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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

(Αρ. ∆ιακήρυξης : Π67/28.1.2013) 

«Προµήθεια εξοπλισµού για την ενίσχυση – αναβάθµιση κεντρικών πληροφοριακών 
υποδοµών ΠΣ∆» 

 

Α. Αναθέτουσα Αρχή 

Το  Νοµικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "∆ιόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.)» που υπάγεται στην εποπτεία του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) και που σε αυτή την 
περίπτωση ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του Υπουργείου, δυνάµει της Ένταξης Πράξης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» µε τίτλο, «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – 
Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών στο δρόµο για το ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», 
που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294, απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 
13275/27.7.2011 Α∆Α: 4Α5Μ9-9ΟΗ (ως ισχύει). 

∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 265 04 Ρίο, 

Τηλ.: +30 2610 960300, fax: +30 2610 960490, Ιστοσελίδα: http://www.cti.gr  

Αρµόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά µε το Τεύχος 
Προκήρυξης είναι η κα Φλώρα Τρίµη τηλ. 2610-960361, 2610-960300, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας 
2610-960490, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: nts@cti.gr 

 

Β.  

1. Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): 

30211000, 30211000-1 Προµήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισµού Πληροφορικής, Λογισµικού 
και Παροχή Υπηρεσιών 

2. Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στην Αθήνα ή Πάτρα (θα οριστικοποιηθεί στην φάση 
υπογραφής της σύµβασης) 

3. Αντικείµενο του διαγωνισµού: Το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου Έργου, που εντάσσεται 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 13 «Προµήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδοµών 
ΠΣ∆» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 2 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 
του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 2007-2013, αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών για τη δηµιουργία του νέου κέντρου δεδοµένων του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆). 

Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού και η περιγραφή των απαιτήσεων προσδιορίζονται 
αναλυτικότερα, αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο ∆ και Παράρτηµα ΙΙ της σχετικής ∆ιακήρυξης.  
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4. Προϋπολογισµός διαγωνισµού: 

Οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες, επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
(867.781,41) άνευ Φ.Π.Α., ήτοι ένα εκατοµµύριο εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα ένα 
ευρώ και δεκατρία λεπτά (1.067.371,13) µε τον αναλογούντα ΦΠΑ και επιµερίζεται ως 
ακολούθως: 

• Α.Π. 1 -  382.691,60 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (470.710,67 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) 

• Α.Π. 2 -  453.936,46 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (558.341,84 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) 

• Α.Π. 3 -  31.153,35 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (38.318,62 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) 

Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε 2458 και ενάριθµο κωδικό Πράξης (ΣΑ) 
2011ΣΕ24580103 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

 

5. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 

 

Γ.  1. Απαιτούµενες εγγυήσεις: 

α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, ποσού ίσο µε το πέντε επί τοις εκατό 
(5%) του προϋπολογισµού του µε Φ.Π.Α, ποσού πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 
οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (53.368,56 €) 

β) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, εφόσον επιθυµεί ο Ανάδοχος, ποσού µέχρι τριάντα επί 
τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε την υπογραφή 
της σύµβασης. 

γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, ποσού ίσου µε το ∆έκα επί 
τοις εκατό (10%) της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α, µε διάρκεια δύο (2) 
τουλάχιστον µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 

δ)  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του εξοπλισµού και λογισµικού ποσού ίσου µε το 
πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α, µε διάρκεια τριάντα έξι 
(36) µήνες από την Οριστική Παραλαβή του έργου. 

 

2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµών 

α) Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε 2458 µε ενάριθµο κωδικό Πράξης 
(ΣΑ) 2011ΣΕ24580103 

Η σχετική Πράξη συγχρηµατοδοτείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

β) Οι πληρωµές του Οριστικού Αναδόχου, σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του, θα 
γίνεται µε βάση τους ακόλουθους τρόπους : 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 

I. Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

II. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυµεί, µέχρι τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύµφωνα µε το Νόµο 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις". Κατά την πληρωµή 
του υπολοίπου, όπως αυτό ορίζεται στο σηµείο β) κατωτέρω, θα παρακρατηθεί τόκος επί 
της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την 
ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του 
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τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του 
∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται 
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού έργου και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. 

β) Το υπόλοιπο, δηλαδή 70% του συµβατικού τιµήµατος µαζί µε τον ΦΠΑ του ποσού της 
προκαταβολής µετά την οριστική παραλαβή του έργου. 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους 
πληρωµής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωµής που θα 
επιλέξει από τους ανωτέρω το ΙΤΥΕ 

Σε κάθε περίπτωση οι πληρωµές θα γίνονται εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργάσιµων 
ηµερών από την άφιξη στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηµατοδότησης. Η διαδικασία Οριστικής 
Παραλαβής καθορίζεται στο Άρθρο Α.5.6 της ∆ιακήρυξης. 

Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του συµβατικού τιµήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται 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 υπόκειται σε κάθε νόµιµη κράτηση ή φόρο. 

Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δεν θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την εκτέλεση του Έργου για τα µέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασµοί, 
φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
θεωρείται ότι προτού υποβάλει την Προσφορά του, έχει λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα 
περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης έξοδα. 

3. Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός: Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση 
οικονοµικών φορέων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε 
ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

4. Προσωπική κατάσταση οικονοµικών φορέων συµπεριλαµβανοµένης της απαίτησης για 
εγγραφή σε Επιµελητήριο ή ανάλογο φορέα: Οι προϋποθέσεις συµµετοχής που πρέπει να 
πληρούν οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς, καταγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α2: 
∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά – Άρθρα Α2.1 και Α.2.2 του τεύχους Προκήρυξης 
του ∆ιαγωνισµού. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα κληθεί να υποβάλλει ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καταγράφονται 
αναλυτικά στο Μέρος Α2: ∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά – Άρθρο Α2.3 του 
τεύχους Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού 

5. Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια – Ελάχιστο Επίπεδο: σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Μέρος 
A.2.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, παρ. 2 του Τεύχους Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού και ειδικότερα: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονοµικός φορέας πρέπει να έχει συνολικό ύψος κύκλου εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009-2010-2011) µεγαλύτερο από το 300% του 
προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) του παρόντος διαγωνισµού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε το συνολικό ύψος κύκλου εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 300% 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) του προϋπολογισµού του Έργου 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ανωτέρω απαίτηση µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
µέρος ή το σύνολο των συµµετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Ο υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων (2009-2010-2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών 

ή 
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∆ήλωση (Ν.1599/1986 θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής) του συνολικού ύψους 
του ετήσιου κύκλου εργασιών και αντίγραφα των υποβληθέντων σχετικών φορολογικών 
εντύπων Ε3 και Ε5, της ανωτέρω τριετίας, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισµών. 

• Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών. 

• Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών 
προς το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης. 

6. Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες – Ελάχιστο επίπεδο: σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Μέρος A.2.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, παρ. 3 του Τεύχους 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού και ειδικότερα: 

Υποβολή καταλόγου των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως 
δε των ανάλογων µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου  

Εάν ο Αναθέτων είναι δηµόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που 
συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. 

Εάν ο Αναθέτων είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση του λήπτη των 
υπηρεσιών ή του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, απλή δήλωση του προσφέροντα 
οικονοµικού φορέα.  

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΩΝ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤOΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ* 

     

* Κατάσταση: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία 

Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόµοιο µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου, το 
οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο οικονοµικό φορέα, θα πρέπει να 
παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Επίσης, οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι για τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες από αναγνωρισµένο Οργανισµό / Ινστιτούτο Πιστοποίησης 
κατά ISO ή ισοδύναµο πρότυπο πιστοποίησης. 

Εάν ο διαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νοµικών 
προσώπων η απαιτούµενη τεχνική, επαγγελµατική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα 
µπορεί να προκύπτει αθροιστικά από τα µέλη της Σύµπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

∆. 1. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. 

2. ∆ιάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγράφων: Η διάθεση της ∆ιακήρυξης ή και τυχόν 
τροποποιήσεις αυτής γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια των 
εργάσιµων ηµερών και µέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς την 
καταβολή αντιτίµου και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή µέσω ταχυµεταφοράς, στη 
τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µε οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό ή µη τρόπο. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στη 
διεύθυνση http://www.cti.gr/tenders. Σηµείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή δεν µπορεί να εγγυηθεί 
την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των εγγράφων που διατίθενται µέσα από το ∆ιαδίκτυo. 

Η καταληκτική προθεσµία για τη λήψη των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού είναι η 
04/04/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00, δηλαδή 6 (έξι) µέρες πριν την ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής Προσφορών 

3. Καταληκτική ηµεροµηνία – τόπος υποβολής προσφορών:  Οι υποψήφιοι Οικονοµικοί 
Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 10/04/2013 και ώρα 13:00 (ηµεροµηνία η οποία απέχει 55 
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα 
της ΕΕ), στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Κτίριο «∆. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, 
Πανεπιστηµιούπολη Πατρίων, Ρίο), υπόψη κου Μ. Παρασκευά. 

4. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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5. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Έξι (6) µήνες από την εποµένη µέρα της διενέργειας 
του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, κατ’ ανώτατο όριο. Οι 
προσφέροντες θα οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 

6. Αποσφράγιση προσφορών – ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού: Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή την Τετάρτη 10/04/2013 και ώρα 14:00 στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής (Κτίριο «∆. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρίων, Ρίο), 
παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Ε. 1. Ο διαγωνισµός διενεργείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Προµήθεια κεντρικών 
πληροφοριακών υποδοµών ΠΣ∆» της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης 
σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών στο δρόµο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες 
υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» των 
Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση», 2007-2013 που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

2. ∆ιαδικασίες προσφυγής: ∆ιοικητικές προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της 
συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και της 
κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων» και την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της 
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων. 

Αρµόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών που συστήνεται µε την έκδοση 
σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Πληροφορίες παρέχονται από την αρµόδια υπάλληλο που αναφέρεται στο κεφάλαιο Α της 
παρούσας. 

3. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/02/2013. 

4. Η παρούσα Περίληψη θα σταλεί για δηµοσίευση στο Φύλλο της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος ∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων και Συµβάσεων) και στον ηµερήσιο 
Ελληνικό τύπο. Το κόστος δηµοσίευσης της Περίληψης στον Ελληνικό Τύπο θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της σχετικής Πράξης. 

  

 

 

           Ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε. 

 

 

           Παύλος Σπυράκης, Καθηγητής  


