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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD,)», για την καλύτερη και αξιόπιστη ενημέρωση των ωφελουμένων του προγράμματος για την παραλαβή των
τροφίμων και των ειδών βασικής υλικής συνδρομής, προτίθεται να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης για την παροχή
υπηρεσιών αποστολής SMS, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, σύμφωνα με την αριθμ. 367/28-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΞ5Ι7Λ6-Ξ0Υ)
απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 421/27-09-2018 (ΑΔΑ : ΩΣΓΠ7Λ6-Λ8Π) όμοια.
Συνολικός προϋπολογισµός: µέχρι του ποσού των 4.500,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Απόφαση Ανάληψης : Α/Α 2796, αριθµ. πρωτ. 248457/11444/01-08-2018 (Α∆Α : 62ΝΞ7Λ6-ΑΩΡ).
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας ανακοίνωσης.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στο χώρο, για την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικώς στην ∆/νση ∆ιοικητικούΟικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών ΠΕ Ηλείας, (Μανωλοπούλου 47, ∆ιοικητήριο, Πύργος, 27131)

σε σφραγισµένο

φάκελο έως την Τετάρτη, 17/10/2018 και ώρα 11:00 π.µ., η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια µέρα και
ώρα 11:30 π.µ. .
Ο φάκελος θα περιλαµβάνει α) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α’ τις οποίες και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχουν
κώλυµα αποκλεισµού από τη συµµετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
73 και 74 του Ν.4412/2016 και β) Οικονοµική Προσφορά για την εν λόγω προµήθεια.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία οφείλει κατόπιν ειδοποίησής µας να προσκοµίσει τα
εξής δικαιολογητικά : Ποινικό µητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π∆Ε
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για
το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD) και ένεκα του µεγάλου αριθµού των
ωφελουµένων του προγράµµατος, για την καλύτερη ταχύτερη και πλέον αξιόπιστη ενηµέρωση αυτών για την
παραλαβή των τροφίµων και των ειδών βασικής υλικής συνδροµής, απαιτείται η σύναψη σύµβασης ( διάρκειας
έως την λήξη του φυσικού αντικειµένου της πράξης 31-12-2019 ) για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS
προς στους ωφελούµενους.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ενηµέρωσης των ωφελούµενων του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής του ΤΕΒΑ. Πιο συγκεκριµένα οι υπηρεσίες που θα παρέχει θα είναι:
1. Αποστολή SMS
Η αποστολή SMS θα γίνεται σε αριθµούς κινητών τηλεφώνων ωφελούµενων οικογενειών/ νοικοκυριών
που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή.
− Για κάθε αποστολή SMS είναι πιθανό να απαιτηθούν περισσότερες από µία (1) µονάδες SMS,
ανάλογα µε το µέγεθος του κειµένου που θα χρησιµοποιηθεί.
− Κάθε µονάδα SMS καλύπτει την αποστολή κειµένου έως 160 χαρακτήρων, περιλαµβανοµένων των
κενών. Σε περίπτωση δηλαδή που το κείµενο που θα χρησιµοποιηθεί είναι µεγαλύτερο από 160
χαρακτήρες θα απαιτηθούν π.χ. δύο (2) µονάδες SMS κ.ο.κ.
− Οι αποστολές SMS θα πραγµατοποιηθούν τµηµατικά και µε διαφοροποιηµένο κείµενο σε κάθε
αποστολή, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
− Οι τηλεφωνικοί αριθµοί στους οποίους θα αποστέλλονται τα SMS, ανέρχονται στους 7.250 περίπου και
εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 5 αποστολές SMS σε καθένα, εκ των οποίων οι 2 θα είναι διπλό
SMS, άρα συνολικά εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 7 µονάδες SMS για κάθε τηλεφωνικό αριθµό.
− Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για 50.750 µονάδες SMS, οι οποίες θα
χρησιµοποιηθούν για την αποστολή των SMS.
− Η υπηρεσία του Αναδόχου θα πιστοποιείται απολογιστικά, πριν την πληρωµή του, από τις µονάδες SMS
που χρησιµοποιήθηκαν για την αποστολή των SMS, βάσει σχετικού report που θα παραδοθεί από τον
Ανάδοχο.
2. Τηλεφωνική επικοινωνία
Σε περιπτώσεις ωφελούµενων στους οποίους για διάφορους λόγους δεν θα καταστεί δυνατή η παράδοση των
SMS ή ωφελούµενων που διαθέτουν µόνο σταθερό τηλέφωνο, θα πραγµατοποιείται προσωπική τηλεφωνική
επικοινωνία µέσω του call center του Αναδόχου.
− Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την πραγµατοποίηση των
τηλεφωνικών κλήσεων.
− Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί τουλάχιστον 3 προσπάθειες επικοινωνίας (τηλεφωνικές
κλήσεις) µε κάθε ωφελούµενο, σε περίπτωση µη απάντησης της κλήσης ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη
ενηµέρωση του ωφελούµενου.
3. Γενικοί όροι
− Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπό ανάθεση
σύµβασης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας, τήρησης και επεξεργασίας
προσωπικών δεδοµένων όπως έχει διαµορφωθεί µε τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.4.1997) και τις
σχετικές αλλαγές που αναµένεται να επέλθουν µε την ψήφιση νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων για την
ενσωµάτωση στην εθνική έννοµη τάξη του νέου Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, καθώς και να διαθέτει σχετική άδεια (εγγραφή σε µητρώο)
της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
− Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις προβλέψεις του Νέου Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679, εφαρµόζοντας σύστηµα συµµόρφωσης.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται ο Ανάδοχος.

− Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει συνολική προσφορά για τις υπηρεσίες που θα
παρέχει και η προσφορά να µην υπερβαίνει το ποσό των 4.500,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

