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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
                 
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Μαρούσι,    28 /08/2017 

                   Αρ. Πρωτ. : 3273 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Μ Πραγματευτέλη 
Τηλέφωνο: 210-3442148 
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  mpragmatefteli@minedu.gov.gr 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

«Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», Αρ. Διακ. 3/2017 

Σχετικά: 

1. Η υπ’ αρ. 2955/27-07-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001762591 2017-07-27) Διακήρυξη του ως άνω 

διαγωνισμού. 

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ .ΕΔ ΕΣΠΑ 3019/31-7-2017 έγγραφο  της εταιρείας COSMOS Business Systems 

ΑΕΒΕ. 

3. Το υπ’ αρ. εισερχ.ΕΔ ΕΣΠΑ 3198/18-8-2017 έγγραφο  της εταιρείας UniSystems A.E. 

4. Το υπ’ αρ. 1/24-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, όπως διαβιβάστηκε με 

το υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ3265/28-08-2017 

 

Αναφορικά με το τεύχος διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & 

εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (Αρ. Διακ. 3/2017) και με βάση τα 

ερωτήματα που τέθηκαν στην  Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής: 

ΕΡ.1: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ για το είδος 7 ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
(σελίδα 135) στα τεχνικά χαρακτηριστικά αναγράφεται το κείμενο: 

«Προγραμματιζόμενη συσκευή τεμάχια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:mpragmatefteli@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΞΙΛ4653ΠΣ-ΖΟΖ
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- Να έχει κουμπιά μέσω των οποίων να προγραμματίζεται η συσκευή 

- Να διαθέτει ενδείξεις όταν ανταποκρίνεται στις οδηγίες (π.χ. ήχους, φωτεινές ενδείξεις) 

- Να μετακινείται και να στρίβει σε γωνίες, βάσει των εντολών που δέχεται 

- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία (να περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης ή ο φορτιστής 
αν απαιτείται) 

Ποσότητα συσκευής που να απαρτίζει το σετ: ≥ 2 τεμάχια» 

 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε με την τελευταία απαίτηση «Ποσότητα συσκευής που 
να απαρτίζει το σετ: ≥ 2 τεμάχια». Εννοείτε ότι το σετ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο 
προγραμματιζόμενες συσκευές (ρομπότ) μαζί με τα τυχόν άλλα απαραίτητα υλικά/εξαρτήματα (π.χ. 
φορτιστές) για την κάλυψη των προδιαγραφών ή ότι ένα σετ αποτελούμενο από μια προγραμματιζόμενη 
συσκευή και ένα άλλο εξάρτημα (π.χ. τον φορτιστή του) συμμορφώνεται με την προδιαγραφή; 

 

ΑΠ.1: το σετ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο προγραμματιζόμενες συσκευές (ρομπότ) μαζί 
με τα τυχόν άλλα απαραίτητα υλικά/εξαρτήματα για κάθε μια από αυτές. Η λέξη «τεμάχια» στην πρώτη 
γραμμή έχει γραφεί εκ παραδρομής. 

 

ΕΡ.2: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας κατά πόσον η προμήθεια του ενός εκ των δυο λειτουργικών 
συστημάτων και ειδικότερα του πρώτου, το οποίο επιθυμείτε να είναι εγκατεστημένο, υπάγεται στο 
πρόγραμμα «Shape the Future» της εταιρίας Microsoft και αν ναι, παρακαλούμε γνωστοποιείστε μας τον 
σχετικό κωδικό που σας έχει αποσταλεί από τη Microsoft, προκειμένου να λάβουμε την ειδική τιμή που 
προβλέπεται από την κατασκευάστρια εταιρία υπολογιστικών συστημάτων. 

 

ΑΠ.2: για τους συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να προσφέρουν ως ένα από τα δυο λειτουργικά 
συστήματα των ΗΥ αυτό της Microsoft, ενημερώνουμε πως ο κωδικός συμμετοχής στο πρόγραμμα «Shape 
the Future» είναι ο 4178 7/26/2017 

 

Τέλος, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 11, τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά φυλλάδια (συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ISO, CE κ.λπ.) μπορούν να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3, δεν απαιτείται να κατατεθούν σε έντυπη μορφή όλα όσα ο 
προσφέρων συντάσσει και υπογράφει ψηφιακά. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 16, ενότητα Γ, τα τεχνικά 
φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
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Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος 

«Διαύγεια», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3861/2010, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Προϊστάμενο ΕΔ.ΕΣΠΑ. 

2. Μονάδες Γ’ & Β2. 
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