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Μαρούσι,  1/ 3/ 2018 

 Αρ. Πρωτ.: 1060 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:   Θανασουλοπούλου Ελένη 
Τηλέφωνο: 210-3443332  
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  ethanas@minedu.gov.gr,  

   
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας και Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814, στους ΑΠ 6, 8, και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014 – 2020.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. Το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 
Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 
4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής 
Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως ισχύει.  

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης 
της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, 
Τομέα Παιδείας” […]», 

5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:ethanas@minedu.gov.gr
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6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 197109/Α/14-12-15 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/Β’/09-12-2015) περί μεταβιβάσεως 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 180763/Γ1/ 25-10-2017 (ΦΕΚ 536 ΥΟΔΔ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 

8. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ/Β/1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,  

9. Τη με αρ. πρωτ. 13025/11-07-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των 
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18» και κωδ. ΕΔΒΜ49 για την 
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση", όπως ισχύει, 

10. Τη με αρ. πρωτ. 16031/23-11-2017, έκδοση 3, Πρόσκληση ΕΔΒΜ49 με τίτλο «Παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18», 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13694/09-08-2017 (ΑΔΑ: 9Ξ27465ΧΙ8-93Δ) Απόφαση ένταξης της Πράξης 
«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017 - 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020», 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16825/19-12-2017 (ΑΔΑ: 69Ρ0465ΧΙ8-92Μ) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης 
«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017 - 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020», και το ισχύον τεχνικό δελτίο αυτής,  

13. Το υπ΄αριθμ. 51/31-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Μονάδας Β1 της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα 
Παιδείας, με θέμα «Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης 
εικονικών μηχανών»,  

14. Την ανάγκη υποστήριξης των Πράξεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ49 της 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, 

15. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Ενιαίος Τύπος 
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017 - 2018», με Κωδικό ΟΠΣ 5009814, η οποία εντάσσεται 
στους ΑΠ 6, 8 και 9  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα τον Κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510041 από τον οποίο 
χρηματοδοτείται η ως άνω Πράξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για 

την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της 

Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018», με Κωδικό ΟΠΣ 5009814, στους ΑΠ 

6, 8, και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014 – 2020. 

Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

και β) τους όρους της παρούσας και της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
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Β. Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου 

«Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018», με Κωδικό ΟΠΣ 5009814, στους ΑΠ 6, 8, και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014 – 2020. 

Το υπό προκήρυξη έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

εξοπλισμού/υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης εικονικών μηχανών με σκοπό την υποστήριξη των 

Πράξεων της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ49 που υλοποιεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, και 

εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 7 «Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων» της Πράξης 

«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018», με Κωδικό ΟΠΣ: 5009814, στους Άξονες 

Προτεραιότητας  6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.  

Ο προϋπολογισμός  της ως άνω προμήθειας έργου ανέρχεται σε 40.322,58 € (σαράντα χιλιάδες τριακόσια 

είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 50.000,00 € (πενήντα 

χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Β.1.  Η διάρκεια υποβολής προσφορών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ λογίζεται ως η πρώτη 

ημέρα στο πλαίσιο της προθεσμίας.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων ορίζεται η 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 14:00 μ.μ.  

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, είτε να αποστέλλονται 

στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται 

με απόδειξη μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών.  

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε 

αιτία στην άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.  

Β.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό έχουν α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  β) ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του Ν. 4412/2016, και οι λόγοι που περιγράφονται στη Διακήρυξη του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα 

ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον 

η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και να διαθέτουν 

πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 σε ισχύ, και πιστοποίηση του Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 σε ισχύ, θα πρέπει να διαθέτει και ο κατασκευαστής των προσφερόμενων 

προϊόντων.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, πιστοποίηση του Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 σε ισχύ, απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα μέλη 

της ένωσης τα οποία θα προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του υπολογιστικού 

συστήματος διαχείρισης εικονικών μηχανών. Όσον αφορά την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας ISO 9001 σε ισχύ, θα πρέπει να την διαθέτουν όλα τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων.   

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 

Β.3. Γενικά Στοιχεία Συνοπτικού Διαγωνισμού 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας  
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι Αττικής 
Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Email: epiteliki@minedu.gov.gr  
Fax: +30 210 344 2153  

 

Τίτλος Έργου: «Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων» 

Προϋπολογισμός έργου:  40.322,58 € προ ΦΠΑ (50.000,00 € με ΦΠΑ 24%) 

Κριτήριο Ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(Χαμηλότερη τιμή) 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια  

Κωδικός αναφοράς CPV: 48820000-2 «Εξυπηρετητές»,  30234000-8 «Μέσα Αποθήκευσης» και 
51611100-9 «Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής» 

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου:  Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Έδρα Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 

Διάρκεια Υποβολής 
Προσφορών  

 

Καταληκτική Ημ/νία & 
ώρα: 

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 
λογίζεται ως η πρώτη ημέρα στο πλαίσιο της προθεσμίας 

 

Ημέρα Πέμπτη,  15 /03 /2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά 
και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, εντός 
σφραγισμένου φακέλου, έως και την ως άνω ημερομηνία και ώρα, 
στην έδρα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στην ως άνω 
διεύθυνση, Γραφείο 1031 (Γραφείο Πρωτοκόλλου) – 1ος όροφος.  

Οι τιμές της προσφοράς υποβάλλονται σε ευρώ. 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
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Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

Διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς  

60 ημέρες 

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

Διενέργεια Διαγωνισμού:  Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών, στην έδρα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στην 
ως άνω διεύθυνση και ώρα 10:00 π.μ. 

ΣΑΕ που βαρύνει η δαπάνη: 2017ΣΕ34510041 

Χρηματοδότηση έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο 
πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 
2017-2018» με MIS: 5009814, Υποέργο 7 «Εξοπλισμός Διαχείρισης 
Έργων», στους ΑΠ 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ενστάσεις – Προσφυγές  Ενστάσεις-Προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας 
Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 

Ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. 

Ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση 
της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει 

ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει 

αυτόν χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί 

δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ 

μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας προκήρυξης και του Τεύχους Διακήρυξης. 

Η παρούσα Προκήρυξη και το Τεύχος Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 

ΕΔ.ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας (www.epiteliki.minedu.gov.gr).  

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό θα παρέχονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, εφόσον ζητηθούν εγγράφως έως το αργότερο 6 ημέρες πριν από την 
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ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

epiteliki@minedu.gov.gr). Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις θα ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.epiteliki.minedu.gov.gr).  

 

 

 

 

 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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