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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής   

για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση »  

(Αρ. Διακήρυξης 5/2022) 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) / Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ  ΥΠΑΙΘ.  

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, Αττική (Κωδικός 
NUTS: EL30) 

Πληροφορίες: 

 Παναγιώτα Μπρίλη-τηλ:2103442132 

 e-mail: brili@minedu.gov.gr  

 Μαρία Κολούντζου - τηλ.: 210 344 2148  

e-mail: mkolountzou@minedu.gov.gr 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.epiteliki.minedu.gov.gr 

2. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια αγαθών. 

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης 

είναι η προμήθεια σετ ρομποτικής, στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία και 

δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια). Το σετ ρομποτικής αποτελείται από 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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δομικά στοιχεία και λογισμικό, που επιτρέπουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό 

διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο project. 

4.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η προμήθεια αφορά σε σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας 

(οριζόντια παρέμβαση). 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: Ναι. Η σύμβαση  διαιρείται σε  3 Τμήματα (Lot). 

4. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & 
προμήθειες 

5. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Όχι. 

6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του συνόλου των 
τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα 
μιας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (24.291.975,00 €) προ ΦΠΑ , ήτοι 
τριάντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ (30.122.049,00 
€ ) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 
σε 21 μήνες από την υπογραφή της και το αργότερο έως την 31/12/2024. 

8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€) 

LOT 1 165.600,00 € 

LOT 2 142.300,00 € 

LOT 3 177.900,00 € 

 

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ . 

γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ύψους 2,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ . 

δ) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (προαιρετικά), ύψους έως 50% του συμβατικού 

τιμήματος προ ΦΠΑ. 

9. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΤΑ 047 με κωδικό Έργου 2022ΤΑ04700000 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαική Ένωση -Next Generation 
EU. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 του Έργου με τίτλο «Sub.5-Προμήθεια 
εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161711) 
σύμφωνα με την ΑΠ 17011 ΕΞ 2022 απόφαση Ένταξης του Έργου του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 66ΖΕΗ-5ΩΖ). 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού τεύχους 
διακήρυξης. 
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10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΜΗΤΡΩΑ: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: 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 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 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 150% του προϋπολογισμού του αντίστοιχου 
τμήματος του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

12. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση 
ανάλογων, σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού τεύχους διακήρυξης, έργων 
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, περιλαμβανομένων ειδών ρομποτικής και 
εξαιρουμένων ειδών λιανικής πώλησης εντός των πέντε  (5) τελευταίων ετών πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. 
Απαιτείται επίσης, η προσκόμιση πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και 
πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, ή ισοδυνάμων, καθώς και τυχόν 
άλλων επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που 
λαμβάνουν. Τα προαναφερόμενα να είναι σε ισχύ.  

13. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

14. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα . 

15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας) 
www.epiteliki.minedu.gov.gr . 

16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την Τρίτη 28/06/2022 Ώρα:11:30.                                                                                             
Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) κατ’ ανώτατο όριο τμήμα ανά προσφέροντα, για 
το σύνολο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων κάθε τμήματος, σύμφωνα με το 
αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. 

17. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: 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   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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(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. 

19. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική. 

20. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δώδεκα (12) μήνες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

21. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) την Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 12:30. 

22. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ 047 με κωδικό Έργου 2022ΤΑ04700000 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση-Next Generation EU. 

23. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και των όρων και προϋποθέσεων 
συμμετοχής στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Προμήθεια 
εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» παρατίθενται στο με αρ. πρωτ. 
1639/27-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010641318) αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης. 

 
 
 
 
 
 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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