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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87494-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
2022/S 035-087494

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ,ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 15180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pkleanthous@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103442977
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.gov.gr

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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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 Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός αναφοράς: 7/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης 
ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη 
εποχή καθώς και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των δομών εκπαίδευσης. Ο αιτούμενος 
εξοπλισμός προέκυψε ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διάφορα είδη
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης 
ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη 
εποχή καθώς και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των δομών εκπαίδευσης. Ο αιτούμενος 
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εξοπλισμός προέκυψε ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περ.Δ/νση Α/θμιας 
Εκπ.Δ.Μακεδ:
Γάντια θερμομονωτικά, Γυαλιά προστασίας Εργαστηριακές ποδιές
Βορικό οξύ
Βάμμα ηλιοτροπίου
Αμμωνία
Πράσινο μεθυλίου
Αιθανόλη
Ηλιανθίνη
Κυανό μεθυλενίου
Φαινολοφθαλεϊνη
Μπλε θυμόλης
Υδροξείδιο ασβεστίου
Ενεργός άνθρακας
Χαλκός
Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Σίδηρος
Χλωριούχος σίδηρος δισθενής
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ψευδάργυρος
Μπλε βρωμοθυμόλης
Lugol
Βενεδικτίνη
Luria broth
Αλκοολόμετρο
Ανθρώπινος σκελετός
Αντικειμενοφόρες πλάκες
Γυροσκόπιο
Διαστημόμετρα
Δοκιμαστικός σωλήνας
Ηλεκτρονικός ζυγός 0,01 g
Ηλεκτρονικός ζυγός 0,1 g
Θερμιδόμετρο
Θερμόμετρο μη βαθμονομημένο
Καλυπτρίδες
Κάμερα Ενδοσκοπική
Κλίβανος επώασης
Κλίβανος ξήρανσης
Λύχνος Bunsen
Μαγνητικός θερμαινόμενος αναδευτήρας
Μανόμετρο
Μεταλλικό ηλεκτροσκόπιο
Μηχανή Van der Graaf μεγάλη
Μηχανή Van der Graaf μικρή
Μηχανή Wimshurst μεγάλη
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Μηχανή Wimshurst μικρή
Μοντέλο DNA μικρό
Μοριακό μοντέλο χημείας
Οπτικό μικροσκόπιο μεγάλο
Πεχάμετρο τσέπης
Πιπέτα ακριβείας
Μόνιμα παρασκευάσματα ιστών-κυττάρων
Αντιδραστήρια προσδιορισμού ομάδας αίματος
Σετ χημικές ουσίες για αποκάλυψη DNA
Στερεοσκόπιο
Συσκευή απόσταξης
Συσκευή διαστολής υγρών-αερίων
Συσκευή ηλεκτρόλυσης
Συσκευή νόμου Lenz
Συσκευή στάσιμων κυμάτων
Σύστημα (συσκευή) ηλεκτροφόρησης DNA
Υδατόλουτρα
Φυγοκεντρικός διαχωριστής
Συσκευή Φωτομέτρησης
Θερμόμετρο ψηφιακό
Οπτικό μικροσκόπιο μικρό
Τροφοδοτικό
Μηχανή παραγωγής φορτίου Wimshurst
Ηλεκτρονικός ζυγός 1g
Θερμόμετρο αναλογικό
Πολύμετρο
Σετ Διαπασων
Πεχαμετρικά χαρτιά
Καλώδια-κροκοδειλάκια
Μοντέλο DNA μεγάλο
Έτοιμα παρασκευάσματα Βιολογίας
Σετ Φακών Συγκλίνων και Αποκλίνων
Πεχάμετρο αδιάβροχο
Ηλεκτροσκόπιο Φύλλου
Μικρόφωνο live streaming
Πλαστικοποιητής
Ρομποτική σετ 1
Ρομποτική σετ 2
Ρομποτική σετ 2 - επέκταση
Ρομποτική σετ 3
Ρομποτική σετ 4
Barebone μεγάλο kit
Barebone μικρό kit
Barebone μεγάλο – επέκταση για IoT
Drone μικρό
Σύστημα εκμάθησης προγραμματισμού
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Ρομποτική σετ 5
Ρομποτική σετ 6
Ρομποτική σετ 7
Ρομποτική σετ 8
Εκπαιδευτικό σετ ηλεκτρονικής μεγάλο
Ρελέ 4 εξόδων
Κάρτα μνήμης 16
Barebone μεγάλο – οπτικές επεκτάσεις
Σετ ηλεκτρισμού και μαγνητισμού
Εκπαίδευτικο σετ για γέφυρες
Εκπαίδευτικο σετ για μηχανές
Drone μεγάλο
Φωτογραφική μηχανή DSLR
Κάμερα δράσης απλή
Κάμερα δράσης 360
Κάμερα δράσης - αξεσουάρ
Κάρτα μνήμης 128
Καταγραφικό Ήχου
Κάρτα μνήμης 32
Ασύρματο μικρόφωνο πέτου
Φορητό αυτόνομο ηχείο
VR headset
Τηλεόραση μεγάλη
Εκτυπωτής 3D
Εκτυπωτής 3D ρητίνης
Εκτυπωτής 3D - PLA
Εκτυπωτής 3D - ABS
Λογισμικό σχεδιασμού 3-D
Σαρωτής 3D
Σαρωτής barcode
Εκτυπωτής barcode
Πιστόλι θερμοσιλικόνης
Σταθμός κόλλησης μικρός
Σταθμός κόλλησης μεγάλος
Κόφτης βινυλίου
Τηλεφωνική συσκευή IP
Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη
Συναγερμός
Barebone μεγάλο – περιβαλλοντικοί αισθητήρες
Barebone μεγάλο – ανεμιστήρες ψύξης
Αισθητήρας σωματιδίων
Αισθητήρας ποιότητας αέρα
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας - υγρασίας
Ρυθμιζόμενος μετατροπέας step down
Διακόπτης Τεσσάρων Καναλιών
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Καταστροφέας εγγράφων
Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη
Δείκτης Laser
Ηλεκτρονική κορνίζα
Βιντεοκάμερα
Κλιματιστικό
Τηλεόραση μικρή
Διαδραστική οθόνη αφής
Σύστημα ήχου συνεδριακού χώρου
Επιτραπέζια πυκνωτικά μικρόφωνα
Φωτογραφική μηχανή ψηφιακή μικρή
Μικρόφωνα ασύρματα
Ψυγείο με κατάψυξη
Ψύκτης δαπέδου φιάλης
Αντικραδασμικό δάπεδο
Στρώμα τοίχου
Σύστημα ανάρτησης
Στρώμα
Αιώρα swing
Αιώρες διαφόρων τύπων
Πισίνα
Τραμπολίνο
Επικλινές επίπεδο σε σχήμα σφήνας
Διάδρομος ισορροπίας
Βαρέλι περιστροφικής κίνησης
Τοίχος αναρρίχησης
Δίσκος ισορροπίας
Τούνελ
Μικρο-όργανο ισορροπίας
Μπάλες γυμναστικής
Μπάλες με χερούλι

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 806 451.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη

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.2.13) 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:
ΕΤΠΑ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΠΕ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης 
ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη 
εποχή καθώς και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των δομών εκπαίδευσης. Ο αιτούμενος 
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εξοπλισμός προέκυψε ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
ΣΣταθερός ΗΥ τύπου 1 68
Σταθερός ΗΥ τύπου 2 172
Φορητός ΗΥ 337
Ταμπλέτα τύπου 1 64
Ταμπλέτα τύπου 2 5
Ταμπλέτα τύπου 3 5
Digitizer 1
Workstation τύπου 1 23
Workstation τύπου 2 2
NAS server 8
Οθόνη touch 2
Οθόνη Curved 1
Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι 34
Ακουστικά 8
Ηχεία HY 40
Προβολέας με εγκατάσταση 90
Επιτραπέζιος προβολέας 27
Προβολέας AR 1
Mini προβολέας 5
Οθόνη προβολής τύπου 1 12
Οθόνη προβολής τύπου 2 1
Σύστημα τηλεδιάσκεψης 3
Διαδραστικό σύστημα 329
Πολυμηχάνημα ασπρόμαυρο τύπου 1 26
Πολυμηχάνημα ασπρόμαυρο τύπου 2 23
Πολυμηχάνημα έγχρωμο τύπου 1 11
Πολυμηχάνημα έγχρωμο τύπου 2 2
Πολυμηχάνημα έγχρωμο τύπου 3 12
Ασύρματο σημείο πρόσβασης 22
Δρομολογητής 8
Μεταγωγέας τύπου 1 16
Μεταγωγέας τύπου 2 8
Μεταγωγέας τύπου 3 8
Smart Hub 5
Web κάμερα 33
IP camera τύπου 1 10
IP camera τύπου 2 5
Εξωτερικός δίσκος τύπου 1 22
Εξωτερικός δίσκος τύπου 2 7
USB flash 77
Card Reader 10
UPS 65
Πολύμπριζο τύπου 1 55
Πολύμπριζο τύπου 2 5
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HDMI splitter 15
Καλώδιο HDMI 10
Καλώδιο UTP τύπου 1 100
Καλώδιο UTP τύπου 2 25
USB/ΝΕΤ Hub 10
Office λογισμικό 32
Firewall 8

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 693 548.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη

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

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

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:
ΕΤΠΑ

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 ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επίσης:
α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) 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 ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο 
Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της υπ. αριθ. 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 μην 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.
Η ανωτέρω προϋπόθεση αφορά κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν τη 
συνδρομή της για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% 
του προϋπολογισμού του υπό αναθεση τμήματος του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
οικονομικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος του έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η ανωτέρω προϋπόθεση αφορά κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν τη 
συνδρομή της για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς ή εφόσον πρόκειται για ένωση ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, απαιτείται να έχουν προβεί σε 
εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ανάλογων έργων προμήθειας συναφούς εξοπλισμού με το τμήμα 
στο οποίο συμμετέχουν εντός των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
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προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. Ως ανάλογα έργα προμήθειας εξοπλισμού νοούνται τα έργα που 
πληρούν σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή:
α) έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια συναφούς εξοπλισμού με το τμήμα στο οποίο συμμετέχουν οι 
οικονομικοί φορείς,
β) έχουν αθροιστικά προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του 
αντίστοιχου τμήματος του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
γ) έχουν ολοκληρωθεί εντός των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης 
παραλαβής του έργου.
Για τη σωρευτική πλήρωση των ανωτέρω, ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεσθεί στην προσφορά του από ένα 
έως και τρία ανάλογα έργα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση αφορά κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν τη 
συνδρομή της για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/03/2022
Τοπική ώρα: 11:30

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/03/2022
Τοπική ώρα: 12:30

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 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 ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
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η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Περισσότερα, βλέπε και άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Ταχ. κωδικός: 15180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pkleanthous@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103442977
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/02/2022
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