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Θέμα: Διευκρινίσεις επί των όρων του τεύχους Διακήρυξης του  Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Αριθμός Συστήματος 46460,1).  

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ. αρ. 3914/05-10-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002045597 2017-10-05) Διακήρυξη του ως άνω 

διαγωνισμού.  2.Το υπ. αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ  4084/16-10-2017 έγγραφο υποβολής αιτήματος 

παροχής διευκρινίσεων  της εταιρείας «SINGULAR LOGIC Α.Ε.». 3. Το υπ. αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ  

4125/17-10-2017 έγγραφο υποβολής αιτήματος παροχής διευκρινίσεων  της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Α.Ε.» 4. Το υπ. αρ. 01/25-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης, όπως 

διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ.ΕΣΠΑ   4340/25-10-2017 έγγραφο. 

Αναφορικά με το τεύχος διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με τίτλο 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑΜ: 17PROC002045597 2017-

10-05)  και με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην  Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής: 

mailto:nkatsoulis@minedu.gov.gr
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ΕΡΩΤΗΜΑ 01  ( SINGULAR LOGIC Α.Ε.) 

 

Σε σχέση με την προδιαγραφή του Πίνακα 12. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (HEADSET) με α/α 3 – «Μήκος καλωδίου ≥ 2m με 

αρσενικό στερεοφωνικό βύσμα για σύνδεση με τον ΗΥ 2 x 3.5 mm (ακουστικά & μικρόφωνο)» παρακαλούμε 

να διευκρινίσετε αν μπορούν να γίνουν δεκτά στο διαγωνισμό και ακουστικά που το μήκος καλωδίου τους 

είναι 1,8 μέτρα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 01    

Για το μήκος καλωδίου του συγκεκριμένου είδους, επειδή αφορά σε ενσωματωμένα στα ακουστικά 

καλώδια, μπορούν γίνουν δεκτά ακουστικά με μήκος από 1,8 μέτρα και άνω καθώς η απόσταση μεταξύ της 

κεντρικής μονάδας του ΗΥ και του χρήστη που θα χρησιμοποιήσει τα ακουστικά/μικρόφωνο είναι σε κάθε 

περίπτωση μικρότερη.         

          

ΕΡΩΤΗΜΑ  02 (ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.) 

 

Στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) πρέπει να έχει προβεί σε 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) και έως δύο (2) ανάλογων έργων 

προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή αγαθών εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος πριν την 

διενέργεια του διαγωνισμού ετών, 

Ως ανάλογα έργα προμήθειας εξοπλισμού νοούνται τα έργα που πληρούν σωρευτικά τους παρακάτω 

όρους, δηλαδή: 

α) έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών, 

β) έχουν αθροιστικά προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 45% του προϋπολογισμού (χωρίς 

ΦΠΑ) του παρόντος έργου, 

γ) έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος ετών πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η 

ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του έργου.». 
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Δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε € 1.444.126,61 προ ΦΠΑ, το 

ανωτέρω ποσοστό ύψους 45% του προϋπολογισμού ανέρχεται σε € 649.856,97. Παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε τα εξής: η εταιρεία μας έχει εκτελέσει επιτυχώς εντός των τελευταίων τριών συν του 

τρέχοντος ετών πληθώρα συμβάσεων προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή αγαθών, η συνολική αξία 

των οποίων ανέρχεται σε ποσό άνω των € 2.300.000, ήτοι κατά πολύ ανώτερο του ως άνω 45% του 

παρόντος προϋπολογισμού, πλην όμως δεν υπάρχει κανένα μεμονωμένο ή έστω δύο έργα εξ αυτών που 

έχει εκτελέσει, τα οποία αθροιστικώς να ανέρχονται στο ως άνω ποσό. Δεδομένων των ανωτέρω, 

διευκρινίστε μας εάν η εταιρεία μας πληροί τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 02 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) και έως δύο (2) ανάλογων έργων προμήθειας 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή αγαθών εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος πριν την διενέργεια 

του διαγωνισμού ετών. Ως ανάλογα έργα προμήθειας εξοπλισμού νοούνται τα έργα που πληρούν 

σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή: 

α) έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών, 

β) έχουν αθροιστικά προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 45% του προϋπολογισμού (χωρίς 

ΦΠΑ) του παρόντος έργου, 

γ) έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος ετών πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η 

ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του έργου.». 

Επομένως, οι υποψήφιοι του διαγωνισμού θα πρέπει να επικαλεστούν έως και 2 ανάλογα έργα με τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Τέλος, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

1. σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 Γλώσσα, 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. 
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2. σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2, ενότητα Γ, δεν απαιτείται να κατατεθούν σε έντυπη μορφή όλα όσα 

ο προσφέρων συντάσσει και υπογράφει ψηφιακά. Επίσης, τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από 

την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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