
1 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 2 

«Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης , εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, 

Τομέα Παιδείας», Κατηγορία Δαπανών «Α. Προμήθειες», Υποκατηγορία Δαπανών «Α.2 Προμήθεια  

Η/Υ, περιφερειακά και λοιπού εξοπλισμού» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232. 

 

Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

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 (παρ. 3) 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. την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής απόφασης 

με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
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(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”», 

6. την υπ’αριθμ.πρωτ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. 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.  

8. τη με αριθμ.πρωτ. 1802/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6Ι68465ΧΙ8-3ΒΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027232, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.2378/24-04-2019 (ΑΔΑ: 66ΛΟ465ΧΙ8-ΖΓ8) 

Απόφαση, 

9. το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/ 94139/ Η/ 18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης 

διοικητικού υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον 

κο  Βαλιάντζα Κωνσταντίνο, 

11. την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 8/Β’/10-01-2020) περί μεταβιβάσεως 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς 

Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

12. το υπ’αριθμ.πρωτ. 1896/20-5-2020 Αίτημα της ΕΔ ΕΣΠΑ προς την ΜΟΔ ΑΕ για προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού (Κατηγορία επιλέξιμων 

ενεργειών ΤΒ: Α.2),  

13. την με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην ΕΔ ΕΣΠΑ 1977/27-5-2020 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

απάντηση της ΜΟΔ Α.Ε, με θέμα «Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας - Α. Προμήθειες Α.1. Εξοπλισμός Γραφείων 

Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός», 

14. τις ανάγκες της υπηρεσίας για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού 

εξοπλισμού, 

15. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει την Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084 του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, από όπου χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας», με Κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020». 

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση 

(αρ.118, ν.4412/2016) της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού 

εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της 

Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 

5027232. 

Η ως άνω προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα  ευρώ  

(2.780,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα 

επτά χιλιάδων ευρώ και είκοσι λεπτών (3.447,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως 

και την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

151 80 Μαρούσι, 1ος όροφος, γραφείο 1031 (γραφείο πρωτοκόλλου). 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός του πίνακα αποδεκτών 

του εγγράφου. 

1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, 

εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας», Κατηγορία 

Δαπανών «Α. Προμήθειες», Υποκατηγορία Δαπανών «Α.2 Προμήθεια  Η/Υ, περιφερειακά και λοιπού 

εξοπλισμού» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας», με 

Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 2014-2020» και αφορά  στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας (CPV: 30200000 Εξοπλισμός Η/Υ & 

Προμήθειες). 

Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή έγγραφης προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό 

και λοιπό εξοπλισμό και περιφερειακά: 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 2 

2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3 

3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 3 

4 WEB CAMERA 7 

5 ΣΥΣΚΕΥΗ PRESENTER ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ 

«Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης» της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

α) Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και δεν γίνονται 

αποδεκτές προσφορές για ανακατασκευασμένα είδη (refurbished). 
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β) Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ειδών και των προδιαγραφών 

όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 

πρόσκλησης. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος των ειδών καθώς και εναλλακτικές 

προσφορές. 

2. Χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων Αναδόχου και παραλαβή τους 

Η παράδοση του ως άνω υλικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του ΥΠΑΙΘ και σε χρονικό διάστημα έως και είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η παράδοση του υλικού εξοπλισμού δύναται να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία 

φορές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, εντός τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του υλικού εξοπλισμού και στην περίπτωση τμηματικής 

παράδοσης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία παράδοση. Η Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η 

Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. 

3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

επτακοσίων ογδόντα  ευρώ  (2.780,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών 

χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ και είκοσι λεπτών (3.447,20€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης  «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084 του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

4. Τρόπος πληρωμής 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα 

γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, 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 την 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.  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης φύσεως φορολογικών 

και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών, όπως: α) κράτηση ύψους 0,07%, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), και β) κράτηση ύψους 0,06%, επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Επί των κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 
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επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. Τραπεζικά τέλη ή 

άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

5. Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

6. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

6.1 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε Σφραγισμένο Ενιαίο Φάκελο Προσφοράς.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’αριθμ.πρωτ. 1987/28-5-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 

του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο 

του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες 

λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας», Κατηγορία Δαπανών «Α. Προμήθειες», Υποκατηγορία 

Δαπανών «Α.2 Προμήθεια  Η/Υ, περιφερειακά και λοιπού εξοπλισμού» της Πράξης «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη , 09-06-2020, ώρα 14.00 

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

Επισημαίνεται ότι: 

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 1031- γραφείο πρωτοκόλλου, μέχρι την 

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, είτε να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω 

διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα 

παραλαμβάνονται 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. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μη κανονικές και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να 

έχουν αποσφραγισθεί. 

6.2 Ο Σφραγισμένος Ενιαίος Φάκελος κάθε 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)  

β) Τεχνική Προσφορά 

γ) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς 

Το ειδικότερο περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, της Τεχνικής Προσφοράς και του φακέλου 

Οικονομικής Προσφοράς  είναι το ακόλουθο: 
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α) Υπεύθυνη Δήλωση: (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά). Υποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι) του υποψηφίου για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, και με την οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος : 

α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 

γ. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

δ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, από 

τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ε. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 

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

στ. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

ζ. Σε περίπτωση ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα μετά την 

αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει πριν 

την απόφαση ανάθεσης:   

i. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα 

ii. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει, 

ii. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει . 

iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας  και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

ανάθεσης του έργου. 

β) Τεχνική Προσφορά 

Υποβάλλεται ο πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.  

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά, παραρτήματα με στοιχεία 

που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του.  

Οδηγίες για την συμπλήρωση του πίνακα συμμόρφωσης δίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

γ) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς», 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι: 

i) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με την συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου. 

ii) Η συνολική προσφορά του υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της 

παρούσας Πρόσκλησης. 
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iii) Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες 

οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

iv) Όλες οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες 

τιμές του έντυπου οικονομικής προσφοράς.  

v) 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 

7. Αξιολόγηση προσφορών 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών. Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα της 

πρόσκλησης, θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις 

απαιτήσεις της πρόσκλησης, η επιτροπή θα κατατάξει τις οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά της 

συνολικής τιμής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την τελική 

κατάταξη των προσφορών, ως προσωρινός Ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο προσφέρων την 

χαμηλότερη τιμή στο πεδίο «Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς.  

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

του πεδίου «Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του εντύπου της οικονομικής 

προσφοράς, 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. 

8. Ανάθεση έργου - υπογραφή συμφωνητικού 

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης του 

έργου, ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν ενημέρωσής του από την αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει να 

προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα 6.2.α της 

παρούσας. 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αποσφραγιστεί από την αρμόδια επιτροπή, η οποία κατόπιν ελέγχου 

των δικαιολογητικών θα συντάξει το σχετικό πρακτικό για την ανάδειξη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σε αυτόν, οφείλει εντός προθεσμίας τριών (3) 

εργάσιμων ημερών, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.  

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

ή όχι, να ακυρώσει σε οποιαδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να 

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

του λόγου στους υποψηφίους. 
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Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

www.epiteliki.minedu.gov.gr  

 
 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ 

   

   

  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
   

 
                                                                                           
 

 

 

Συνημμένα 

1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

3. Παράρτημα ΙΙΙ: Τεχνικές προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
E-MAIL 

BYTE COMPUTER ABEE 
Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, 
117 41 Αθήνα 

210 9002000 info@byte.gr 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
A.E.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ 

Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τ.Κ.14452 

210 6492800 cosmos@cbs.gr 

HIPAC Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53 Τ.Κ. 
11745 ΑΘΗΝΑ 

210 9370265 - 
266  

 
info@hipac.gr 
 

T.B.S.-TOTAL BUSINESS 
SOLUTIONS   

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

210 9370770 info@tbs.gr 

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.  

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

210 6990401 
 

 
sales@epafos.gr 
 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΜΑΡΝΗ 18 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 
104 33 

210 5200073 
 

info@ekontis.gr 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 5, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

210 2892000 marketingrequests@plaisio.gr 

Σ. ΤΣΙΡΗΣ – TELEHERMES  ΕΠΕ 
Σοφ. Βενιζέλου 50,  
173 43, Αγ. Δημήτριος 

210 9715355 info@telehermes.com 

CPI 
Ραφαηλίδου 1 & Αγρινίου, 
177 78 Ταύρος, Αθήνα 

210 4805800 info@cpi.gr 

MG MANAGER 
Σολωμού 26, 10682, 
Αθήνα 

210 3001714 
210 3817992 

sales@mgmanager.gr 

e-gate.gr 
Δημ. Ράλλη 37 & 
Μαραθωνοδρόμου, 
15124, Μαρούσι 

2111800800 info@e-gate.gr 

 

 

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