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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                  Αρ πρωτ:  322/21-2-2020
                                                                               ΠΡΟΣ 

  Oικονομικους φορείς
Πληροφορίες Γκερεδάκη Ειρήνη     
                             
Το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  σύμφωνα  με  την  υπ  αρ  49/21-2-20  απόφαση της

ΔΕ,ενδιαφέρεται  για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής

υπηρεσιών για την προγραμματισμένη αποστολή μαζικών sms που θα περιέχουν

συντομευμένη πληροφόρηση των παραληπτών -μελών του Επιμελητηρίου.

Ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων που διαθέτει έως σήμερα το Επιμελητήριο

ανέρχονται σε 4.000 περίπου αριθμούς.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει στο Επιμελητήριο πρόταση

έως 20/3/2020.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάθεσης : έως 500,00

Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Επιμελητήριο.  

1.1 Τεχνικές Προδιαγραφές 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα επιθυμούσαμε την υποβολή οικονομικών 

πρόσφορων για υπηρεσίες αποστολής σύντομων μηνυμάτων, οι οποίες θα 

περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Διαδικτυακή πλατφόρμα αποστολής γραπτών μηνυμάτων (web εφαρμογή). 

2. Ενιαία χρέωση (€/SMS) προς όλα τα δίκτυα και τις εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από τον όγκο μηνυμάτων που αποστέλλεται και 

δέσμευση τιμής έως τη λήξη της σύμβασης. 

3. Ικανή ταχύτητα αποστολής sms/sec, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μαζική

αποστολή και η έγκαιρη παράδοση ακόμη και προς όλα τα μέλη μας, εντός

λίγων λεπτών της ώρας. 

4. SMS Tracking & Reporting Tool. Εργαλείο αναλυτικών στατιστικών 

στοιχείων ανά καμπάνια, ημέρα, μήνα, χρόνο και δίκτυο το οποίο θα 

είναι ικανό να εξάγει συγκρίσεις μεταξύ δικτύων και στατιστικές 

αναφορές, παρέχοντας, χωρίς επιπλέον χρέωση, κατάσταση παράδοσης 

μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (ώστε να επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος

μιας μαζικής αποστολής μηνυμάτων), στα εξής: 

1. a) εάν το sms παραδόθηκε, 

2. b) εάν έχει φραγή, 



3. c) εάν το νούμερο δεν ισχύει, 

4. d) εάν δεν έχει σήμα κλπ 

5. Σύστημα αυτόματης επαναδρομολόγησης μηνυμάτων για 24Ω αφότου έχει 

γίνει η αποστολή, εφόσον το μήνυμα δεν έχει φθάσει στον τελικό 

παραλήπτη, χωρίς επιπλέον χρέωση για το Επιμελητήριο Λασιθίου. 

6. Δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού αποστολής μηνυμάτων. 

7. Πλήρης τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, χωρίς

χρέωση. 

1.2 Ειδικοί Οροι 

1. Σε περίπτωση υποβολής του ιδίου οικονομικού τιμήματος Χ €/SMS θα 

προτιμηθεί η προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου του οποίου η πλατφόρμα 

που χρησιμοποιεί, πραγματοποιεί την αποστολή των γραπτών μηνυμάτων με

απευθείας δρομολόγηση, δηλαδή χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων SMS παροχών 

(providers). 

2. Δεν θα γίνονται δέκτες πρόσφορες που περιλαμβάνουν κλιμακωτή χρέωση 

(δηλ. τίμημα ανάλογο με το πλήθος των απεσταλμένων μηνυμάτων). 

3. Δεν θα γίνονται δέκτες πρόσφορες που δεν περιλαμβάνουν ενιαία χρέωση.

Η  κατακύρωση  γίνεται  στον  οικονομικό  φορέα  που  κατέθεσε  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών

που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της παραγράφου 1.1 «τεχνικές

προδιαγραφές».

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,

μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας  αποστείλετε  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά   :α.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία

ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο

73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017,

άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016,  όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του

Ν.4497/2017)]

 Ο Πρόεδρος

                                                                                                        

                                                         ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ  

                                                           


