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Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης 
Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών 
Αρμόδιος Υπάλληλος: Αφροδίτη Γαβριήλ 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432                                                                     Α γ. Παρασκευή, 28.12.2021   
Ταχ. Κώδικας : 153 42  Αθήνα       
Τηλέφωνο : 210- 6075769                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου.: 20948                
Email  : agavriil@ert.gr      

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
                                      Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    ( ΕΡΤ ΑΕ)  
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών Καταγραφής, 
Ανάλυσης και Μοντελοποίησης,  των διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 4412/2016.  
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση  ΑΕ,  
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγία Παρασκευή  
Πληροφορίες : Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης  
Τηλέφωνο: 210-6075769 – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: agavriil@ert.gr  

2. Τίτλος : «Υπηρεσίες Καταγραφής, Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Διαδικασιών  της Γεν. Δ/νσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών » 

3. CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 79411100-9 

4. Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
5. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης :  

Η καταγραφή  διαδικασιών για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και ειδικότερα της 
Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση 
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανωτικών μονάδων των Διοικητικών και 
οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον σε ένα 
σύγχρονο περιβάλλον με τη χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,  της  
διακήρυξης. 

6. Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  εξήντα χιλιάδες  ευρώ  (60.000,00 )    
7. Τόπος, Χρόνος  και γλώσσα υποβολής των προσφορών : 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη με Α/Α 140351.  
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : από την ανάρτηση  του διαγωνισμού στο  ΕΣΗΔΗΣ  

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής  προσφορών :18-01-2022 και ώρα 14:00μμ 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 19-01-2022 και ώρα 14:30μμ  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται : Να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ)- διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus .gov.gr ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής  

mailto:agavriil@ert.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus/
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8. Διάρκεια της σύμβασης : Η σύμβαση θα διαρκέσει για πέντε ( 5)  μήνες από την υπογραφή της.  
9. Χρηματοδότηση : Ίδιο Πόροι  
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων3. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης4. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.5   

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις :  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, ύψους δύο τοις εκατό (2%) του 
προϋπολογισμού του προς ανάθεση έργου,  διάρκειας κατ’ ελάχιστον εννέα  (9) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.    
Εγγυητική Επιστολή Καλής και Προσήκουσας Εκτέλεσης των όρων σύμβασης, ύψους τέσσερα τοις 
εκατό (4%) του προϋπολογισμού του προς ανάθεση έργου,  ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της σύμβασής, όπως ο τελευταίος ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης.  

12. Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής  

13. Τόπος Παροχής υπηρεσιών : Λ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή  
14.  Κατανομή σε τμήματα : ΟΧΙ  
15. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ  
16. Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκεινται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης.  

                                                 
1        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
2        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον 

στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
3       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 

τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 

κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
4   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
5 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
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17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : Οκτώ (8) μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

18. Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της 
ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr, στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                          

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Kοινοποίηση: 

 
 Υπηρεσίες Δ/ντος Συμβούλου 
 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ 
 Γενική Δ/νση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων 

 Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης 

 Δ/νση Πληροφορικής  

 Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών (agavriil@ert.gr)  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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