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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461695-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός
2018/S 203-461695

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Τομέα Παιδείας
1090214
Ανδρ. Παπανδρέου 37
Μαρούσι
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Παππάς
Τηλέφωνο:  +30 2103442527
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evpappas@minedu.gov.gr 
Φαξ:  +30 2103442153
Κωδικός NUTS: EL
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε., για πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας — Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ..

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:evpappas@minedu.gov.gr
www.epiteliki.minedu.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού, σε 306 σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη
χώρα, για χρήση από την επιστημονική επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους της πράξης.
Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών
σημείων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο), μεταξύ της επιστημονικής επιτροπής της πράξης και του
συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος. Αγαθά προς προμήθεια:
1) επιτοίχιος διαδραστικός βιντεοπροβολέας·
2) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής·
3) πίνακας προβολής (μαρκαδόρου)·
4) κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο, πολύπριζο.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 987 096.77 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας
εξοπλισμού, σε 306 σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα, για χρήση από την επιστημονική επιτροπή και
όλους τους εμπλεκόμενους της πράξης.
Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών
σημείων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο), μεταξύ της επιστημονικής επιτροπής της πράξης και του
συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος.
Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και
επίδειξη καλής λειτουργίας του διαδραστικού συστήματος τηλεδιάσκεψης, με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές,
που αποτυπώνονται στον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV, στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. του
Παραρτήματος III. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός 10 μηνών, από την υπογραφή
της σύμβασης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση,
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επίσης:
Α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η.Η.Ε.), απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β).
Α2) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα Η.Η.Ε., των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι
στο Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17, της υπ' αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014).
Β1) Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, απαιτείται να έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Β2) Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται, να μη διακινούν προϊόντα των οποίων οι
παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/11/2018
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/11/2018
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Τομέα Παιδείας
Ανδρ.Παπανδρέου 37
Μαρούσι
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2103442527
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evpappas@minedu.gov.gr 
Φαξ:  +30 2103442153

mailto:evpappas@minedu.gov.gr
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Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Τομέα Παιδείας
Ανδρ. Παπανδρέου 37
Μαρούσι
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2103442527
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evpappas@minedu.gov.gr 
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία, για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής, είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Τομέα Παιδείας
Ανδρ. Παπανδρέου 37
Μαρούσι
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2103442527
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evpappas@minedu.gov.gr 
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/10/2018
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