ 31/12/2015 ζπλνιηθνύ όγθνπ 
δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ έσο 36 ΣΒ .  
3. Σελ αξηζκ. 4/ΤΝ. 176/17-12-2014 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ 
ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία δεζκεύηεθε 
πίζησζε πξνο πξνκήζεηα ππεξεζηώλ  Γηθηύνπ Γηαλνκήο Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content 
Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES, γηα ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε 
κεηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm θαη ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο Air 
1044fm*έσο θαη ηελ 31/12/2015 ύςνπο Δηθνζηηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (24.000,00€) ζε 
βάξνο ηνπ ΚΑ 62.03.05.0123 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, γηα ηελ αλάγθε 
γηα γηα εμαζθάιηζε ππεξεζηώλ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content Delivery 
Network) AKAMAI TECHNOLOGIES γηα ηελ δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε 
κεηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm* θαη ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο Air 
1044fm έσο θαη ηελ 31/12/2015 ζπλνιηθνύ όγθνπ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ έσο 36 ΣΒ. (ΑΓΑ: 
ΧΘ0ΛΟΡΘ7-Α6Υ) 
4. Σνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απόθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ηεο 
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. αξ. πλ. 144, απόθαζε 25/22-
01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΝ0ΟΡΘ7-ΦΗΑ θαη εγθξηηηθή Πξάμε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, αξ. πλ. 3, Πξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: ΒΔΤΑΧ6Μ-Ν18). 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Με γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ύςνπο έσο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο   γηα ηελ 
επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ  Γηθηύνπ Γηαλνκήο Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. 
Content Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES, γηα ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο 
ΓΔΡΑ θαη ηε κεηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm θαη ηνπ μελόγισζζνπ 
πξνγξάκκαηνο Air 1044fm* έσο θαη ηελ 31/12/2015 ζπλνιηθνύ όγθνπ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ 
έσο 36 ΣΒ, πνπ ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή επηρείξεζε ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (δη Γ.Δ.Ρ.Α.) γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ζύκθσλα 
κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ 
παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 
 
*Πξόθεηηαη γηα ην Ξελόγισζζν Πξόγξακκα ηνπ «Αζήλα 9.84» θαη όρη γηα απηνηειή 
ξαδηνθσληθό ζηαζκό κε ηελ νλνκαζία «Air 104.4». 
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Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη έσο Δηθνζηηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (24.000,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%). 
 
Αλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα ππνβάιεηε πξνζθνξά, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζηηο 04/02/2015, εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 3:00 μ.μ. 
ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ 
«ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 
απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο, ζηελ έδξα ηεο 
δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» -
Γ.Δ.Ρ.Α.- (Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ) ή απνζηέιινληαο ηνλ 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ρ.Α. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ρξόλν 
παξάδνζεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. 
 
Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκε θαη 
επηζηξέθεηαη. 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 
 
 
 

                                                               Γηα ηε Γ.Δ.Ρ.Α. 
 
 
 
 
 

     Γηάλλεο Παληειάθεο 
                                                              Πξόεδξνο Γ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Αληηθείκελν 
 

Παξνρή ππεξεζηώλ  Γηθηύνπ Γηαλνκήο 
Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content Delivery 
Network) AKAMAI TECHNOLOGIES, γηα ηε 
δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε 
κεηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 
984fm θαη ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο 
Air 1044fm* έσο θαη ηελ 31/12/2015, 
ζπλνιηθνύ όγθνπ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ έσο 
36 ΣΒ 

Σόπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), 
Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 
ΑΘΖΝΑ 

Υξόλνο Τινπνίεζεο Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ύκβαζεο έσο 31-12-2015  

  
Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε έσο 

Δηθνζηηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (24.000,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 
παξ. 4. ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

 

 
Ζ δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα 
Πξόζθιεζε θαη ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα παξαθάησ 
άξζξα, σο ακολούθωρ: 
 
 
*Πξόθεηηαη γηα ην Ξελόγισζζν Πξόγξακκα ηνπ «Αζήλα 9.84» θαη όρη γηα απηνηειή 
ξαδηνθσληθό ζηαζκό κε ηελ νλνκαζία «Air 104.4». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΄ 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
ΜΔΡΟ Α : 
1. Ζ διενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ ηος διαγωνιζμού έρεη ζθνπό ηελ παξνρή ππεξεζηώλ  
Γηθηύνπ Γηαλνκήο Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content Delivery Network) AKAMAI 
TECHNOLOGIES, γηα ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε κεηάδνζε ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm θαη ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο Air 1044fm έσο θαη 
ηελ 31/12/2015 ζπλνιηθνύ όγθνπ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ έσο 36 ΣΒ.  
 
2. Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 
 
3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν: 
- Φςζικά ή/και Νομικά ππόζωπα πος αζκούν επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα (αηομικέρ 
επισειπήζειρ, ομόππςθμερ εηαιπείερ, εηεπόππςθμερ εηαιπείερ, εηαιπείερ πεπιοπιζμένηρ 
εςθύνηρ – Δ.Π.Δ., ανώνςμερ εηαιπείερ – Α.Δ.). 
Ο όξνο "αλάδνρνο" αθνξά όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 
 
4. Ζ πποϋπολογιζθείζα δαπάνη θα ανέλθει έωρ ηο πνζό ησλ Δικοζιηεζζάπων σιλιάδων 
εςπώ (24.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: νη λόκηκεο 
θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε 
ηηκνινγίνπ από ηνλ  αλάδνρν, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα ζην Παξάξηεκα Δ’. 
 

Δίδορ κπάηηζηρ Τπολογιζμόρ κπάηηζηρ 
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκόζησλ πκβάζεσλ & Κ.Ζ.Μ.Γ.. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο (ην νπνίν επηβαξύλεηαη κε ηέινο 
ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ επ’ 
απηνύ, δει. ηνπ ραξηνζήκνπ) όπσο απηή 
νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’,  (ηζρύεη γηα 
θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) 

Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ  

8% επί ηεο αμίαο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο όπσο απηή νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α’ (ηζρύεη γηα λνκηθά πξόζσπα) 

 
 
5. Δγγςήζειρ 
5.1 Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο δεηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε θαη αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) γηα ην ζύλνιν ηεο αλσηέξσ 
πεξηγξαθόκελεο ππεξεζίαο. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο θαηαβάιιεηαη είηε ζε κεηξεηά είηε ζε 
επηηαγή ηξαπεδηθή ή πξνζσπηθή πιεξσηέα από αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα είηε εμαζθαιίδεηαη 
ε θαηαβνιή ηνπ κε ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έρεη εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλε 
ζηελ Διιάδα Σξάπεδα ή ην Σ.Π. θαη Γαλείσλ ή ην ΣΜΔΓΔ ή από νπνηνλδήπνηε άιιν 
Οξγαληζκό θαη Δπηρείξεζε κε κνξθή ΝΠΓΓ ή θαη ΝΠΗΓ πνπ έρεη δηθαίσκα από ηνλ Νόκν λα 
παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Ζ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ 
αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο.  
 
 
6. Υπόνορ Τλοποίηζηρ Έπγος 
Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη ηελ 31-12-2015. 
 
. 
7.Καηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπάρ. 
Ζ πξνζθνξά πξέπεη: 
7.1 λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα,  
7.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδόκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 
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 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» 

 πποζθοπά για: «Παποσή ςπηπεζιών  Γικηύος Γιανομήρ Πεπιεσομένος (Γ.Γ.Π. 
Content Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES» 

 
Ο ΦΑΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ 
Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 
Α. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ πληπόηηηαρ>> γηα Φπζηθά ή/θαη 
Ννκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 
νκόξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο – Δ.Π.Δ., 
αλώλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.) πνπ είλαη ηα παξαθάησ:  
 
Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο πιεξόηεηαο επί ποινή αποκλειζμού ειρ διπλούν: 
 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά 
β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί 
λέξη: «ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ έρεη 
απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  όηη δελ 
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 
γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη ε επηρείξεζε είλαη ελήκεξε σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζ' 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηεο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ 
ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή 
έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
ζη. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ απαηηείηαη από ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθό γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, απηό αληηθαζίζηαηαη 
από Τπεύζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ / ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ 
/ηεο. 
δ. Βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο όηη ην λνκηθό πξόζσπν είλαη ν κνλαδηθόο 
πάξνρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη ν 
απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, απαιηείηαι και 
βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο όηη ην λνκηθό πξόζσπν είλαη ν 
απνθιεηζηηθόο πάξνρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα, ζπλνδεπόκελε από 
Τπεύζπλε Γήισζή ηνπ/ηεο. 
 
 
Β. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>> ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζε έλα 
(1) πξσηόηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν ηα ηερληθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο.  
 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ςποσπεωηικά πεπιλαμβάνει, αλλιώρ κπίνεηαι αποππιπηέα, 
ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ βήκαηνο Β) Αμηνιόγεζε 
(βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Γ. 
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Γ. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν 
πνπ ζα πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 
 
ΜΔΡΟ Β. 
1. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηζρύνπλ ηα εμήο: 
 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο θαη κνλνγξάθνληαη 
θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Μόνιμηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών. 
β) Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηππηθήο πιεξόηεηαο. Απνζθξαγίδεηαη ε Σερληθή Πξνζθνξά θαη 
κνλνγξάθεηαη θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Μόνιμηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών. 
γ) Ο θάθεινο ηεο οικονομικήρ πποζθοπάρ ζα απνζθξαγηζζεί μεηά ηελ απνδνρή ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί από όια ηα κέιε ηεο Μόνιμηρ 
Δπιηποπήρ Ππομηθειών θαηά θύιιν. 
 
1.2 Γηα όια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθό.  
 
2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ζα γίλεη από ηελ Μόληκε 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ, ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. 
 
3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο ζα γίλεη κε 
απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε έρεη ηελ αλάγθε γηα παξνρή ππεξεζηώλ  Γηθηύνπ Γηαλνκήο 
Πεξηερνκέλνπ (Γ.Γ.Π. Content Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES, γηα ηε 
δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ΓΔΡΑ θαη ηε κεηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αζήλα 984fm θαη 
ηνπ μελόγισζζνπ πξνγξάκκαηνο Air 1044fm έσο θαη ηελ 31/12/2015, ζπλνιηθνύ όγθνπ 
δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ έσο 36 ΣΒ. 
 
 
2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο δηαξζξώλνληαη αλαιπηηθά σο 
αθνινύζσο: 
 

A/A Πίνακαρ Πποδιαγπαθών   

ΣΙΜΗ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ 

ΤΠΟΥΡ

ΔΧΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 

Γίκησο Γιανομής Περιετομένοσ 

(Γ.Γ.Π)ζσνολικού όγκοσ διακίνηζης 

δεδομένων έως 36 ΣΒ. 

ΝΑΙ  

1.1 

Σν Γ.Γ.Π λα παξέρεη δηαζεζηκόηεηα δηθηύνπ 

100% κε πξνζθνξά SLA γηα Streaming 

ππεξεζίεο. 

ΝΑΙ  

1.2 

Να ππνζηεξίδεη δπλαηόηεηα ιεπηνκεξνύο 

δηαρείξηζεο ηεο cache κε αλαιπηηθή 

παξακεηξνπνίεζε αλά πεξίπησζε. 

ΝΑΙ 

 

1.3 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα alerting γηα έθηαθηα 

ζπκβάληα όπσο πηώζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

ησλ origin servers ηνπ πειάηε ή πξνβιήκαηα 

ζηελ δηαζεζηκόηεηα live ηειενπηηθνύ πιηθνύ. 

ΝΑΙ 

 

1.4 

Σν Γ.Γ.Π λα παξέρεη δπλαηόηεηα 

γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο ηνπ ηειηθνύ 

ρξήζηε ώζηε λα απνθιεηζηεί ε παξνρή 

πεξηερνκέλνπ όπνπ δελ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια δηθαηώκαηα (geo-blocking). 

ΝΑΙ 

 

1.5 

Σν Γ.Γ.Π. λα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηόηεηα 

απνηξνπήο ιήςεο ηνπ live πεξηερνκέλνπ 

streaming από ηξίηα sites. 

ΝΑΙ 

 

1.6 

Να ππνζηεξίδεη ηελ δηαλνκή δπλακηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζειίδσλ (πρ aspx,  asp,  php)  

θαζώο θαη θάζε ηερλνινγία αηρκήο. 

ΝΑΙ 
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1.7 

Να πξνζθέξεη δηαλνκή θσδηθνπνηεκέλεο live 

εηθόλαο αιιά θαη θαηά απαίηεζε πεξίπησζε 

(VoD) ζε H.264 codec θαη θσδηθνπνίεζε 

ήρνπ MP3 ή AAC, HE-AAC. Βαζηθή 

ππνρξέσζε ηεο ΓΔΡΑ  είλαη όηη ζα ζηέιλεη 

κόλν έλα θύξην stream ε θαη έλα εθεδξηθό 

γηα θάζε πξόγξακκα πνπ κεηαδίδεη θαη απηά 

ζα αλαδηαλέκνληαη ζε όια ηα κέζα (devices). 

ΝΑΙ  

1.8 

Σν Γ.Γ.Π. λα παξέρεη εξγαιεία ζηαηηζηηθώλ 

ώζηε λα κπνξεί λα απνηππώζεη 

ιεπηνκεξέζηαηα ζην ρξόλν όια ηα πιηθά πνπ 

έρνπλ δηαλεκεζεί αιιά θαη πιήζνο ησλ 

ηαπηόρξνλσλ ρξεζηώλ ζηε δσληαλή αιιά θαη 

θαηά απαίηεζε δηάζεζε πνιπκεζηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΙ 

 

1.9 

Να δηαζέηεη θόκβνπο  παξνπζίαο caching 

ζηελ Διιάδα κε ρξόλν πξνζπέιαζεο από ηνλ 

θόκβν caching  πξνο backbones άιισλ 

δηθηύσλ πνπ λα θαιύπηνπλ θαη' ειάρηζην ην 

70% ησλ Internet ρξεζηώλ  

ΝΑΙ 

 

1.10 
Σν Γ.Γ.Π. λα ππνζηεξίδεη απεξηόξηζην αξηζκό 

ππνηνκέσλ (Sub domains). 

ΝΑΙ 
 

1.11 

Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη ηερληθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηηάρπλζε θαη πξνζηαζία 

πνπ πξνζθέξεη ην Γ.Γ.Π. ζε δηαδπθηηαθνύο 

ηόπνπο (websites). 

ΝΑΙ 

 

 2 ΔΓΓΤΗΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ

/ΣΙΜΗ 

ΤΠΟΥΡΔ

ΩΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

 

2.1 

 Θα πξέπεη όιεο νη ππεξεζίεο λα 

ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό 

δηαζεζηκόηεηαο (Service Level Agreement), 

πνπ ζα εγγπάηαη θαη ειάρηζηνλ 

δηαζεζηκόηεηα 100%  ησλ ππεξεζηώλ. Να 

δνζεί ε απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε. 

ΝΑΙ  

3 
ΒΛΑΒΟΛΗΦΙΑ και ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ 

ΒΛΑΒΧΝ: 

ΝΑΙ/ΟΥΙ

/ΣΙΜΗ 

ΤΠΟΥΡΔ

ΩΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
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3.1 

Πξνζθεξόκελε εγγύεζε κέγηζηνπ ρξόλνπ 

αλακνλήο ηειεθσληθήο θιήζεο από ηελ ΓΔΡΑ 

πξνο ην βιαβνιεπηηθό θέληξν ηνπ αλαδόρνπ 

[<2 min]. 

ΝΑΙ 

 

3.2 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δηαζέηεη 

μερσξηζηό βιαβνιεπηηθό θέληξν κεγάισλ 

πειαηώλ, πξνζθέξεηαη πξόζβαζε ηεο ΓΔΡΑ 

ζε απηό. 

ΝΑΙ 

 

3.3 

Να δνζνύλ ζε παξαπνκπή ζηνηρεία γηα ην 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο βιαβώλ (ticketing) ηνπ 

αλαδόρνπ. 

ΝΑΙ 

 

3.4 

Πξνζθέξεηαη πξνο ηελ ΓΔΡΑ πξόζβαζε ζην 

παξαπάλσ ζύζηεκα δηαρείξηζεο βιαβώλ ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

ΝΑΙ 

 

3.5 

Γηα ηηο βιάβεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

επηθνηλσλία κε ηερληθό, ν ππνςήθηνο 

πξνζθέξεη ζε βάζε 24Υ7Υ365, ρξόλν θιήζεο 

ηεο ΓΔΡΑ από ηερληθό ηνπ (call-back) 

κηθξόηεξν ηεο κίαο ώξαο. 

ΝΑΙ 

 

3.6 

Η άξζε βιάβεο ζα γίλεηαη κόλν κεηά από 

επηβεβαίσζε από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΡΑ όηη 

όλησο ε βιάβε δηνξζώζεθε. Ο αλάδνρνο 

δειώλεη ξεηά όηη δελ ζα πξνβαίλεη ζε 

κνλνκεξείο άξζεηο βιαβώλ ρσξίο 

επηβεβαίσζε από ηελ ΓΔΡΑ. Βιάβε δελ 

λνείηαη ιαλζαζκέλε ξύζκηζε ηνπ 

Δμνπιηζκνύ/Τπεξεζηώλ από πξνζσπηθό ηεο 

ΓΔΡΑ αιιά δπζιεηηνπξγία ή αζηνρία ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ζα έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
 
Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε έσο  Δηθνζηηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (24.000,00€) 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο έρεη σο εμήο: 
 
Α) ςμμόπθωζη Αναδόσος με ηα <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ πληπόηηηαρ>> 
 
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηππηθήο πιεξόηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ 
Φαθέινπ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκόξθσζεο.  
 

Γικαιολογηηικό ςμμόπθωζη 
αναδόσος  
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά.  

β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο, ε 
νπνία λα αλαθέξεη επί ιέμε: «ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ 
όξσλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο 
απνδερόκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο 
θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνύο 
ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

 

γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη ε επηρείξεζε 
είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο 
ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

δ. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζ' απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηεο, πνπ 
λα έρεη  εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

ζη. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ 
απαηηείηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθό γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 
λνκηθνύ πξνζώπνπ, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε 
ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ / ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο 
πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ /ηεο. 

 

δ. Βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο όηη ην λνκηθό πξόζσπν 
είλαη ν κνλαδηθόο πάξνρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη ν απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο 
ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, απαιηείηαι και 
βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο όηη ην λνκηθό 
πξόζσπν είλαη ν απνθιεηζηηθόο πάξνρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα, ζπλνδεπόκελε από Τπεύζπλε Γήισζή 
ηνπ/ηεο. 

 

 
εκείσζε: Μόλν αλ ν δπλεηηθόο αλάδνρνο ιάβεη ηελ Σηκή ΝΑΗ ζε θάζε έλα από ηα παξαπάλσ 
θξηηήξηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο (δηαδηθαζία Β) 
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Β) Αξιολόγηζη (βαθμολόγηζη) ηηρ «ηεσνικήρ πποζθοπάρ» 
 
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ Φαθέινπ θαη 

ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ.  

A/A 
ηοισεία ηεσνικήρ πποζθοπάρ ΑΠΑΗΣΖΖ 

Σιμή                                       
ζςμμόπθω
ζηρ                         
αναδόσος 

1 

Γίκησο Γιανομής Περιετομένοσ 

(Γ.Γ.Π)ζσνολικού όγκοσ διακίνηζης 

δεδομένων έως 36 ΣΒ. 

ΝΑΙ  

1.1 

Σν Γ.Γ.Π λα παξέρεη δηαζεζηκόηεηα δηθηύνπ 

100% κε πξνζθνξά SLA γηα Streaming 

ππεξεζίεο. 

ΝΑΙ 

 
 

1.2 

Να ππνζηεξίδεη δπλαηόηεηα ιεπηνκεξνύο 

δηαρείξηζεο ηεο cache κε αλαιπηηθή 

παξακεηξνπνίεζε αλά πεξίπησζε. 

ΝΑΙ 

 
 

1.3 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα alerting γηα έθηαθηα 

ζπκβάληα όπσο πηώζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

ησλ origin servers ηνπ πειάηε ή πξνβιήκαηα 

ζηελ δηαζεζηκόηεηα live ηειενπηηθνύ πιηθνύ. 

ΝΑΙ 

  

1.4 

Σν Γ.Γ.Π λα παξέρεη δπλαηόηεηα γεσγξαθηθήο 

απεηθόληζεο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε ώζηε λα 

απνθιεηζηεί ε παξνρή πεξηερνκέλνπ όπνπ δελ 

ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα (geo-

blocking). 

 

ΝΑΙ 

 

 

1.5 

Σν Γ.Γ.Π. λα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηόηεηα 

απνηξνπήο ιήςεο ηνπ live πεξηερνκέλνπ 

streaming από ηξίηα sites. 

 

ΝΑΙ 

 

 

1.6 

Να ππνζηεξίδεη ηελ δηαλνκή δπλακηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζειίδσλ (πρ aspx,  asp,  php)  

θαζώο θαη θάζε ηερλνινγία αηρκήο. 

 

ΝΑΙ 

 

 

1.7 

Να πξνζθέξεη δηαλνκή θσδηθνπνηεκέλεο live 

εηθόλαο αιιά θαη θαηά απαίηεζε πεξίπησζε 

(VoD) ζε H.264 codec θαη θσδηθνπνίεζε ήρνπ 

MP3 ή AAC, HE-AAC. Βαζηθή ππνρξέσζε ηεο 

ΓΔΡΑ  είλαη όηη ζα ζηέιλεη κόλν έλα θύξην 

stream ε θαη έλα εθεδξηθό γηα θάζε 

πξόγξακκα πνπ κεηαδίδεη θαη απηά ζα 

αλαδηαλέκνληαη ζε όια ηα κέζα (devices). 

 

ΝΑΙ 
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1.8 

Σν Γ.Γ.Π. λα παξέρεη εξγαιεία ζηαηηζηηθώλ 

ώζηε λα κπνξεί λα απνηππώζεη 

ιεπηνκεξέζηαηα ζην ρξόλν όια ηα πιηθά πνπ 

έρνπλ δηαλεκεζεί αιιά θαη πιήζνο ησλ 

ηαπηόρξνλσλ ρξεζηώλ ζηε δσληαλή αιιά θαη 

θαηά απαίηεζε δηάζεζε πνιπκεζηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. 

 

ΝΑΙ 

 
 

1.9 

Να δηαζέηεη θόκβνπο  παξνπζίαο caching ζηελ 

Διιάδα κε ρξόλν πξνζπέιαζεο από ηνλ θόκβν 

caching  πξνο backbones άιισλ δηθηύσλ πνπ 

λα θαιύπηνπλ θαη' ειάρηζην ην 70% ησλ 

Internet ρξεζηώλ  

 

ΝΑΙ 

 

 

1.10 
Σν Γ.Γ.Π. λα ππνζηεξίδεη απεξηόξηζην αξηζκό 

ππνηνκέσλ (Sub domains). 

ΝΑΙ 

 
 

1.11 

Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη ηερληθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηηάρπλζε θαη πξνζηαζία 

πνπ πξνζθέξεη ην Γ.Γ.Π. ζε δηαδπθηηαθνύο 

ηόπνπο (websites). 

 

ΝΑΙ 

 

 

 2 ΔΓΓΤΗΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Σιμή ή 

μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σιμή 

ζςμμόπθω

ζηρ 

αναδόσος 

2.1 

 Θα πξέπεη όιεο νη ππεξεζίεο λα ζπλνδεύνληαη 

από πηζηνπνηεηηθό δηαζεζηκόηεηαο (Service 

Level Agreement), πνπ ζα εγγπάηαη θαη 

ειάρηζηνλ δηαζεζηκόηεηα 100%  ησλ 

ππεξεζηώλ. Να δνζεί ε απαξαίηεηε 

ηεθκεξίσζε. 

ΝΑΙ 

 
 

3 ΒΛΑΒΟΛΗΦΙΑ και ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΒΛΑΒΧΝ: 

Σιμή ή 

μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σιμή 

ζςμμόπθω

ζηρ 

αναδόσος 

3.1 

Πξνζθεξόκελε εγγύεζε κέγηζηνπ ρξόλνπ 

αλακνλήο ηειεθσληθήο θιήζεο από ηελ ΓΔΡΑ 

πξνο ην βιαβνιεπηηθό θέληξν ηνπ αλαδόρνπ 

[<2 min]. 

 

ΝΑΙ 

 

 

3.2 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δηαζέηεη 

μερσξηζηό βιαβνιεπηηθό θέληξν κεγάισλ 

πειαηώλ, πξνζθέξεηαη πξόζβαζε ηεο ΓΔΡΑ ζε 

απηό. 

 

ΝΑΙ 
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3.3 

Να δνζνύλ ζε παξαπνκπή ζηνηρεία γηα ην 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο βιαβώλ (ticketing) ηνπ 

αλαδόρνπ. 

 

ΝΑΙ 

 

 

3.4 

Πξνζθέξεηαη πξνο ηελ ΓΔΡΑ πξόζβαζε ζην 

παξαπάλσ ζύζηεκα δηαρείξηζεο βιαβώλ ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

 

ΝΑΙ 

 

 

3.5 

Γηα ηηο βιάβεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

επηθνηλσλία κε ηερληθό, ν ππνςήθηνο 

πξνζθέξεη ζε βάζε 24Υ7Υ365, ρξόλν θιήζεο 

ηεο ΓΔΡΑ από ηερληθό ηνπ (call-back) 

κηθξόηεξν ηεο κίαο ώξαο. 

ΝΑΙ 

 
 

3.6 

Η άξζε βιάβεο ζα γίλεηαη κόλν κεηά από 

επηβεβαίσζε από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΡΑ όηη 

όλησο ε βιάβε δηνξζώζεθε. Ο αλάδνρνο 

δειώλεη ξεηά όηη δελ ζα πξνβαίλεη ζε 

κνλνκεξείο άξζεηο βιαβώλ ρσξίο επηβεβαίσζε 

από ηελ ΓΔΡΑ. Βιάβε δελ λνείηαη ιαλζαζκέλε 

ξύζκηζε ηνπ Δμνπιηζκνύ/Τπεξεζηώλ από 

πξνζσπηθό ηεο ΓΔΡΑ αιιά δπζιεηηνπξγία ή 

αζηνρία ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα έρεη σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. 

ΝΑΙ 

 
 

 
εκείσζε: Μόλν αλ ν δπλεηηθόο αλάδνρνο ιάβεη Σηκή ενηόρ πποδιαγπαθών ζε θάζε έλα 
από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα και δεν κπιθεί αποππιπηέορ ζε κάποιο από αςηά κπνξεί λα 
πξνρσξήζεη ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο (δηαδηθαζία Γ) 
 
Γ) Αξιολόγηζη ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ. 
 
Δθόζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
πξόζθιεζε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ζεκεηώλεηαη ε ζπλνιηθή 
πξνζθεξόκελε (αηηνύκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγσληδόκελνπ. 
 

Δπωνςμία Αναδόσος  Σο ζςνολικό πποζθεπόμενο 
επγολαβικό ανηάλλαγμα (άνες ΦΠΑ) 

 
 
 

 

 
 
Γ) Σελικό Αποηέλεζμα 
 
Σν ηειηθό απνηέιεζκα δηαηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα κόλν γηα πξνζθνξά πνπ έρεη 
επηηπρώο νινθιεξώζεη θαη ηελ διαδικαζία Γ. 
 

Δπωνςμία Αναδόσος ΑΦΜ 
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Ζ σο άλσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε ή κε ζύκθσλε κε ηνπο 
όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 
 

Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ / και πίνακαρ πληπωμών 
 
 
Πίλαθαο πιεξσκώλ 

Πεπιγπαθή  
ςπηπεζίαρ 

Ζμεπομηνία 
ολοκλήπωζηρ 
μήναρ 1 

Ζμεπομηνία 
ολοκλήπωζ
ηρ μήναρ 2 

. . . Ζμεπομηνία 
ολοκλήπωζηρ 
μηναρ Ν (31-12-
2015 

Παξνρή 
ππεξεζηώλ  
Γηθηύνπ Γηαλνκήο 
Πεξηερνκέλνπ 
(Γ.Γ.Π. Content 
Delivery Network) 
AKAMAI 
TECHNOLOGIES, 
γηα ηε δηαδηθηπαθή 
παξνπζία ηεο 
ΓΔΡΑ θαη ηε 
κεηάδνζε ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ 
Αζήλα 984fm θαη 
ηνπ μελόγισζζνπ 
πξνγξάκκαηνο Air 
1044fm έσο θαη ηελ 
31/12/2015 
ζπλνιηθνύ όγθνπ 
δηαθίλεζεο 
δεδνκέλσλ έσο 36 
ΣΒ 

Δξγνιαβηθό 
Αληάιιαγκα/ 
Πιήζνο κελώλ Ν 

Δξγνιαβηθό 
Αληάιιαγκα/ 
Πιήζνο 
κελώλ Ν 

   Δξγνιαβηθό 
Αληάιιαγκα/ 
Πιήζνο κελώλ Ν 

 

Σημειώςεισ Πίνακα 
 

Εργολαβικό Αντάλλαγμα Ζωσ του ποςοφ των (Εικοςιτεςςάρων χιλιάδων 
ευρώ (24.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνων των 
νομίμων κρατήςεων (ήτοι 0,10%, υπζρ τησ 
Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημόςιων 
Συμβάςεων, το οποίο επιβαρφνεται με τζλοσ 
χαρτοςήμου 3% πλζον 20% υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ  
και του παρακρατοφμενου φόρου υπηρεςιών 
8% επί του ςυνολικοφ εργολαβικοφ 
ανταλλάγματοσ). Στο Εργολαβικό Αντάλλαγμα, 
δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

Πλήθοσ Μηνών   Το πλήθοσ των μηνών από την ημερομηνία τησ 
υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ ζωσ την ημερομηνία 
ολοκλήρωςησ τησ υπηρεςίασ (31/12/2015) 

Δικαιολογητικά  
ςε μηνιαία βάςη για  την έγκριςη των εντολών    
 πληρωμήσ 
 

1. Μηνιαίο υπηρεςιακό ςημείωμα καλήσ 
εκτζλεςησ υπηρεςίασ από τον εποπτεφοντα 
εκτζλεςη τησ Σφμβαςησ 
2. Αςφαλιςτική και Φορολογική Ενημερότητα 
από Ανάδοχο 
3. Προςκόμιςη Νόμιμου Παραςτατικοφ από 
Ανάδοχο (ΤΠΥ) 

 

 

15PROC002524568 2015-01-13


