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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 
 
 
                         Mαρούσι,  6/5/2019   
                         Αρ. Πρωτ.:  2084         
 
                               
   
 
 
 

   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

      
  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 

5027232, του Ε.Π. «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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, ….», όπως ισχύει.  

5. 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,  

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

7. 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” […]»,87. Την 
ΥΑ με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, 
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε με την 120497/ΕΥΣΣΑ2403 
(ΦΕΚ3943/τ.Β/9-11-2017) και ισχύει, 
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8. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που αφορά στην έγκριση 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 -2020» (Κωδικός 
CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει κάθε φορά,  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1802/27-3-2018(ΑΔΑ:6Ι68465ΧΙ8-3ΒΟ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ για την ένταξη της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα 
Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, 

10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 40023/Υ1/9-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 867/Β’/12-3-2018) 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.,  

11. Την υπ’αριθμ. 159748/Υ1/25-8-2018 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 
539 ΥΟΔΔ). 

12. Τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, 

13. Το γεγονός  ότι η δαπάνη θα καλυφθεί  από την Σ.Α. 3451 - Εκπαίδευση και συγκεκριμένα από τον   Κωδικό ΣΑΕ: 

2018ΣΕ34510084, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 2014-2020», στο πλαίσιο ενεργειών της Τεχνικής βοήθειας, 

  
 

Προσκαλείστε να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση έργου προμήθειας υπηρεσιών 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», 

με κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020». 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την προμήθεια των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

(24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην 

έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας (Αναθέτουσα Αρχή), επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 

37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Δευτέρα, 13/5/2019 και 

ώρα 14.00 

 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου. 
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1. Συνοπτικά στοιχεία του υπό ανάθεση έργου  

Αναθέτουσα  Αρχή   

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι Αττικής 
Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Email: epiteliki@minedu.gov.gr  
Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS): EL301 Βόρειος Τομέα Αθηνών 

Σύμβαση 
Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέα Παιδείας  

Κωδικός CPV 
50310000-1 : Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων 
γραφείου 

Είδος σύμβασης Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία   :   13/ 5/ 2019 
Ημέρα             :   Δευτέρα 
Ώρα                 :    14.00 

Προϋπολογισμός έργου – εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης 

20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι  24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Διάρκεια Σύμβασης 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 
ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

Χρηματοδότηση έργου 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 
«Ενέργειες για την προετοιμασία, εφαρμογή και επιθεώρηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 
5027232, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Κωδικός Συλλογικής Απόφασης Ένταξης – 
Σ.Α.Ε. Χρηματοδότησης  

2018ΣΕ34510084 

 

 

 

2. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – όροι  και προδιαγραφές – παραλαβή παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ενέργειες για την 

προετοιμασία, εφαρμογή και επιθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην ανάθεση 

υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού  της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας και την 

αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της.  

 

2.1. Όροι και προδιαγραφές 

I. Ο προς συντήρηση εξοπλισμός αποτελείται από servers, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά συστήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (οθόνες, εκτυπωτές, scanners κ.λπ.), fax και φωτοτυπικά μηχανήματα, που βρίσκονται 
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στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι).  

Ο προς συντήρηση εξοπλισμός παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.  

Επισημαίνεται ότι ο πίνακας εξοπλισμού που ακολουθεί ενδέχεται να επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης λόγω αγοράς νέων ειδών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Η/Υ HP DC7900 29 

2 Η/Υ HP COMPAQ ELITE 8000 CMT 13 

3 Η/Υ QUEST QUEST-X 3 

4 Η/Υ TURBOX FLEXWORK 4 

5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P2015 2 

6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 1020 -1022 5 

7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP COLOR LASERJET CP 2025 2 

8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P 2055DN 1 

9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P 1505N 2 

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MS610DN 2 

11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP PRO 400 M451DN 1 

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK COLOR CS310-410DN 4 

13 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK B/W MS317DN 4 

14 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK COLOR CS417DN 2 

15 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI B411DN 2 

16 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C511DN 1 

17 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C831 1 

18 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ PRINTRONIX P5215 LINE PRINTER 1 

19 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG 2825ND 2 

20 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET P 3055 1 

21 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LEXMARK MX310DN 3 

22 FAX SAMSUNG SF 560 1 

23 FAX SAMSUNG SF760P 2 

24 FAX PHILIPS LASERFAX 5125 1 

25 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ UTAX CD 1040 1 

26 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP  MX 350U 1 

27 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP  MX 354N 1 

28 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH  AFICIO MP 2500ln 1 

29 SERVER HP PROLIANT G5 1 

30 SERVER DELL POWEREDGE 2950 3 

31 STORAGE SERVER UNIBRAIN FIRENAS 1 

32 ΟΘΟΝΕΣ DELL E2318H 32 

33 VIDEO PROJECTOR VIEWSONIC PJ502 1 

34 VIDEO PROJECTOR BENQ W6000 1 

 

II. Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει: 
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 Τηλεφωνική υποστήριξη.  

 Επανορθωτική συντήρηση εξοπλισμού, μαζί με τα ανταλλακτικά, όπου απαιτούνται. 

 Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού, μαζί με τα ανταλλακτικά, όπου απαιτούνται 

 Τεχνική υποστήριξη λογισμικού (εκτός λογιστικού προγράμματος). 

III. Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται από τον Ανάδοχο δύο (2) φορές το χρόνο κατόπιν 

τηλεφωνικής ή έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

IV. Για βλάβες που αφορούν στους κεντρικούς Servers, ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται  

 τηλεφωνικώς εντός μίας (01) ώρας ή 

 με επιτόπου μετάβαση/παρουσία εντός τριών (03) ωρών.  

       Για τις λοιπές κλήσεις, ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται  

 τηλεφωνικώς  εντός δύο (02) ωρών ή  

 με επιτόπου μετάβαση/παρουσία εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.    

V. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ανταλλακτικά, θα προσκομίζεται στην Αναθέτουσα Αρχή φωτοαντίγραφο του 

τιμολογίου αγοράς. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αγορά του εκάστοτε ανταλλακτικού θα πραγματοποιείται μετά 

την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια αυτού, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έρευνα αγοράς.  

VI. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει προσωρινά με 

αντίστοιχων δυνατοτήτων εξοπλισμό σε λειτουργία μέχρι την τελική αποκατάσταση της βλάβης κατόπιν 

επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή και έκδοσης σχετικής έγκρισης. 

VII. Η επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα γίνεται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής πλην εξαιρετικών 

περιπτώσεων, κατόπιν σχετικής συνεννόησης του Αναδόχου με την Αναθέτουσα. 

 

2.2. Παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται τμηματικά, κάθε δύο (2) μήνες, από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών, όπως παραστατικά καταγραφής κλήσεων, 

παραστατικά εργασιών, παραστατικά σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών στην περίπτωση που στο πλαίσιο 

της συντήρησης του εξοπλισμού κριθεί απαραίτητη η προμήθεια τους.   

 

 

3. Κριτήριο Ανάθεσης  

Το έργο θα ανατεθεί στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

 

4. Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται σε 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι σε 24.800,00€ (εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084. 
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5. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:  

α) απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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.  

και 

β) οφείλουν να συμμορφώνονται και να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για τη διασφάλιση 

ποιότητας που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 

αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή 

 

6. Λόγοι αποκλεισμού από την διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Αποκλείεται οικονομικός φορέας από την διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) όταν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους 

που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, (δηλαδή, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων)  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β) όταν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 

οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 πριν 

από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

7. Κατάρτιση - Υποβολή προσφοράς 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει 

ευκρινώς τις ενδείξεις: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 

μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, για τα έτη 2019-2020 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 

5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

(Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: 2084/6-5-2019) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/5/2019, ώρα 14.00 

(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

 Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος είτε θα κατατεθεί στην 

έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας (Αναθέτουσα Αρχή), επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την 13/5/2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14.00, είτε θα αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο 

(ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη.  

Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή 

μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται από 

αυτήν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των 

προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα 

που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 

της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές 

 

 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά) για την 

οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα 

ότι:  

-  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,  

-  δεσμεύεται, στην περίπτωση ανάδειξής του ως προσωρινού αναδόχου, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για την 

ανάθεση του έργου όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας πρόσκλησης (βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο 

από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ, φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι  δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ) 

-  δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση, και  
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- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.    

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙI της παρούσας.  

Β. (Υπο) Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, με την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα.  

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα παρέχεται με τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ, ανά ώρα 

ΦΠΑ  

(ανά ώρα) 

Συνολική τιμή 

με ΦΠΑ ανά ώρα 

Παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης του 

μηχανογραφικού 

εξοπλισμού της ΕΔ ΕΣΠΑ 

………,……  € /h 

 

………,……  € /h 
……,…..  €/h 

 

Στην συνολική τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες του Αναδόχου όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

άρθρο 2 της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  ανά ώρα αποτελεί την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και για το ζητούμενο διάστημα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 

 Επίσης, απορρίπτεται προσφορά που: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 

γ) θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής 

 

8. Αξιολόγηση προσφορών  

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγισθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

των προσφορών. Η επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 

προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή του 

πεδίου με «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΩΡΑ» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει 

την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

 

 

9. Ανάθεση του έργου και υπογραφή σύμβασης 

O προσωρινός ανάδοχος, οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρακτικό για την 

ανάδειξη του Αναδόχου. 

Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας 

του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 

 
 

10. Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αφορά την περίοδο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. 

Στις περιπτώσεις:  α) εξάντλησης του ως άνω προϋπολογισμού πριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης  ή   

β) μη εξάντλησης του προϋπολογισμού μέχρι και την λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, η  σύμβαση λύεται 

αυτοδικαίως και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

11. Δικαιολογητικά για την ανάθεση του έργου 

Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, 

ii)  πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,  

iii) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους 

διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

αλλοδαπή, 

iv) Υπεύθυνη Δήλωση  εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του ν. 4412/2016, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
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κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ στην παρούσα Πρόσκληση 

v) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, 

vi) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά 

περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά 

την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

 

 

12. Πληρωμή Αναδόχου - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε συνέχεια της τμηματικής παραλαβής των υπηρεσιών 

(κάθε δύο μήνες), κατόπιν εγκρίσεως από την Αναθέτουσα Αρχή του σχετικού πρακτικού παραλαβής της επιτροπής  

παραλαβής του έργου.   

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι 

δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από 

επιγενόμενη αιτία.  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

α- κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του 

Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 

χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

β- κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του 

Ν.4412/2016 επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβάλλεται δε επί της αξίας κάθε αρχικής, 
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τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση 

υπέρ ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ- παρακράτηση φόρου 8 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να 

ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ 

αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  

                                      
 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL):  

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el       

 
 
 
 

 

 

 

 
 Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς 

2. Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για υποβολή προσφοράς 

3. Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

  

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Εταιρεία 
 

Διεύθυνση Τηλ. 
επικοινωνίας 

E-mail 

BYTE COMPUTER ABEE ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 98 & 
ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 Αθήνα 

210 9002000 info@byte.gr 

SUN TEC CITY – Software 
Partner 

Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 350, 14232, 
Ν.ΙΩΝΙΑ 

210 2826697 info@sunteccity.gr 
 

T.B.S.-TOTAL BUSINESS 
SOLUTIONS   

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99, Τ.Κ. 
171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
ΑΤΤΙΚΗ 

210 9370770 info@tbs.gr 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 27, 10673, 
ΑΘΗΝΑ 

6972429345 cgeorgi@gmail.com 
 

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.  

ΛΕΩΦ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48, Τ.Κ. 
176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

210 6990401 
 

xx@epafos.gr 
 

Μ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ – 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 98, Τ.Κ. 
14342, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

210 2724140 info@kalapodis.gr 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26, Τ.Κ. 10682 
ΑΘΗΝΑ 

2103822516 info@diagramma.gr  
sales@diagramma.gr  

COMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΑΕΒΕ 

Π. ΜΠΑΚΠΓΙΑΝΝΗ 44, Τ.Κ. 
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2106492800  
cosmos@cbs.gr  

 
 
 
 
 
Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:info@byte.gr
mailto:info@sunteccity.gr
mailto:info@tbs.gr
mailto:cgeorgi@gmail.com
mailto:xx@epafos.gr
mailto:info@kalapodis.gr
mailto:INFO@DIAGRAMMA.GR
mailto:sales@diagramma.gr
mailto:cosmos@cbs.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για τη Σύμβαση «Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ, ανά ώρα * 

ΦΠΑ  

(ανά ώρα) 

Συνολική τιμή 

ΜΕ ΦΠΑ ανά ώρα 

Παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης του 

μηχανογραφικού 

εξοπλισμού της ΕΔ ΕΣΠΑ 

……………  € /h 

 

 

……………  € /h ………..  €/h 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία εταιρείας :       

Διεύθυνση:  

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 

Ημερομηνία                       : ………….….…..………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Στην συνολική τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες του Αναδόχου όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

άρθρο 2 της παρούσας πρόσκλησης. 

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  ανά ώρα αποτελεί την οικονομική προσφορά του υποψηφίου  

 

 

 

 

 

                                        

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 
Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο 

πλαίσιο της υπ.αριθμ. 2084/6-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 

υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του 

ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 

5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»:  

1)  Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

2) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.     

3) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως προσωρινού μειοδότη (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα 

Αρχή μετά την αξιολόγηση της προσφοράς), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι  δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

(δηλαδή, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων) 

δ.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσωρινού Αναδόχου ως εξής: 

-   Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, την έναρξη επιτηδεύματος. 

-  Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα 

σχετική έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ,ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. 
(Εmail):  
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ε. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

στ. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ 

4)  Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

ως άνω Πρόσκληση  

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης 

 

 

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2019 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 
Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο 

πλαίσιο της υπ.αριθμ. 2084/6-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 

υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του 

ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 

5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»:  

1)  Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ,ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ), 

 

 

 

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2019 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 
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