Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, __ . __ . 2012
Αρ. Πρωτ.: ___________

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ __ / 2012

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

της Κατηγορίας Πράξης
«Πρόγραμμα Πιλοτικής Εισαγωγής Περιορισμένου Αριθμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

Συναφούς Εξοπλισμού στην Τάξη, για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία »
στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης

«Επέκταση Προγράμματος Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε
Δημοτικά Σχολεία για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3
του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από Εθνικούς Πόρους
ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
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Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Γ’
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων,
σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης:

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
210 344 3330
lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr
Fax : 210 344 2153

ΤΣΙΑΒΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
210 344 2151
ktsiavikou@minedu.gov.gr

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
2.604.470, 00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
__ . __ . 2012
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
_________, __ . __ . 2012 και ώρα 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
_________, __ . __ . 2012 και ώρα 12:30 μ.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :
www.eye.minedu.gov.gr

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
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μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Μέρος Α’: Γενικά
Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση
Άρθρο 2: Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Άρθρο 3: Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη
Άρθρο 4: Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων
Άρθρο 5: Γλώσσα Διαδικασίας
Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Μέρος Β’: Προσόντα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Άρθρο 7: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Άρθρο 8: Προσωπική κατάσταση Διαγωνιζομένων
Άρθρο 9: Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική και Οικονομική/ Χρηματοπιστωτική Ικανότητα/Επάρκεια.

Μέρος Γ’: Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Άρθρο 10: Αντικείμενο του Έργου
Άρθρο 11: Προϋπολογισμός του Έργου
Άρθρο 12: Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής

Μέρος Δ’: Περιεχόμενο Προσφοράς – Διαγωνιστική Διαδικασία
Άρθρο 13: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Άρθρο 14: Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς
Άρθρο 15: Κριτήριο Κατακύρωσης
Άρθρο 16: Διαγωνιστική Διαδικασία
Άρθρο 17: Κατακύρωση του Διαγωνισμού
Άρθρο 18: Σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης
Άρθρο 19: Ματαίωση

Μέρος Ε’: Προσφυγές
Άρθρο 20: Προσφυγές

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Μέρος ΣΤ’: Εξέλιξη Συμβατικής Σχέσης
Άρθρο 21: Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης
Άρθρο 22: Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης – Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος
Άρθρο 23: Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα
Άρθρο 24: Εκχώρηση της Σύμβασης‐ Υποκατάσταση Αναδόχου
Άρθρο 25: Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας
Άρθρο 26: Επεκτάσεις
Άρθρο 27: Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου
Άρθρο 28: Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες

Μέρος Ζ’: Παραρτήματα
Α.

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

B Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Γ.

Σχέδιο Σύμβασης.

Δ.

Υποδείγματα
I. Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης
II. Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
III. Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβαση
IV. Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας των Παραδοτέων της Σύμβασης.

Ε. Πίνακες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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__ / 2012

ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά
Άρθρο 1
Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
MIS:

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΤΗ ΣAE

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μονάδα Γ’

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ‐
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
«Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού
σε Δημοτικά Σχολεία
για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»
Α.Π.1, Α.Π.2 & Α.Π.3
Α.Π. 1: 20736/ 07.12.2011
Α.Π. 2: 20737/ 07.12.2011
Α.Π. 3: 20738/ 07.12.2011
Α.Π.1: 365049
2011ΣΕ24580111
Α.Π.2: 365051
2011ΣΕ24580112
Α.Π.3: 365052
2011ΣΕ24580113
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ
και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Δ/νση ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του
Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΚΑΙ Επιλεγμένα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΚΑΙ Επιλεγμένα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές :
30213100‐6
 Εξοπλισμός δικτύου : 32420000‐3
 Καλωδίωση δικτύου : 32421000‐0
 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων,
σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και
παραγωγικότητας : 48300000‐1
 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού
γραφείου : 51600000‐8
 Ερμάρια/ Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές :
39134000‐0

__ / 2012
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός,
με Κριτήριο Ανάθεσης: την Πλέον Συμφέρουσα
από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των Δύο Εκατομμυριων, Εξακοσίων Τεσσάρων
Χιλιάδων και Τετρακοσίων Εβδομήντα Ευρώ (2.604.470,00
€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%,
ήτοι Δύο εκατομμύρια, Εκατόν Δέκα Επτά Χιλιάδες ,
Τετρακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Εννέα Λεπτά
(2.117.455,29 € ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007‐
2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
‐ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

__ . __ . 2012

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του
Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ου ορόφου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ‐ 151 80

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

__ . __ . 2012
(οκτώ ημέρες προ του μέσου της διορίας, Π.Δ 118/2007,
Άρθ. 10γ, 15α 1)
__ . __ . 2012 , ημέρα ________ και ώρα 15:00 μ.μ.
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του
Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ου ορόφου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ‐ 151 80
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γραφείο 1014, 1ου ορόφου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ‐ 151 80
________ , __ . __ . 2012 και ώρα 12:30 μ.μ.
Έως __ . __ . 2012
(έξι/εννέα ημέρες προ της καταληκτικής Υποβολής
Προσφορών)

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:
Μονάδα Γ’

__ / 2012
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κα Αγγελική Καραγεωργοπούλου

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Τσιαβίκου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι – 15180

Διεύθυνση:

Γραφείο 1030 και Γραφείο 1035
210 344 3330

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

210 344 2151
210 344 2153

Τηλέφωνο τηλεομοιοτυπίας:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr
ktsiavikou@minedu.gov.gr

1.3. Ορισμοί:

Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος
Διαγωνισμού οι κάτωθι όροι, θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο:

Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία,

Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής,

Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης,

Επιτροπή: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η
οποία θα ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων.

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον
κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Άρθρου 17.3. της παρούσας
Προκήρυξης.

Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού.

Σύμβαση: το Συμβατικό Κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
οριστικού Αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε
αυτόν.

Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ.

ΕΑΕΠ: Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. : Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

1.4. Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης:

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί, με δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από
την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεών της και, με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής από τον
προϋπολογισμό των σχετικών πράξεων του Έργου στον Ελληνικό Τύπο, ως ακολούθως:

1.4.1. Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων : ___ . ___ . 2012 (μία/δύο ημέρες προ της §1.4.2)
1.4.2. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως: ___ . ___ . 2012, Παρασκευή.

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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1.4.3. Ημερομηνία δημοσίευσης σε ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας πανελλαδικής
κυκλοφορίας, την ___ . ___ . 2012 (ταυτίζεται με την §1.4.2)
1.4.4. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

www.eye.minedu.gov.gr

: την ___ . ___ . 2012 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (ταυτίζεται με την

§1.4.2)

Άρθρο 2
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Αντικείμενο Έργου
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
•

Προμήθεια φορητών υπολογιστών.

•

Προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων για τη φύλαξη και φόρτιση των φορητών υπολογιστών, αλλά
και για την ασύρματη πρόσβαση αυτών στο τοπικό δίκτυο.

•

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και της απαιτούμενης δομημένης
καλωδίωσης για τη δημιουργία τοπικού δικτύου στις σχολικές μονάδες με σκοπό τη σύνδεση
των φορητών υπολογιστών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.

•

Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο Άρθρο 10, Αντικείμενο
Έργου καθώς και στο Παράρτημα Α’ του Τεύχους, «Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της.
Η διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ______ / __ . __ . 2012
Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δ.Β.Μ.Θ. κας Άννας Διαμαντοπούλου, (ΑΔΑ ___________)

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Άρθρο 3
Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη
3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν
κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.

3.1.1.

Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

3.1.2.

Η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, η οποία έχει αντικαταστήσει την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ.

3.1.3.

ΟΙ Κανονισμοί (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και
1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

3.1.4.

Η υπ’ αριθ.

Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της
προγραμματικής περιόδου 2007‐2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
3.1.5.

Ο Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών»
(ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.1.6.

Ο Ν. 3886/ 2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων» – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 , όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2007.

3.1.7.

Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και

Εφαρμογή Αναπτυξιακών

Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3.1.8.

Οι διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση
κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α),

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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3.1.9.

Οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο
του Ειδικού Λογαριασμού του Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν.
2640/98 (ΦΕΚ 206 Α) και συμπληρωματικά τις διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A) και
Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) και του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».

3.1.10. Ο Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»
3.1.11. Ο Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ Α/ 30.09.1985) «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 3848/10 (ΦΕΚ 71/ Α/ 2010) «Περί
Αναβάθμισης του ρόλου του Εκπαιδευτικού»
3.1.12. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152Α) «Ρύθμιση
θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.,

όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141Α)
3.1.13. Ο Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.1.14. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3.1.15. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α’/ 15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων‐
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)‐
Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
3.1.16. Οι διατάξεις του Ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141/ Α/ 2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη».
3.1.17. Οι διατάξεις του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/ Α’/ 27.10.2011) Άρθ. 26 περί «Συγκρότησης
Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
3.1.18. Οι διατάξεις του Ν. 3310/ 2005 (ΦΕΚ 30/ Α’/ 14.02.2005) «Μέτρα για τη Διασφάλιση και
την

Αποτροπή

Καταστρατηγήσεων

κατά

την

Διαδικασία

Σύναψης

Δημοσίων

Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α) «Τροποποίηση
του Ν. 3310/2005».

3.1.19. Ο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
3604/2007 (ΦΕΚ 189/ Α’/ 08.08.2007)
Μονάδα Γ’
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3.1.20. Η υπ’ αρ. πρωτ. 2876/7‐10‐2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 2234 Β) «Αλλαγή
τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
3.1.21. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214 Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και
συμπληρωματικά το Π.Δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243 Α)
3.1.22. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
3.1.23. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.1.24. Η υπ’ αρ. πρωτ. Φ.908/ 147802/ Η/ 30.11.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 508 Υ.Ο.Δ.Δ.)
σύμφωνα με την οποία διορίζεται ο καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ Γενικός
Γραμματέας του Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.
3.1.25. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 11726/21‐12‐2010 K.Y.A. (ΦΕΚ 2126 Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
20087/31−12−08 (ΦΕΚ 2665 Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργάνωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» ».
3.1.26. Η υπ’ αριθ. 329/ 2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 210/ Β/ 2005) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε
την υπ’ αριθ. 845/ 2003 (ΦΕΚ 1222/ Β/ 2003) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο
ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 4327/ 2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1387/
Β/ 2010)».
3.1.27. Η υπ’ αριθ. 141/29.01.2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 269/ Β/ 2004) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικιύ
Λογαριασμού Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.».
3.1.28. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/20‐3‐2008 (ΦΕΚ 540 Β) Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.1.29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 33/05‐01‐2009 εισερχόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΥπΕΠΘ περί επιβεβαίωσης
διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.
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3.1.30. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Π1/864/18.06.2010 (ΦΕΚ 1001/ Β/ 30.06.2010) Απόφαση της
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί Εξαιρέσεως του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
3.1.31. Οι υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 20736/ 07.12.2011, 20737/ 07.12.2011 και 20738/
07.12.2011 Αποφάσεις Ένταξης της Πράξης «Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής
Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά
Σχολεία για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» στους Άξονες Προτεραιότητας
1, 2 και 3 του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και τα εγκεκριμένα
Τεχνικά Δελτία Πράξεων.
3.1.32. Τα υπ’ αριθ. 607/09.11.2011 , 660/08.12.2011, 682/15.12.2011, 695/16.12.2011,
696/16.12.2011 και 702/ 20.12.2011 Υ.Σ. και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 279/12.01.2012,
309/12.01.2012, 353/13.01.2012 και 466/16.01.2012 Εισερχόμενα Έγγραφα, με τα οποία
διαβιβάστηκαν: το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Συμπληρωματικά Στοιχεία τους και
η τροποποίησή τους αντιστοίχως, του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2
της ανωτέρω Πράξης, από την Μονάδα Υλοποίησης Β2’.
3.1.33. Το υπ’ αριθ. ____ / __ . __ . 2012 Υ.Σ. με το οποίο διαβιβάστηκε από την ανωτέρω
Μονάδα η σχετική Σύμφωνη Γνώμη επί του Σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης και Σχεδίου
Σύμβασης.
3.1.34.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ____ / __ . __ . 2011 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας
Διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης και Σχεδίου Σύμβασης.

3.1.35. Το υπ’ αρ.. πρωτ. ____ / __ . __ . 2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ περί της χορήγησης
Προέγκρισης Δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού.
3.1.36. Η υπ’ αρ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2012 Aπόφαση της Υπουργού του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ., περί της Έγκρισης Διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.
3.1.37. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 245/8 και Κωδικούς Πράξης (ΣΑ)
2011ΣΕ24580111, 2011ΣΕ24580112 και 2011ΣΕ24580113 από τις οποίες
χρηματοδοτείται η σχετική Πράξη.
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3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη:

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται συμβατικά
τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
3.2.1. Το Συμβατικό Κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, σύμφωνα με το συνημμένο στην
παρούσα Προκήρυξη σχέδιο Σύμβασης.
3.2.2. Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της.
3.2.3. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
3.2.4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 4
Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού –
Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων
4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού:

4.1.1. Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το Γραφείο 1031
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.1. της παρούσας
Προκήρυξης, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: από 08:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ. άνευ αντιτίμου.
4.1.2. Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που την συνοδεύουν, επίσης διατίθενται από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

www.eye.minedu.gov.gr
4.1.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας
των ενδιαφερομένων που παρέλαβαν τα τεύχη από το προαναφερθέν Γραφείο. Στον
κατάλογο αυτό σημειώνεται και η σχετική ημερομηνία παραλαβής.

Μονάδα Γ’

__ / 2012

14/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων:

4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις,
μέχρι και εννέα (09) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών της παρούσας. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως
το αργότερο έξι (06) ημέρες προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών
της παρούσας Προκήρυξης.
4.2.2. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος Άρθρου, κοινοποιούνται
εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους
που μας γνωστοποιούν ότι παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και πάντως αναρτώνται
στην ιστοσελίδα www.eye.minedu.gov.gr της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.
διαδικτυακό τόπο

και στον σχετικό κεντρικό

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/unit:979

όπως

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος
«Διαύγεια».
4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα
στο παρόν Άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται
κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.

Άρθρο 5
Γλώσσα Διαδικασίας
5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που θα
εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, θα συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα και μόνον.
5.2. Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων
και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή υπόμνημα των εν λόγω
προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την
Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων.
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5.4. Μόνον για τα Τεχνικά Φυλλάδια ‐ για τον εξοπλισμό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ)‐ που
υποβάλλουν οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι στον φάκελο της Τεχνικής τους Προσφοράς, παρέχεται η
δυνατότητα να κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα, εφόσον δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση
στη Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 6
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος,
αλλά και κάθε μέλος του ‐σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης‐
έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ’ αυτή Τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας
Προκήρυξης.

6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των Τευχών.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 7
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
7.1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να
συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν:

7.1.1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997).
7.1.2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις ‐ Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
του παρόντος άρθρου.

7.2. Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν
με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 39, παρ. 2, Π.Δ.
60/2007). Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα,
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε
περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει,
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των
Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση
αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και
εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
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7.3. Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

7.4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα,
είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση,
αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα
διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7.5. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 της παρούσας
Προκήρυξης.

7.6. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία ή ένωση ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα πρέπει να είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι
υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες
συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
Η ως ανωτέρω υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει
ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών‐μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.
7.7 Να μην αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. Α’, του Άρθ. 4,
παρ. 4 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005
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Άρθρο 8
Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων
8.1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη
του (αν πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία
τουλάχιστον από τις κάτωθι ιδιότητες:

8.1.1 εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου
43, του ΠΔ 60/2007, δηλαδή:

8.1.1.1. για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
Άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
8.1.1.2. για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο Άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/ 742/ ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
8.1.1.3. για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
8.1.1.4. για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες.
8.1.2. Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το δίκαιο του
κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας
χρεοκοπίας.

8.1.3. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών,

αναγκαστική

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
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8.1.4. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει ή, για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό
διαδικασία

έκδοσης

απόφασης κοινής

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω

νομοθετημάτων ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.

8.1.5. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η
ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται
υπόψη μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

8.1.6. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η
οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

8.1.7. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

8.1.8. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της
χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

8.1.9. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του
ελληνικού δικαίου.

8.1.10. Εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι ασυμβίβαστες ιδιότητες οι οποίες προβλέπονται
στο Ν. 3310/ 2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α)
«Τροποποίηση του Ν. 3310/2005».

8.1.11. Ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εάν δεν έχουν ονομαστικοποιήσει τις
μετοχές τους και γενικά όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 82/1996.
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Άρθρο 9
Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική και Οικονομική/Χρηματοπιστωτική
Ικανότητα/Επάρκεια
9.1. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης,
οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική
ικανότητα (Άρθ. 42, παρ. 2, Π.Δ. 60/2007), κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η
ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα αποδεικνύεται:
9.1.1

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται

από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (Άρθρ. 45, Π.Δ. 60/2007):

9.1.1.1.

Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί του Συνολικού
Ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (03) τελευταίες οικονομικές χρήσεις από
την οποία να προκύπτει πως ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις τρεις (03)
τελευταίες ‐πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού‐ διαχειριστικές χρήσεις
(2008‐2009‐2010) είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 300% της προϋπολογισθείσας
δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του παρόντος διαγωνισμού, σε
συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη
των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω
κύκλο εργασιών. Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης η ανωτέρω
προϋπόθεση

μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των

συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη.
9.1.1.2.

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για την
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών.
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9.1.1.3.

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται
στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

9.1.2. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων, αξιολογούνται και
ελέγχονται (Άρθ. 46, Π.Δ. 60/2007) σύμφωνα:

9.1.2.1. Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη
πενταετία (05 έτη) από τον οποίο να προκύπτει πως ο προσφέροντας έχει εκτελέσει
ένα

(01) τουλάχιστον έργο αναλόγου αντικειμένου με αυτό του παρόντος

Διαγωνισμού (Άρθρο 2), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή
Σύμπραξης, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος
ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη. Οι
παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι
Φορέας Δημοσίου, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
Αρμόδια Αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του
αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού
φορέα.
9.1.2.2.

Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων
και, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου,
περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής
ή/και ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας.

9.1.2.3.

Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, αθροιστικά τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτει επαρκές σε πλήθος και εξειδίκευση
δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του
υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του
έργου. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο (Άρθρο 2) του παρόντος διαγωνισμού και μπορεί είτε να ανήκουν στον
ίδιο τον υποψήφιο (υποκαταστήματα) είτε να αποτελούν δίκτυο συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων (υπεργολάβων) με τους οποίους ο υποψήφιος θα συνεργαστεί για
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την υλοποίηση του Έργου. Επιπρόσθετα, το ανωτέρω δίκτυο πρέπει να έχει
κατάλληλη γεωγραφική διασπορά για την κάλυψη των απαιτήσεων του
διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, αθροιστικά τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα κατ'
ελάχιστον ένα υποκατάστημα ή μια συνεργαζόμενη επιχείρηση (υπεργολάβο) σε
όλους τους Νομούς της χώρας.
9.1.2.4. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων/προϋπηρεσίας, του
υπευθύνου έργου, καθώς και του αναπληρωτή του σύμφωνα με οριζόμενα
ελάχιστα προσόντα της παραγράφου 14.5.1.9.
9.1.2.5. Αναφορά του τμήματος της Σύμβασης, το οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών προτίθεται,
ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

9.1.3. Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
9.1.3.1.

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου
της ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες
προδιαγραφές ή πρότυπα.

9.1.3.2.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύ‐
θυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ
του οποίου έγινε η αποδοχή. (Π.Δ. 118/2007, Άρθ. 18). Προσφορά στην οποία δεν
θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.2. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η
ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με
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το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Σύμπραξης,
Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
9.3. Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους
ικανότητα, μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που
δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των
διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς
σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση,
εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης.

Μονάδα Γ’

__ / 2012

24/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 10
Αντικείμενο του έργου
Το Φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου περιλαμβάνει :
‐

την προμήθεια κινητών εργαστηρίων πληροφορικής (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε
τροχήλατα ερμάρια),

‐

την προμήθεια μεμονωμένων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών,

‐

την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης στις
αίθουσες των δημοτικών σχολείων που περιλαμβάνονται στο Έργο,

‐

την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών,

‐

την παροχή υπηρεσιών παράδοσης, εγκατάστασης, θέσης σε πλήρη λειτουργία και επιτόπιας
επίδειξης του εξοπλισμού ‐ εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, μέσω του προτεινόμενου Προγράμματος θα γίνει προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στα ακόλουθα χίλια διακόσια δέκα τέσσερα (1.214) Δημοτικά
Σχολεία:

1. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ από τη σχολική χρονιά 2011‐2012.
(Σχολικές Μονάδες Τύπου Ι)
•

Εκατόν εξήντα ένα (161) Δημοτικά Σχολεία, καθένα από τα οποία θα παραλάβει δέκα
(10) φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ένα (01) ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την
αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, τοπικό δίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας, μέσω του
οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση των Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.

2. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία από το σύνολο των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με
ΕΑΕΠ, τα οποία για διάφορους λόγους δεν προμηθεύτηκαν κινητό εργαστήριο πληροφορικής
μέσω του Πιλοτικού Προγράμματος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 80 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Σχολικές Μονάδες Τύπου Ι)
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•

Σαράντα δύο (42) Δημοτικά Σχολεία, καθένα από τα οποία θα παραλάβει δέκα (10)
φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ένα (01) ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την
αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, τοπικό δίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας, μέσω του
οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση των Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.

3. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια Δημοτικά Σχολεία. (Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙΙ, Τύπου ΙΙΙ
και Τύπου ΙV αντίστοιχα)
•

Χίλια έντεκα (1.011) Δημοτικά Σχολεία, καθένα από τα οποία θα προμηθευτεί ένα (01)
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τοπικό δίκτυο σε συγκεκριμένες αίθουσες
διδασκαλίας, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση του Η/Υ
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.

Η λίστα των σχολείων στα οποία θα παραδοθεί ο εξοπλισμός επισυνάπτεται στην παρούσα
προκήρυξη. Επισημαίνεται καταρχάς η μεγάλη διασπορά των σχολείων και σε απομακρυσμένα
σημεία της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Οριστική λίστα των σχολείων θα δοθεί στον
Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις π.χ. στην
οργανικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων και κατά συνέπεια μικρή διαφοροποίηση στον αριθμό των
σχολείων στα όρια που προβλέπονται από το Άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ 2007.
Πρόσθετα των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει ένα κινητό εργαστήριο (δέκα ‐10‐
φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένα ‐01‐ ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και
φόρτιση των Η/Υ) στο Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συμβατότητας
του ψηφιακού εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και του σχεδιαζόμενου
εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο των έργων :
•

Ανάπτυξη Ψηφιακού εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα
Ψηφιακό Σχολείο) (Πρόσκληση 61)

•

Ψηφιακές παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στη Α’θμια και Β’θμια Εκπαίδευση.
(Πρόσκληση 62)

Αυτό το κινητό εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί ακόμα για εσωτερικές επιμορφώσεις και γενικότερα
ψηφιακές δράσεις διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων έργων.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις εργασίες του Αναδόχου :
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10.1. Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών
Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια φορητών Η/Υ (laptop), μέσω
των οποίων οι μαθητές και ο δάσκαλος θα έχουν πρόσβαση, μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, σε ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές
αλλά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα το Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ).
Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των φορητών Η/Υ παρουσιάζονται
αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης. (Παράρτημα Α)

10.2. Προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων
Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων, τα
οποία θα χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη και φόρτιση των φορητών Η/Υ, καθώς και για την
πρόσβαση των φορητών Η/Υ στο τοπικό δίκτυο και κατ’ επέκταση στο ΠΣΔ μέσω ασύρματου σημείου
πρόσβασης (Wi‐Fi Access Point). Ο συνδυασμός των φορητών Η/Υ και του τροχήλατου ερμαρίου
αποτελεί το Κινητό Εργαστήριο.
Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των τροχήλατων ερμαρίων παρουσιάζονται
αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης. (Παράρτημα Α)

10.3. Προμήθεια ‐Εγκατάσταση Δικτυακού Εξοπλισμού και Δομημένης Καλωδίωσης
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα απαιτηθεί η προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών
δομημένης καλωδίωσης, σε κάθε αίθουσα Γενικής Παιδείας των σχολικών μονάδων που αφορά το
παρόν Έργο. Μέσω της καλωδίωσης θα δίνεται η δυνατότητα ενσύρματης διασύνδεσης του φορητού
Η/Υ (στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία) καθώς και του ασύρματου σημείου
πρόσβασης (wifi access point), τοποθετημένου στο τροχήλατο ερμάριο (στα ολοήμερα δημοτικά
σχολεία με ΕΑΕΠ), με τον δρομολογητή Internet του Σχολείου. Κατ’ επέκταση, μέσω του ασύρματου
σημείου πρόσβασης (wifi access point) θα έχουν πρόσβαση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και στο
διαδίκτυο οι φορητοί υπολογιστές. Απώτερος στόχος είναι η πρόσβαση των φορητών υπολογιστών
στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και στο περιεχόμενο αυτής, στην Ψηφιακή Βάση Γνώσεων και
στην Ψηφιακή Βάση υποδειγματικών διδασκαλιών, που υλοποιούνται μέσω μιας δέσμης έργων από το
Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, καθώς και στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) γενικότερα.
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Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης διακρίνονται σε τέσσερις (04) κατηγορίες, ανάλογα με
το είδος των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ανά κατηγορία
σχολείων περιλαμβάνει τα εξής:
1. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ (σύνολο 203
σχολεία)‐ (Σχολικές Μονάδες Τύπου Ι)
• Κατανεμητή(ες) για τον κεντρικό τερματισμό και τη μικτονόμηση όλων των καλωδίων
χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε δώδεκα (12) αίθουσες
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τον κατανεμητή
2. Μονοθέσια Δημοτικά Σχολεία (σύνολο 377 σχολεία) ‐(Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙΙ)
• Διάταξη τερματισμού για τον κεντρικό τερματισμό όλων των καλωδίων χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τη διάταξη τερματισμού
3. Διθέσια Δημοτικά Σχολεία (σύνολο 370 σχολεία) ‐(Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙΙΙ)
• Διάταξη τερματισμού για τον κεντρικό τερματισμό όλων των καλωδίων χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τη διάταξη τερματισμού
4. Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία (σύνολο 264 σχολεία)‐ ‐(Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙV)
• Διάταξη τερματισμού για τον κεντρικό τερματισμό όλων των καλωδίων χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε τρεις (3) αίθουσες
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τη διάταξη τερματισμού
Οι προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών και του επιπέδου υπηρεσιών δομημένης
καλωδίωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α).
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10.4. Εγκατάσταση λογισμικών
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία των ακόλουθων λογισμικών :
‐

Λογισμικά συστήματος.

‐

Λογισμικό προστασίας από ιούς.

‐

Λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

‐

Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης.

‐

Λογισμικά ανάγνωσης και συμπίεσης αρχείων.

‐

Εκπαιδευτικά λογισμικά που θα υποδειχθούν από το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Οι προδιαγραφές των λογισμικών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης
(Παράρτημα Α).

10.5. Εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει στα δημοτικά
σχολεία που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ (σύνολο 203), δηλαδή τους φορητούς Η/Υ και τα
τροχήλατα ερμάρια, καθώς και να επιδείξει τη λειτουργία τους στους υπεύθυνους των σχολικών
μονάδων. Η επίδειξη καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνει την εκκίνηση κάθε φορητού Η/Υ και με τα
δύο λειτουργικά συστήματα, τη σύνδεση στο ΠΣΔ και στο διαδίκτυο καθώς και την επίδειξη του
τρόπου φόρτισης και φύλαξης των φορητών Η/Υ στα τροχήλατα ερμάρια.
Αναφορικά με τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία, η επίδειξη καλής
λειτουργίας περιλαμβάνει τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών στο τοπικό δίκτυο και την
πραγματοποίηση δοκιμής πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή/ και διαδίκτυο, εφόσον είναι
ενεργοποιημένος ο δρομολογητής του σχολείου.

10.6. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης του εξοπλισμού και των
εγκαταστάσεων μετά την πώληση
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του παρόντος Έργου θα είναι υποχρεωμένος να
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την καλή λειτουργία (υπηρεσίες εγγύησης) του εξοπλισμού που θα
προμηθεύσει στις σχολικές μονάδες. Οι υπηρεσίες εγγύησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον την:
•

Επιδιόρθωση βλαβών

•

Αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή αντικατάσταση του εξοπλισμού
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Ο Προσφέρων θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά στην προσφορά του τις υπηρεσίες που παρέχει
για την εγγύηση και υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.

Περαιτέρω προδιαγραφές και απαιτήσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών παρουσιάζονται
στους Πίνακες Συμμόρφωσης.
Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και όλες οι υπηρεσίες προετοιμασίας και δημοσιότητας που
περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης (Παράρτημα Α).
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει εξασφαλίσει πριν την έναρξη των εργασιών δομημένης καλωδίωσης την
ύπαρξη και καλή λειτουργία των εξής:
•

Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής γραμμής για σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) εντός του
κτιρίου

•

Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του δρομολογητή διαδικτύου (internet)

•

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και κατ’ επέκταση στο
διαδίκτυο.

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Δύο Εκατομμυρίων,
Εξακοσίων

Τεσσάρων

Χιλιάδων

και

Τετρακοσίων

Εβδομήντα

Ευρώ

(2.604.470,00

€)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι Δύο Εκατομμύρια, Εκατόν Δέκα Επτά
Χιλιάδες, Τετρακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Εννέα Λεπτά (2.117.455,29 € ) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ανά Άξονα Προτεραιότητας, επιμερίζεται ως εξής:

Η

•

Α.Π. 1 – 1.136.370,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

•

Α.Π. 2 – 1.176.610,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

•

Α.Π. 3 –

291.490,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 245/8 και Κωδικούς Πράξης (ΣΑ)

2011ΣΕ24580111, 2011ΣΕ24580112 και 2011ΣΕ24580113.
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Το ‘Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007‐2013 και από Εθνικούς Πόρους.

Άρθρο 12
Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής

12.1. Συμβατική Διάρκεια:
Η συνολική Διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.
12.2. Αμοιβή Αναδόχου:

12.2.1. Η οικονομική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή
και ΔΕΝ περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
12.2.2. Η Αμοιβή του Οριστικού Αναδόχου ΔΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σύμβασης.
12.2.3. Ο Οριστικός Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της Οικονομικής Προσφοράς του
για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και
αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, δεσμεύεται και για την
ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την Οικονομική
Προσφορά του.
12.2.4. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12.2.5. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν
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αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα
τιμολόγια σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς.
12.2.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν τα
Παραδοτέα του δεν έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής.
12.2.7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε
υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των
ακόλουθων πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από
την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεωρείται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των
σχετικών παραστατικών/δικαιολογητικών .
12.2.8. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες
διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση.
12.2.9. Ο Οριστικός Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο.
12.2.10. Όποτε, βάσει της σύμβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον Ανάδοχο,
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ή
καθίσταται μεταγενέστερα απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
σύμβαση της παρούσας προκήρυξης.

12.3. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (Παρ. 1β, του Άρθρου 35, του
Π.Δ. 118/2007) που επιλέγονται από τους υποψηφίους στην οικονομική προσφορά τους.
περίπτωση που δεν αναφέρεται κανένας, εννοείται ο πρώτος.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1
Χωρίς χορήγηση προκαταβολής και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας ως εξής:

I.

Καταβολή τριών (3) τμηματικών πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στο τέλος
του 3ου, 6ου και 9ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε τμηματική πληρωμή θα έχει
ύψος ίσο με ογδόντα επί τοις εκατό (80%) της Συμβατικής Αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) των ολοκληρούμενων Σχολικών Μονάδων, που αντιστοιχεί (σύμφωνα με την
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου) στις Σχολικές Μονάδες ως εξής:
 1η τμηματική πληρωμή : στις σχολικές μονάδες που έχουν ολοκληρώσει την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή μέχρι το τέλος
του 3ου μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης,
 2η τμηματική πληρωμή : στις σχολικές μονάδες που έχουν ολοκληρώσει την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον 4ο
μήνα μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης,
 3η τμηματική πληρωμή : στις σχολικές μονάδες που έχουν ολοκληρώσει την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον 7ο
μήνα μέχρι το τέλος του 9ου μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης,

II.

Εξόφληση του υπόλοιπου του Συμβατικού Τιμήματος καθώς και του συνολικού ΦΠΑ, μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου του Αναδόχου, η οποία
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα στο Άρθρο 27, «Παρακολούθηση‐ Παραλαβή
του Έργου».
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2

Με χορήγηση προκαταβολής και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας ως εξής:

I.

Ο Ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να λάβει έντοκη προκαταβολή ποσοστού μέχρι
πενήντα επί τοις εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
με την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής
(αναφερόμενη και ως Εγγύηση Προκαταβολής) συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα που
δίνεται. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων
του Άρθρου 25, Παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007.

II.

Καταβολή τριών (3) τμηματικών πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στο τέλος
του 3ου, 6ου και 9ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε τμηματική πληρωμή θα έχει
ύψος ίσο με είκοσι επί τοις εκατό (20%) της Συμβατικής Αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), που αντιστοιχεί (σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου) στις Σχολικές
Μονάδες ως εξής:
 1η τμηματική πληρωμή : στις σχολικές μονάδες που έχουν ολοκληρώσει την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή μέχρι το τέλος
του 3ου μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης,
 2η τμηματική πληρωμή : στις σχολικές μονάδες που έχουν ολοκληρώσει την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον 4ο
μήνα μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης,
 3η τμηματική πληρωμή : στις σχολικές μονάδες που έχουν ολοκληρώσει την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον 7ο
μήνα μέχρι το τέλος του 9ου μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης,

III.

Εξόφληση του υπόλοιπου του Συμβατικού Τιμήματος καθώς και του συνολικού ΦΠΑ, μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου του Αναδόχου, η οποία
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα στο Άρθρο 27 «Παρακολούθηση‐Παραλαβή
του Έργου».
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Επισημαίνεται ότι:
Ζητούμενο της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης παράδοσης
και παραλαβής στις σχολικές μονάδες των τεσσάρων τύπων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις
απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της χώρας. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση πραγματοποίησης των
τριών τμηματικών πληρωμών είναι η αναλογική προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού σε
όλους τους τύπους σχολικών μονάδων στο τρίμηνο που προηγείται της τμηματικής πληρωμής.
Συγκεκριμένα, ανά τρίμηνο και πριν από κάθε τμηματική πληρωμή το σύνολο των σχολικών
μονάδων που έχουν εξοπλιστεί πρέπει να επιμερίζεται κατά το δυνατόν ανάλογα στους τέσσερις
τύπους σχολείων (δωδεκαθέσια Ε.Α.Ε.Π./ μονοθέσια/ διθέσια/ τριθέσια).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να συμπεριλάβει
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, στο οποίο παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης του έργου καθώς και
την οργάνωσή του – με συγκεκριμένη αναφορά στις σχολικές μονάδες που θα εξοπλιστούν και με
ποια σειρά‐

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά και τις ιδιαιτερότητες

λειτουργίας των σχολικών μονάδων (π.χ. σχολικές διακοπές / αργίες).

Γενικά :
 Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
τα σχετικά Δελτία Αποστολής, Τιμολόγιο (για όλα τα Δελτία Αποστολής) και τα σχετικά
Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής από τις Σχολικές Μονάδες. Αν έχει λάβει
προκαταβολή, στην 1η, στην 2η και στην 3η ΠΛΗΡΩΜΗ του Αναδόχου, γίνεται
αναλογικός συμψηφισμός με το ποσό της προκαταβολής.
 Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, των Πρωτοκόλλων Παραλαβής από τις Σχολικές Μονάδες, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
 Η συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
 Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε 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. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών που θα
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προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
βάσει του Ν.2238/1994 (άρθρο 55 παρ.1) και του Ν.2198/1994 (άρθρο 24) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε 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, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
o τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης,
διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη
Σύμβαση προϊόντων,
o τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση,
o τα έξοδα προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της
Σύμβασης,
o τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
o τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών,
υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους
αφορούν.
 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν,
γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις,
τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα
ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
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ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 13
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
13.1. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών των Ενδιαφερομένων, ορίζεται η

___

_______________ 2012, ημέρα _________ και μέχρι τις 15:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής, Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου
37, Μαρούσι – 151 80, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031.

13.2. Εναλλακτικά, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με οιοδήποτε μέσο τον Φάκελο των
Προσφορών τους προς την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρωτοκολλούνται από
το εν λόγω Γραφείο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέλθουν
αποδεδειγμένα στην Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.

13.3. Και οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ΔΕΝ
αποσφραγίζονται από το προαναφερθέν Γραφείο Πρωτοκόλλου, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγιστούν με τις υπόλοιπες προσφορές.

13.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά παράβαση των
οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/και εκπρόθεσμα, επίσης
θα πρωτοκολλούνται από το ως άνω Γραφείο και χωρίς να αποσφραγιστούν θα παραδίδονται
αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται την απόρριψή τους ως απαράδεκτες και
την επιστροφή τους στους ενδιαφερομένους, χωρίς να αποσφραγιστούν.

13.5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου,
δεν λαμβάνονται υπόψη.
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Άρθρο 14
Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς
14.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε ένα (01) Πρωτότυπο και ένα (01) Αντίγραφο, μέσα σε ΕΝΑΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο διαφέρει από το
αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο. Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες και
στην Ελληνική και μόνο γλώσσα – με εξαίρεση μόνον όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5.4 της
παρούσας.

14.2. Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
εξής (Άρθρο 11, Π.Δ. 118/2007):

14.2.1. Η λέξη «Προσφορά».

14.2.2. Ο πλήρης τίτλος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων,

14.2.3. Ο αριθμός, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης.

14.2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

14.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζομένου, με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας και
ταχυδρομικής, καθώς και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
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Ενδεικτικά, παρατίθεται πρότυπο εξωτερικής όψης του Κυρίως Φακέλου Προσφοράς:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία
του προσφέροντος:
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου
συνεταιρισμού, ένωσης ή
κοινοπραξίας
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ __ / 2012

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού ___ . ___ . 2012)

της Κατηγορίας Πράξης
«Πρόγραμμα Πιλοτικής Εισαγωγής Περιορισμένου Αριθμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

Συναφούς Εξοπλισμού στην Τάξη, για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία »
στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης

«Επέκταση Προγράμματος Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε
Δημοτικά Σχολεία για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3
του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από Εθνικούς Πόρους
ΕΣΠΑ 2007 – 2013
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο).
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14.3. Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς φακέλους, ‐ επί
ποινή αποκλεισμού‐ ως εξής:

14.3.1. Σφραγισμένο Φάκελο των ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,
14.3.2. Σφραγισμένο Φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και
14.3.3. Σφραγισμένο Φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

14.4. Οι επιμέρους ως άνω Φάκελοι φέρουν, πέραν από τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, κατά τα
οριζόμενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, την ένδειξη «ΤΥΠΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αντίστοιχα.

14.5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο:

14.5.1. Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών:
Ο επιμέρους φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών επιβάλλεται να περιέχει τα κάτωθι
έγγραφα και δικαιολογητικά, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, τα οποία θα
φέρουν συνεχή αρίθμηση. Το Πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του άλλου Αντιτύπου,
σε περίπτωση ασυμφωνίας:

14.5.1.1. Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς την
Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η Κοινοπραξία ή η
Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της
Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
από Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα ποσοστά
συμμετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε
κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της
Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να
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αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.Η αίτηση συμμετοχής θα
υπογράφεται:

14.5.1.1.1. για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό
συμμετέχει

στο

διαγωνισμό

μέσω

αντιπροσώπου,

από

τον

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να
φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή,
ανεξαρτήτως από το ποιος την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής
της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του
διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η
οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική
αρχή.
14.5.1.1.2. για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
που υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η
υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου,
οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του,
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί
περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού
προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου, κατά
το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία
αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και
εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες.
14.5.1.1.3. για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα
με το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω
κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του
κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα
συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω
εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών
εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την
υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρμόζονται, αναλόγως, οι
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παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του παρόντος άρθρου, με την
υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.
14.5.1.1.4. σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών
προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της
Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας, εφαρμοζόμενες αναλόγως, οι
παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του παρόντος Άρθρου, με την
υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό
εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία
συνυποβάλλεται με την προσφορά.

14.5.1.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό, ποσού
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΩΝ (130.223,50 €), το οποίο αντιστοιχεί στο Πέντε επί τοις εκατό (05 %)
επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου με τον αναλογούντα ΦΠΑ, (Π.Δ.
118/2007) σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα
Προκήρυξη. Οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής Διαγωνιζομένου από το εν λόγω υπόδειγμα (π.χ. αφαίρεση ή
προσθήκη λέξεων ή προτάσεων) συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. Η
εν λόγω Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στους Διαγωνιζομένους οι προσφορές
των οποίων απερρίφθησαν, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων βοηθημάτων ή έχει κατατεθεί
παραίτηση

από

τυχόν

ασκηθέντα.

Στους

λοιπούς

Διαγωνιζομένους

επιστρέφεται, σύμφωνα με το Άρθρο 18.8 της παρούσας προκήρυξης.

14.5.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, η
οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Η
Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την Αίτηση
Συμμετοχής, δυνάμει του Άρθρου 14.5.1.1 της παρούσης και στην οποία:

α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, ο τίτλος και ο
αριθμός Διακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης,
Μονάδα Γ’

__ / 2012

42/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:
14.5.1.3.1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών
(ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο
διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών.
14.5.1.3.2. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
14.5.1.3.3. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
14.5.1.3.4. Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη
δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του
συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
14.5.1.3.5. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
14.5.1.3.6. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους
ιδιότητα.
γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της
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κατακύρωσης – ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ‐, σύμφωνα με το
Άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης,

δ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι
ακριβή

ε) θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα
απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, και

στ) ότι δεν είναι οι ίδιες, ούτε συμμετέχει σε αυτές, εξωχώρια εταιρεία με
ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%).

14.5.1.4. Τα Παραστατικά Εκπροσώπησης, εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο
διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους.

14.5.1.5. Τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα της εταιρείας.
Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε
συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα
του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του
(για ΟΕ και ΕΕ) και για συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι
λειτουργούν νόμιμα, καθώς και πρακτικό Δ.Σ. ή άλλο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο καθώς και


πρακτικό Δ.Σ. ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα
που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα και



απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου του Υποψηφίου,
περί συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό.
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14.5.1.6. Σε περίπτωση κατά την οποία, Διαγωνιζόμενος στηρίζεται στις δυνατότητες
άλλου τρίτου οικονομικού φορέα, προκειμένου να αποκτήσει ή να ενισχύσει την
τεχνική ικανότητά του, κατά το Άρθρο 9.3. της παρούσας Προκήρυξης, θα
πρέπει να υποβάλλονται, επίσης, α) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Άρθρου 9.3. της παρούσας
Προκήρυξης, περί ανάληψης δέσμευσης και β) υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου και του νομίμου εκπροσώπου του τρίτου οικονομικού φορέα,
σε περίπτωση νομικού προσώπου ή και του ίδιου του τρίτου οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου με την οποία θα δηλώνεται ότι το εν
λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8
της παρούσας Προκήρυξης. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή.

14.5.1.7. Υπεύθυνη Δήλωση για το υπό Προμήθεια Προϊόν: Όταν οι προσφέροντες δεν
θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μο‐
νάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή
τους προς την Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. (Π.Δ. 118/2007, Άρθ. 18). Προσφορά στην οποία δεν θα
υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14.5.1.8. Δικαιολογητικά Απόδειξης της Υποχρέωσης Ονομαστικοποίησης Μετοχών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την
προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, για την απόδειξη της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων ονομαστικοποίησης μετοχών είναι, ανά κατηγορία νομικού
προσώπου, τα ακόλουθα:
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14.5.1.8.1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν:


Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ν.2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3604/2007) την
Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές τους, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί Εταιρείας της οποίας οι
μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά
την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του
Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας να έχει
μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της
τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.



Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς. Εφόσον από την ανωτέρω κατάσταση των
μετόχων προκύπτει ότι μέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες με
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό
(01%), αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονομαστικές
μετοχές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και να έχουν προσκομίσει
στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα,
προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα
πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιρειών είναι
ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονομαστικές μετοχές και
να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι
φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και των τελευταίων
ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να
προσκομίσουν βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και
βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ορίζονται παραπάνω,
έως ότου προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή
ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην ανωνύμου
εταιρείας οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων εταιρειών. Για τη συμμόρφωση
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προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό
μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες.

14.5.1.8.2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε
ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην
οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς
τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου υποβάλλουν:
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι
μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την
υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την
εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών
της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές,
 Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με
ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της
υποψηφιότητας,
 Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το
αργότερο τριάντα

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της

υποψηφιότητας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την
ανάδοχο εταιρεία πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. Από τα έγγραφα των
άνωθεν περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου της αναδόχου εταιρείας που έχει
συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους
στην Αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα
από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
14.5.1.8.3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην οποία
έχουν την έδρα τους, δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς
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τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου υποβάλλουν:
 Βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Αν δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση,
προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση
 Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα επί τοις εκατό (01%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης
εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση
μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε
Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να κρίνει την αιτιολογία αυτή. Αν όμως η Αναθέτουσα
Αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη
κατάσταση των μετόχων της, η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης οδηγεί σε
αποκλεισμό. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά
νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
14.5.1.8.4. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών ‐ μελών της
ΕΕ και του ΟΟΣΑ δεν υποχρεούνται σε ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου. Οι εταιρείες αυτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο
κράτους μέλος ΕΕ ή ΟΟΣΑ με ένδειξη του χρηματιστηρίου.
14.5.1.8.5. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό εταιρειών άλλης νομικής
μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν
εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό
κεφάλαιο τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%), οι μετοχές των ανωνύμων
εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιζόμενη εταιρεία είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση
αυτή, υποβάλλονται για την ανώνυμη εταιρεία αυτή, εφόσον είναι ελληνική,
τα ανωτέρω προβλεπόμενα πιστοποιητικά για τις ελληνικές ανώνυμες
εταιρείες και εφόσον είναι αλλοδαπή τα ανωτέρω προβλεπόμενα
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πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, αναλόγως της
υποχρέωσης ονομαστικοποίησης μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας
εγκατάστασής τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν
στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία. Η κήρυξη του
απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά το άνοιγμα του Φακέλου
Δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Για τον σκοπό αυτό, οι διαγωνιζόμενες εταιρείες
υποβάλλουν επί ποινή απαραδέκτου, μαζί με την Προσφορά τους, Υπεύθυνη Δήλωση
ότι δεν είναι οι ίδιες ούτε συμμετέχει σε αυτές εξωχώρια εταιρεία με ποσοστό
συμμετοχής στο κεφάλαιό τους τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%).

14.5.1.9. Υπεύθυνος/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου
14.5.1.9.1. Βιογραφικά σημειώματα: του υπευθύνου έργου και του αναπληρωτή
του,
Σημειώνεται ότι από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
(προτιμάται το Ευρωπαϊκό πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος, βλ.
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileCont
ent.file/CVTemplate_el_GR.doc και οδηγίες για την συμπλήρωσή του
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileCont
ent.file/CVInstructions_el_GR.pdf ),

θα πρέπει να

προκύπτουν

ευκρινώς και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά
έγγραφα, τα ανά περίπτωση, ζητούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Αν ο Υπεύθυνος
Έργου ή/ και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου δεν αποτελούν μόνιμα
στελέχη του διαγωνιζόμενου, αλλά πρόκειται να απασχοληθούν με
σύμβαση έργου, πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα
φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, ότι
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για την εκτέλεση ή κατά τη διάρκεια
του έργου με το διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση αντικατάστασης του
Υπευθύνου του Έργου απαιτείται η ενημέρωση και η έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον Υπεύθυνο Έργου και τον αναπληρωτή
του, είναι οι εξής:

Ρόλος

Υπεύθυνος Έργου

Αναπληρωτής
Υπεύθυνου Έργου

14.5.1.10.

Πλήθος

1

1

Προϋπηρεσία
Τρία (03) τουλάχιστον χρόνια
αποδεδειγμένης
προϋπηρεσίας σε συναφές
αντικείμενο με αυτό της
παρούσας προκήρυξης.
Δύο (02) τουλάχιστον χρόνια
αποδεδειγμένης
προϋπηρεσίας σε συναφές
αντικείμενο με αυτό της
παρούσας προκήρυξης.

Πτυχία
Πανεπιστημιακό δίπλωμα
σπουδών με αντικείμενο
συναφές της πληροφορικής ή/και
management .
Πανεπιστημιακό δίπλωμα
σπουδών με αντικείμενο
συναφές της πληροφορικής ή/και
management .

Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, στην οποία θα
δηλώνονται

τυχόν

νομικοί

περιορισμοί

λειτουργίας

της

δραστηριότητάς του καθώς και εάν του έχει επιβληθεί η ποινή του
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, .

14.5.1.11.

Τα

προαναφερθέντα

οικονομικής/χρηματοοικονομικής

ελάχιστα

προσόντα

επάρκειας

και

τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας, του Άρθρου 9 της παρούσας
Προκήρυξης, ως εξής:

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Για την απόδειξη των προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι υποψήφιοι
πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων, του έτους του
διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων (2008, 2009, 2010) στις περιπτώσεις που παρίσταται
σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψήφιου.
Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση (με θεώρηση του γνησίου) περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη
διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
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δραστηριότητα σχετικά με την προκηρυσσόμενη προμήθεια, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
2. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πως το παραπάνω συνολικό
ύψος του κύκλου εργασιών αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο
της σύμβασης.
3. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη
βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού,
βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.
4. Οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων
οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, η δε
εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει σε καμία περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη του
Αναδόχου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εφόσον ο υποψήφιος είτε πρόκειται για
μεμονωμένο υποψήφιο είτε για ένωση ή κοινοπραξία επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 45
παρ. 2 και 3. και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 τη δυνατότητα άλλου οικονομικού
φορέα, οφείλει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, που αφορά η επίκληση της «δάνειας εμπειρίας», προσκομίζοντας τα
ακόλουθα έγγραφα:
o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου (ή του νομίμου εκπροσώπου του σε
περίπτωση νομικού προσώπου ή του κοινού νομίμου εκπροσώπου ή του κοινού
εκπροσώπου του σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας) με την οποία ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι επικαλείται μέσα τρίτου φορέα, εξειδικεύοντας τα επικαλούμενα μέσα και
ότι προς τούτο καταθέτει με την προσφορά του τα αναφερόμενα παρακάτω
δικαιολογητικά.
o Απόφαση του διοικούντος τον δανείζοντα φορέα οργάνου [ή υπεύθυνη δήλωση (με
θεώρηση του γνησίου) σε περίπτωση φυσικού προσώπου] με την οποία εγκρίνεται η
συνεργασία με τον υποψήφιο και η παροχή προς αυτόν των οικονομικών,
χρηματοοικονομικών ή/και τεχνικών και επαγγελματικών μέσων/πόρων κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης που θα ανατεθεί και θα ορίζεται ο νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για αυτόν όλα τα σχετικά
με το διαγωνισμό έγγραφα,
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o Συμβατικό έγγραφο, νομίμως συναφθέν, μεταξύ του δανείζοντος

φορέα και του

υποψήφιου με το οποίο να συμφωνούν τα δύο μέρη την διάθεση των δανειζόμενων
μέσων/πόρων στο Διαγωνιζόμενο, για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης που
θα ανατεθεί και θα ορίζονται τα παραπάνω. καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα
τεθούν στη διάθεση του υποψήφιου,
o Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση του γνησίου) του Ν. 1599/86 ή ισοδύναμο έγγραφο
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του δανείζοντος
οικονομικού φορέα με την οποία να δηλώνεται ότι ο παραπάνω δεν διατηρεί κανένα
δικαίωμα λήψης αμοιβής ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης από την Αναθέτουσα
Αρχή.
o Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω (για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής

επάρκειας,

όπως

και

για

την

απόδειξη

της

τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας) για τον δανείζοντα την εμπειρία φορέα και στο
μέτρο που τον αφορούν.
o Σε περίπτωση που ο δανείζων την εμπειρία φορέας έχει τη μορφή κοινοπραξίας ή
ένωσης, θα πρέπει επιπροσθέτως να υποβληθεί νόμιμο παραστατικό σύστασής της (π.χ.
ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη).

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Για την απόδειξη των προϋποθέσεων τεχνικής/ επαγγελματικής ικανότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.

Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία (05
έτη), από τον οποίο να προκύπτει πως ο προσφέροντας έχει εκτελέσει ένα τουλάχιστον έργο
ανάλογου αντικειμένου με τα ζητούμενα του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού. Ο κατάλογος θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών Τα
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και
προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν
περατώθηκαν κανονικά. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να διενεργήσει έλεγχο για την
ορθότητα των προσκομισθέντων στοιχείων
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2. Κατάσταση του δικτύου εταιρειών που πληροί τις προϋποθέσεις για τα κριτήρια τεχνικής/
επαγγελματικής ικανότητας που προαναφέρθηκαν, με συμπληρωμένες όλες τις ενδείξεις που
απαιτούνται για τη διαπίστωση της επάρκειάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Επωνυμία

Δραστηριότητα1

Στελέχη2

Μορφή
συνεργασίας με
Ανάδοχο4

Τεχνικά
Μέσα3

Διεύθυνση

Στοιχεία
Επικοινωνίας

Άλλα
στοιχεία5

Επίσης για τις περιπτώσεις υπεργολαβίας, θα υποβληθούν Δηλώσεις Συνεργασίας (με θεώρηση
του γνησίου) από τους υπεργολάβους, στις οποίες θα δηλώνεται η αποδοχή της συνεργασίας
με τον υποψήφιο και η δέσμευση παροχής προς αυτόν των απαιτούμενων επαγγελματικών
ή/και τεχνικών πόρων/μέσων για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα τους ανατεθούν κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους οποίους γνωρίζουν και
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων
οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, η δε
εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει σε καμία περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη του
Αναδόχου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εφόσον ο υποψήφιος είτε πρόκειται για
μεμονωμένο υποψήφιο είτε για ένωση ή κοινοπραξία επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 45
παρ. 2 και 3. και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 τη δυνατότητα άλλου οικονομικού
φορέα, οφείλει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, που αφορά η επίκληση της «δάνειας εμπειρίας», προσκομίζοντας τα
δικαιολογητικά που προαναφέρονται .
4. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή θα αποδεικνύεται
με σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά
περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή.

1 Είδος και χρονική διάρκεια

2 Πλήθος και εξειδίκευση στελεχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Έργου
3 Τεχνικά Μέσα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Έργου
4 Υποκατάστημα, υπεργολάβος κ.λπ.
5 Οτιδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην τεκμηρίωση της τεχνικής/ επαγγελματικής ικανότητας
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5. Αν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή αποδεικνύεται με τα
αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/1985 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προσφέροντα.

Σε περίπτωση Συμπράξεων‐ Κοινοπραξιών‐ Ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία επιβάλλεται να παρέχονται για κάθε μέλος της Σύμπραξης‐
Κοινοπραξίας‐ Ένωσης, ανάλογα με το τμήμα του έργου στο οποίο θα συμμετάσχει το κάθε μέλος.

14.5.1.12.

Επίσημη

πιστοποίηση

από

αναγνωρισμένο

Ινστιτούτο

ή

Οργανισμό,

μέσω

πιστοποιητικού της οικογένειας ISO 9001 ή ισοδύναμο.

14.5.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς:
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει σε ένα (01) πρωτότυπο και σε ένα (01)
αντίγραφο, την Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα
είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες
του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως
άμεση ή έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
Ο ανωτέρω φάκελος θα πρέπει να περιέχει την Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντα και
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD

ΜΗ επανεγράψιμο) επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των

τεχνικών φυλλαδίων.
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Συνοπτικά ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει αναλυτική και σαφή

παρουσίαση της

μεθοδολογίας με την οποία θα εκτελέσει το Έργο σε όλες του τις πτυχές, καθώς αυτό θα καταδείξει το
βαθμό κατανόησής του επί του αντικειμένου του Έργου και το εφικτό της προτεινόμενης λύσης. Η
μεθοδολογία θα πρέπει να καλύπτει :
I.

Οργάνωση του Έργου : οργανόγραμμα του Έργου, ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων ,
περιγραφή ροής εργασιών, δομή‐σύνθεση Ομάδας έργου, σαφής αναφορά του ρόλου του
Υπευθύνου έργου κ.λπ.

II.

Περιγραφή υπηρεσιών υλοποίησης της προμήθειας : σαφής και συνοπτική παρουσίαση του
τρόπου εκτέλεσης του Έργου, βάσει και του δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του
Αναδόχου, σαφής περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης σε σχέση με τα προτεινόμενα διακριτά
μέρη της υλοποίησης της προμήθειας (π.χ. καλωδίωση, εγκατάσταση λογισμικών κ.λπ.).
Επιπλέον, ο Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει
πληρέστερα την Προσφορά του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα
Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά ορόσημα του 3ου, 6ου και 9ου μήνα από
την υπογραφή της Σύμβασης, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσας.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει συγκεκριμένα τις σχολικές μονάδες που θα
εξοπλίσει ανά τρίμηνο:
I.

1ος ‐ 3ος μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης,

II.

4ος – 6ος μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης,

III.

7ος – 9ος μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης,

μεριμνώντας ώστε σε κάθε τρίμηνο να εξοπλίζονται σχολικές μονάδες και των τεσσάρων τύπων κατά
το δυνατόν αναλογικά.
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Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος είναι δυνατή σε διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή
της Σύμβασης, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών και με αντικειμενική τεκμηρίωση, εφόσον υπάρχει η
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.
Υπενθυμίζεται ότι ο δέκατος μήνας είναι το διάστημα αδιάκοπης καλής λειτουργίας που
απαιτείται για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε κατά τον 9ο μήνα.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να παραγνωρίσουν τη διασπορά των
σχολικών μονάδων σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας καθώς και τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας
των σχολικών μονάδων (π.χ. ωράριο λειτουργίας, σχολικές διακοπές/αργίες).

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι Πίνακες Συμμόρφωσης του
Παραρτήματος Α με τις ζητούμενες απαιτήσεις και τις σχετικές παραπομπές σε σελίδες.

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ – ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Το παράρτημα αυτό αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λπ. που κατά την κρίση του
υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών και
Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός Πίνακας των περιεχομένων
φυλλαδίων και τευχών που περιλαμβάνονται σ’ αυτό καθώς και η αρίθμησή τους.

Ειδικότερα, η εν στενή εννοία Περιγραφή του Περιεχομένου και της Δομής της Τεχνικής Προσφοράς
και όλων των σχετικών του διαγωνιζομένου, από την οποία προκύπτει ακριβώς το είδος, η ποιότητα
των προσφερομένων υπηρεσιών και τα υπό προμήθεια υλικά – ενόψει του ευσύνοπτου της Τεύχους
Προκήρυξης ‐ γίνεται στο Παράρτημα Α’ , του Τεύχους : «Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα και
να περιγράφεται σαφώς η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου.
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14.5.3. Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς:

Στον επιμέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει σε
ένα (01) πρωτότυπο και σε ένα (01) αντίγραφο, την Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και
να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Ο ανωτέρω φάκελος θα πρέπει να περιέχει την Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντα και σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD ΜΗ επανεγράψιμο) επί ποινή αποκλεισμού.
Τα οικονομικά αυτά στοιχεία, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνολική προτεινόμενη τιμή,
χωρίς ΦΠΑ και τη προτεινόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ, ανά επιμερισμένο τμήμα του έργου. Για την
αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η συνολική προτεινόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας του αθροίσματος των επιμέρους προτεινόμενων τιμών χωρίς ΦΠΑ, με τη
συνολική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, θα υπερισχύει το άθροισμα των επιμέρους προτεινόμενων
τιμών χωρίς ΦΠΑ.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάσουν στην οικονομική τους προσφορά ξεχωριστά το
κόστος για κάθε τύπο Σχολικής Μονάδας (ολοήμερα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν ΕΑΕΠ,
μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία), σύμφωνα με τους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς.

Ειδικότερα, οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, (οι επιμέρους και ο συγκεντρωτικός)
παρατίθενται – ενόψει του ευσύνοπτου της Προκήρυξης ‐ στο Παράρτημα «Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς», του Τεύχους : «Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων», το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
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14.6. Γενικές Διατάξεις:

14.6.1. Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται σε κάθε Κυρίως Φάκελο εντός των Τριών
Επιμέρους Φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση, ανά επιμέρους φάκελο.
14.6.2. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε
επικυρωμένα αντίγραφα.
14.6.3. Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου ή μέλους
αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή
δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
14.6.4. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα
κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με
την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της
05.10.1961 ‐που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84‐, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του Άρθρου 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
14.6.5. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του
Άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
14.6.6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για Εκατόν Είκοσι (120)
ημέρες

από την επομένη της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Π.Δ. 118/2007).

Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
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παρούσα Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας
Επιτροπής.
14.6.7. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
Εκατόν Είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 13, Π.Δ.
118/2007). Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους.
14.6.8. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων. Οι διευκρινίσεις
παρέχονται εντός της προθεσμίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του
Διαγωνιζομένου και είναι ίδια για όλους τους Διαγωνιζομένους.
14.6.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης.
14.6.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο. Ο Πρόεδρος δε και τα
μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά το σχετικό έλεγχο, μονογράφει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.
14.6.11. Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος Άρθρου τίθεται επί ποινή
αποκλεισμού. Ιδίως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν
οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης και
των λοιπών αναπόσπαστων τευχών/παραρτημάτων.
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Άρθρο 15
Κριτήριο Κατακύρωσης

15.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 16 της
παρούσας Προκήρυξης, στον διαγωνιζόμενο που έχει προσφέρει την Πλέον Συμφέρουσα από
Οικονομικής Απόψεως Προσφορά, κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζομένων
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

15.2. Ομάδες και Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης : Για την εξεύρεση της πλέον
συμφέρουσας από Οικονομικής Απόψεως Προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι στοιχεία
κατατασσόμενα στις ακόλουθες ομάδες, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

Α/Α
Α.
Α.1
Α.2
Α.3

Β.
Β.1
Β.2

Β.3

Κριτήρια αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας
(%)

Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών ,
Ποιότητας και Απόδοσης
Συμφωνία των προσφερόμενων φορητών
υπολογιστών με τις τεχνικές προδιαγραφές
Συμφωνία των προσφερόμενων τροχήλατων
Ερμαρίων με τις τεχνικές προδιαγραφές
Συμφωνία του προσφερόμενου δικτυακού
εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης με τις
τεχνικές προδιαγραφές

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης
Υπηρεσίες εγκατάστασης υπολογιστικού και
δικτυακού εξοπλισμού, δομημένης καλωδίωσης,
υπηρεσίες επίδειξης
Η μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου
και το χρονοδιάγραμμα
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales support) και της τεχνικής βοήθειας εκ
μέρους του προμηθευτή, καθώς και η
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών

ΣΥΝΟΛΟ
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15.3. Η βαθμολογία κάθε επιμέρους στοιχείου είναι:


100 βαθμοί, όταν καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της παρούσας
Προκήρυξης, έως και



110 βαθμοί, όταν η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
Προκήρυξης.



Η Απόκλιση κάλυψης Υποχρεωτικών Όρων (Ελαχίστων Προϋποθέσεων)

θα

απορρίπτεται, μετά από εισήγηση και τεκμηρίωση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων.


Η Υπερκάλυψη Υποχρεωτικών ή προαιρετικών Όρων, θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα
τεκμηριώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων στη
βαθμολόγησή του στα σχετικά Πρακτικά.



Η Σταθμισμένη Βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο τού επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και θα
στρογγυλοποιείται στα δύο (02) δεκαδικά ψηφία.



Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το Άθροισμα των Σταθμισμένων
Βαθμολογιών όλων των επιμέρους στοιχείων/κριτηρίων και των δύο (02) ομάδων.



Το άθροισμα των βαθμολογιών των δύο (02) ομάδων αποτελεί τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής
Αξιολόγησης (Βi) για τον κάθε Διαγωνιζόμενο.

Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισμού, συνοδευόμενοι από επαρκή αναλυτική αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας.

15.4. Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά θεωρείται εκείνη που έχει το
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Λi, στρογγυλοποιημένο στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, που προκύπτει από τον
ακόλουθο Μαθηματικό Τύπο :

Λi =

Ki
Bi

όπου:

Μονάδα Γ’

Κi

το κόστος της Οικονομικής Προσφοράς i Υποψηφίου,

Βi

η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Υποψηφίου,

Λi

το τελικό εξαγόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2
__ / 2012
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δεκαδικά ψηφία.
15.5 Απόρριψη λόγω χαμηλών προσφορών: Για τις προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή
ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει
εγγράφως διευκρινίσεις για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς.
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν
διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση τού έργου τότε μπορεί να τις
απορρίψει και η συνολική Προσφορά θα απορρίπτεται.

Άρθρο 16
Διαγωνιστική Διαδικασία
16.1. Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς:

16.1.1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,
συνέρχεται σε Δημόσια Συνεδρίαση στις ___ . ___ . 2012 , ημέρα _______ και ώρα 12:30
μ.μ.

και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους προσφορών οι οποίοι υποβάλλονται

ενώπιόν της, με διαβιβαστικό από το Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, (Άρθρο 13 της
παρούσας). Προσφορές που υποβάλλονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, ως απαράδεκτες, μετά την
οριστικοποίηση, με οιονδήποτε τρόπο, της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, που
προβλέπεται στο Άρθρο 16.2.3. της παρούσας Προκήρυξης.
16.1.2. Μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των φακέλων των
προσφορών που υποβλήθηκαν παραδεκτώς, ακολουθώντας την κάτωθι διαδικασία:
16.1.2.1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, μονογράφουν εξωτερικά όλους
τους Κυρίως Φακέλους Προσφορών, οι οποίοι φέρουν τις, σύμφωνα με την
παρούσα Προκήρυξη, απαραίτητες ενδείξεις.
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16.1.2.2. Στη συνέχεια, για κάθε φάκελο προσφοράς ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία,
σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά με την οποία υπεβλήθησαν οι προσφορές:

16.1.2.2.1. Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος της Προσφοράς και εν συνεχεία οι
φάκελοι των τυπικών δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς.
Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης, οι σελίδες όλων των εγγράφων τών ως άνω φακέλων. Κατά
τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόμενη αρίθμηση των
σελίδων του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών και η συνεχόμενη
αρίθμηση του φακέλου τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 14.6.1.
της παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, έπειτα από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής,
16.1.2.2.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ΔΕΝ αποσφραγίζονται. Η Επιτροπή
τους μονογράφει εξωτερικά και με ευθύνη του Προέδρου της, φυλάσσονται
μέχρι να αποσφραγισθούν, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16.3. της
παρούσας προκήρυξης.
16.1.3. Όλοι όσοι υπέβαλαν Φάκελο Προσφοράς δικαιούνται να παρευρίσκονται –ή εκπρόσωποί
τους, φέροντας τα κατάλληλα παραστατικά εκπροσώπησης ‐ κατά την ανωτέρω
συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και να λαμβάνουν γνώση των
στοιχείων που έχουν καταθέσει όλοι οι συνδιαγωνιζόμενοι που ελέγχονται στο παρόν
στάδιο.

16.2. Αξιολόγηση Φακέλων των Τυπικών Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς:

16.2.1. Η Επιτροπή, κατά την ως άνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει
ορίσει κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόμενο και
σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν οι προσφορές, εάν τα
τυπικά δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους
της παρούσας προκήρυξης . Σε θετική περίπτωση, και αφού αποχωρίσουν οι
διαγωνιζόμενοι και παραμείνουν μόνον τα μέλη τής ως άνω Επιτροπής βαθμολογείται
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σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας, κάθε Τεχνική Προσφορά. Κατά την άσκηση των
ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα που της παρέχεται από τις
οικείες διατάξεις και την παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 14.6.8. της παρούσας). Η
ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή,
εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές
συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη
λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.

16.2.2. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ένα Πρακτικό για
τον φάκελο των Τυπικών Δικαιολογητηκών και σε μεταγενέστερο χρόνο και αφού
παρέλθει άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία του Ν. 3886/2010, ένα πρακτικό για τους
φακέλους Τεχνικής Προσφοράς, στα οποία, τουλάχιστον:

16.2.2.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου της
παραλαβής των Προσφορών και της αποσφράγισης των Κυρίως και Επιμέρους
προαναφερθέντων Φακέλων,
16.2.2.2. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου
αξιολόγησης των Φακέλων των Τυπικών Δικαιολογητικών και του σταδίου
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών,
16.2.2.3. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να
απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αναλυτική
αιτιολογία γι’ αυτή την εισήγηση,
16.2.2.4. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν
αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,
16.2.2.5. καταρτίζει κατάλογο βαθμολογίας των προσφορών που προτείνεται να γίνουν
αποδεκτές, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθμολογία.
16.2.2.6. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά
την αποσφράγιση των φακέλλων
16.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει:


το/τα σχετικό/ά πρακτικό/ά εις τριπλούν με πρωτότυπες υπογραφές των μελών
της Επιτροπής , τα οποία συνέταξε, κατά τα ανωτέρω,


Μονάδα Γ’

όλους τους φακέλους των προσφορών και
__ / 2012

64/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012



τυχόν προσφυγές/υπομνήματα που έχουν υποβληθεί,

στην Αναθέτουσα Αρχή ‐ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.
Ε.Δ.), η οποία είτε επικυρώνει τα εν λόγω πρακτικά εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει
διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την
απόκλισή της από τα πρακτικά της Επιτροπής.

16.2.4. Το σώμα της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της προηγούμενης παραγράφου του
παρόντος Άρθρου αφού αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/unit:979

όπως προβλέπεται από τις

διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος «Διαύγεια»,
αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο
διαγωνισμό, ακόμα δηλαδή και σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορά με μη προβλεπόμενο
από την παρούσα Προκήρυξη τρόπο ή εκπρόθεσμα. Μαζί με την εν λόγω Απόφαση
αποστέλλεται και το σώμα των σχετικών Πρακτικών της Επιτροπής.

16.3. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών:

16.3.1. Μετά την οριστικοποίηση με οιονδήποτε τρόπο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής
(Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. ‐ Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) που προβλέπεται στο Άρθρο 16.2.3. της παρούσας
Προκήρυξης, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία
ορίζει τον χρόνο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Φακέλων των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των Διαγωνιζομένων οι προσφορές των οποίων δεν απερρίφθησαν με την
ως άνω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
16.3.2. Οι Διαγωνιζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου ενημερώνονται
σχετικά με το χρόνο αποσφράγισης και αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών τους,
με κάθε πρόσφορο τρόπο. Δικαιούνται δε μόνο αυτοί, να παρευρίσκονται κατά τη σχετική
συνεδρίαση ή, σε περίπτωση πολλών, τις σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής.
16.3.3. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, ξεχωρίζει τους Φακέλους
Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές απερρίφθησαν
με τις ως άνω Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και αφού επιβεβαιώσει ότι είναι
σφραγισμένοι, φροντίζει για την επιστροφή τους στους αποκλεισθέντες διαγωνιζόμενους.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει, ανά διαγωνιζόμενο, τους Φακέλους των
Οικονομικών Προσφορών. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής όλες οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη διαδικασία αυτή
ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων του φακέλου της
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 14.6.1 της παρούσας προκήρυξης. Εάν
δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
έπειτα από εισήγηση τής ως άνω Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί, ανά
διαγωνιζόμενο, τις οικονομικές προσφορές. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή
μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα που της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις και την
παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 14.6.8. της παρούσας). Η ολοκλήρωση των ανωτέρω
ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των
προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει
τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.

16.3.4. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο Πρακτικό το
οποίο, τουλάχιστον:

16.3.4.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών,
16.3.4.2. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να
απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία γι’
αυτή την εισήγηση,
16.3.4.3. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να
γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου
απαιτείται,
16.3.4.3. υπολογίζει το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου για κάθε προσφορά,
σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης, και καταρτίζει κατάλογο
των

προσφορών

των

διαγωνιζομένων

με

αύξουσα

κατάταξη

των

αποτελεσμάτων του ως άνω Μαθηματικού Τύπου, δηλαδή από το μικρότερο
πηλίκο/αποτέλεσμα προς το μεγαλύτερο,
16.3.4.4. προτείνει τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα πρέπει να κατακυρωθεί το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
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16.3.4.5. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν
κατά την αποσφράγιση των φακέλλων

16.3.5. Μετά την ολοκλήρωση της άνωθεν διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω
Πρακτικό εις τριπλούν με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά τα ανωτέρω,
όλους τους φακέλους των Προσφορών και τυχόν προσφυγές/υπομνήματα που έχουν
υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. ‐ Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.), η οποία είτε
επικυρώνει το εν λόγω Πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού στον διαγωνιζόμενο που πρότεινε η Επιτροπή, τον οποίο ορίζει ως
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη
αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 17
Κατακύρωση του Διαγωνισμού
17.1. Το σώμα της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16.3.5. της παρούσας Προκήρυξης,
αφού

αναρτηθεί

στον

σχετικό

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/unit:979

κεντρικό

διαδικτυακό

τόπο

όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του

Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος «Διαύγεια», αποστέλλεται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών. Μαζί με την εν λόγω Απόφαση αποστέλλεται και το
σώμα των σχετικών Πρακτικών της Επιτροπής.

17.2. Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16.3.5. της παρούσας
προκήρυξης και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της δεκαήμερης προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής (Ν. 3886/2010, ΦΕΚ 173/ Α’/ 30.09.2010), ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα
από σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα
επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της επομένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου: τα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε Σφραγισμένο
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Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με το
Άρθρο 17.4. της παρούσης.

17.3. Ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει, τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
17.3.1. εάν είναι Έλληνας πολίτης:

17.3.1.1.

απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03
μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας,

17.3.1.2.

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου (06 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,

17.3.1.3.

πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές
Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν
λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό,

17.3.1.4.

πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα
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διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση τής ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

17.3.2. εάν είναι αλλοδαπός:

17.3.2.1.

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός
του τελευταίου τριμήνου(03 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,

17.3.2.2.

πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε
κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 17.3.1.2. του παρόντος
άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 17.3.1.3. του παρόντος άρθρου,

17.3.2.3.

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

17.3.3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:

17.3.3.1.

τα άνωθεν δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1. και 17.3.2. του
παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,

17.3.3.2.

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του
τελευταίου εξαμήνου(06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή
εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
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(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου
εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και
ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου,
17.3.3.3.

ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των
προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του
παρόντος άρθρου,

17.3.3.4.

οι ανώνυμες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν από την αρμόδια
επιβλέπουσα αρχή πιστοποιητικό, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι έχουν
τηρήσει τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/1996.

17.3.4. εάν είναι συνεταιρισμός:

17.3.4.1.

απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03
μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού
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του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος
άρθρου,
17.3.4.2.

Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1.2. και 17.3.1.3. του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της
παραγράφου 17.3.2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου 17.3.3.2. του
παρόντος άρθρου,

17.3.4.3.

βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

17.3.5. Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.

17.3.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι ΔΕΝ εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή ΔΕΝ καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός ανάδοχος. Στην ως άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

17.3.7. Η παράγραφος 14.6. της παρούσας προκήρυξης «Γενικές Διατάξεις»,

εφαρμόζεται

αναλογικά και στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

17.4. Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβαίνει στην Αποσφράγιση του Φακέλου
αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων
του ως άνω Φακέλου. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόμενη αρίθμηση
των σελίδων του φακέλου αυτού, σύμφωνα με τα Άρθρα 17.3.7. και 14.6.1. της παρούσας
προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση, ο φάκελος των δικαιολογητικών
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του προσωρινού αναδόχου θεωρείται απαράδεκτος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο
Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.

17.5. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών
έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία Αποσφράγισης του Φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

17.6. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:

17.6.1.

αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης
του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και

17.6.2.

προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου παραθέτοντας πλήρη
αιτιολογία.

17.6.3.

αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την
αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

17.7. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει:


το ως άνω πρακτικό εις τριπλούν με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά τα
ανωτέρω,



τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου και



τις τυχόν προσφυγές/ υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή,

η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά,
παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το
πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αφού αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό
διαδικτυακό τόπο

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/unit:979

όπως προβλέπεται

από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος «Διαύγεια»,
αποστέλλεται μαζί με το εν λόγω Πρακτικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους
διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών.
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17.8. Γενικές Διατάξεις:

17.8.1.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον
διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως
Προσφορά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί Προσωρινού
Αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη Πλέον Συμφέρουσα από
Οικονομικής Απόψεως Προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

17.8.2.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη Δήλωση του
Άρθρου 14.5.1.3. της παρούσας προκήρυξης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως, κατά το στάδιο της Κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου που υπέβαλε.

Άρθρο 18
Σύναψη και Υπογραφή της Σύμβασης
18.1. Αν, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την
οποία προκύπτει ασυμβίβαστη ιδιότητα μεταξύ του καταδικασθέντος και του προσωρινού
Αναδόχου, ο προσωρινός Ανάδοχος αποκλείεται και εξετάζεται η ανάθεση της Σύμβασης
στον επόμενο κατά σειρά Διαγωνιζόμενο, εφαρμοζόμενο αναλογικά το Άρθρο 17.1.9.1. της
παρούσας Προκήρυξης. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. δια του νομίμου εκπροσώπου του κατά την υπογραφή της
Σύμβασης, Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην
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οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
Άρθρου 3, του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3, του Ν. 3414/2005.

18.2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει του Άρθρου 17.7.
της παρούσας Προκήρυξης, μαζί με σχετική ανακοίνωση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο, η
οποία θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον (Άρθρο 23, Π.Δ. 118/2007):

18.2.1.

τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης , των λοιπών
τευχών και της Προσφοράς του,

18.2.2.

την ποσότητα και τον ακριβή αριθμό των παραδοτέων, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Προκήρυξης , των λοιπών τευχών και της Οικονομικής Προσφοράς
του,

18.2.3.

τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των
λοιπών τευχών της και της Οικονομικής Προσφοράς του,

18.2.4.

τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών τευχών,

18.2.5.

τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Προκήρυξης και του σχεδίου Σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα

18.2.6.

την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το κείμενο της Σύμβασης,
η οποία είναι δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση της ως άνω Ανακοίνωσης.

18.3. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε
έγγραφο της Σύμβασης που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.

18.4. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετικό μήνυμα τηλεομοιοτυπίας και συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό
προσωρινό ανάδοχο – στην Ελληνική βεβαίως Γλώσσα.

18.6. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει
γραπτά τη σχετική αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την
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κοινοποίηση προς αυτόν της ως άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία.

18.5. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων
στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει
υποχρέωση να προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
προκειμένου να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. Για την υπογραφή της Σύμβασης,
από πλευράς Αναδόχου, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται για την υπογραφή
της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Άρθρο 14.5.1.1. της παρούσας προκήρυξης.
Από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπό
της, δηλαδή από την Υπουργό Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. (Υ.Α. 141/2004)

18.6. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει το προσαρτημένο στην παρούσα Προκήρυξη σχέδιο
Σύμβασης με τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο του τελικού κειμένου της Σύμβασης, ούτε καθ`
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της Προσφοράς του Αναδόχου.

18.7. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, προς αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
διαγωνιζομένου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό τέτοιο που
οποίο αντιστοιχεί στο 10 % επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής άνευ ΦΠΑ (παρ.5α,
Άρθ.25, Π.Δ. 118/2007), σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα
Προκήρυξη. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης Εγγυητικής
Επιστολής από το ως άνω υπόδειγμα (π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων).

18.8. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου του οριστικού Αναδόχου επιστρέφεται
στον Ανάδοχο εντός πέντε (05) ημερών από την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και από την Υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής Διαγωνιζομένου των λοιπών Διαγωνιζομένων επιστρέφονται με σχετική
πρόσκλησή τους, εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία οριστικής Ανακοίνωσης της
Κατακύρωσης (παρ. 7, Άρθρο 25, Π.Δ. 118/2007).
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18.9. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο
της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 19
Ματαίωση

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα :

19.1. Να αποφασίσει τη Ματαίωση του Διαγωνισμού και να ανακαλέσει την παρούσα Προκήρυξη με
αιτιολογημένη απόφασή της,
19.2. Να αποφασίσει την Επανάληψή του με τροποποίηση ή μη, των όρων και των προδιαγραφών της
Προκήρυξης .
19.3. Να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
19.4. Οριστικής Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
19.4.1. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες / υπό προμήθεια
προϊόντα, λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο
να χρησιμοποιηθούν αυτές.
19.4.2.
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ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Άρθρο 20
Προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του
παρόντος Διαγωνισμού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική
προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας Σύμβασης
και Επιδίκαση Αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στον Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/ Α’/
30.09.2010).
Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής από οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο, θα εξεταστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και του Άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 η οποία θα συσταθεί με την
έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 21
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης
21.1. Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των
συμβαλλομένων μερών.

21.2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το Συμβατικό Αντικείμενο
κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
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Άρθρο 22
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης –Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος
22.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των Συμβατικών τους
Υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας,
όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
αποδεικνύεται προσηκόντως.

22.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε
γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος
άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από την λήψη του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η
αποδοχή των ισχυρισμών του Ανάδοχου.

22.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου
της Σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Στην
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.

22.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του
Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και
την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της.
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22.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την Αναστολή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην γνωστοποίηση του Άρθρου 22.3. της παρούσας Προκήρυξης, ενεργοποιείται
αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου.

22.6. Το χρονικό διάστημα της Αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της Σύμβασης. Μετά την
ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν
ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση του Άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης, η
Σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο
επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

22.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα Μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων
του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.

22.8. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν
χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των ανώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για
την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Άρθρο 23
Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα

23.1. Όλα τα αποτελέσματα ‐ μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο,
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί (όχι εμπορικά).
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα
οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.
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Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος
της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα
Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής,
έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία
θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή
της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

23.2. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος ΔΕΝ αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του
Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε
σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του
και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο μέλλον.

23.3. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της
υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την Αναθέτουσα Αρχή,
με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της άδεια.

23.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Επιτροπές και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ εκείνες ή
την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη
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διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

23.5. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική
ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις
νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 24
Εκχώρηση της Σύμβασης‐ Υποκατάσταση Αναδόχου

24.1. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Δικαιούται,
όμως, να χρησιμοποιεί προστεθέντες και βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις
των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τον νόμο. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το
δικαίωμα είσπραξης της Συμβατικής του Αμοιβής.

24.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική
ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή –έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου – να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Άρθρο 25
Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας

25.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου εξοπλισμού πληροφορικής μέχρι την
ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. Από αυτή την ημερομηνία, η
κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
25.2. Η κυριότητα του παραδιδόμενου Έργου παραμένει στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική
παραλαβή τους, μεταβιβάζεται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα χρήσης
τους, όχι κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης. Η κυριότητα και
πνευματική ιδιοκτησία τους παραμένει στον αντίστοιχο κατασκευαστή, ενώ η χρήση των
προϊόντων αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
25.3. Η κυριότητα λογισμικού εφαρμογών που αναπτύσσεται για τις ανάγκες του Έργου ανήκει στην
Αναθέτουσα Αρχή από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Σε περίπτωση που τρίτος
προβάλει δικαίωμα επί του εξοπλισμού πληροφορικής ή του σχετικού λογισμικού πριν την
οριστική παραλαβή του, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ανάδοχο
και να γνωστοποιήσει στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου.
25.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περιγραφόμενα στη
Σύμβαση προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να καλύψει
με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα
εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα
με τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της. Συνδρομές και
σχετικά έξοδα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά την εκτέλεση του Έργου θα πρέπει να
προβλέπονται ρητά από την Προσφορά του Αναδόχου, να κοστολογούνται στην Οικονομική
Προσφορά του και να εμπεριέχονται στις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης (μετά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας) που προσφέρει.
25.5. Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει ενεργά
η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το μέρος που τα
αντίστοιχα παραδοτέα παράγονται από αυτή.

Στα παραπάνω αναφερόμενα καλύπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια βοηθητικά στοιχεία,
θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου.
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25.6. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του Έργου μεταβιβάζεται, επ’
αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’ αυτήν,
από τη γέννησή του.

25.7. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα
και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων, αλλά ΔΕΝ επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από
τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.

25.8. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με
αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί με δικές του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά
ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα.

25.9. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής
από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται με
όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων και, αφετέρου,
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα
υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος.
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Άρθρο 26
Επεκτάσεις
Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος από τον Ανάδοχο εξοπλισμός έχει τροποποιηθεί, βελτιωθεί
ή σταματήσει να διατίθεται, από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την ημερομηνία παράδοσης, ο
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, μέσα στα χρονικά πλαίσια της Σύμβασης, να εγκαταστήσει άλλον,
τουλάχιστον ίδιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης και μετά από
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής για την προτεινόμενη αντικατάσταση.
Η Αναθέτουσα Αρχή στο χρονικό πλαίσιο της εγγύησης Καλής Λειτουργίας διατηρεί το δικαίωμα
να τροποποιήσει τον εξοπλισμό ή και να προσαρτήσει στον εξοπλισμό οποιοδήποτε εξάρτημα ή άλλο
εξοπλισμό προσφέρεται από άλλους προμηθευτές, εφόσον δεν αποδεικνύεται ασυμβατότητα με το
υπάρχον σύστημα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη
μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία του
ζητηθεί.

Άρθρο 27
Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου
27.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα
27.2 Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνει σε δύο στάδια,
1η : προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και
2η : οριστική παραλαβή.
Για τις ανάγκες της παραλαβής των ειδών θα συσταθούν Επιτροπές Παραλαβής για κάθε
Σχολική Μονάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθ. 26, του Ν. 4024/2011. Η προσωρινή
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε σχολική μονάδα περιλαμβάνει την παράδοση του
συνόλου των προμηθευόμενων

ειδών

και την καταμέτρηση και παραλαβή τους από την

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Σχολικής Μονάδας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με
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ευθύνη του Αναδόχου παρουσία των αρμόδιων Επιτροπών Παραλαβής. Επιπλέον, για την
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των
ειδών, να έχει τεθεί όλος ο εξοπλισμός σε λειτουργία και να έχει επιδειχθεί στην αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του. Η επίδειξη της λειτουργικότητας και
της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου παρουσία των
αρμόδιων Επιτροπών Παραλαβής του έργου.
27.3. Η οριστική παραλαβή σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνει μόλις συμπληρωθούν τριάντα (30)
ημέρες αδιάκοπης καλής λειτουργίας και χρήσης των ειδών, από την ημερομηνία της
προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού, ο
προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση σοβαρής, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, βλάβης, ή αστοχίας υλικού, η
μέτρηση της δοκιμαστικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών διακόπτεται μέχρι την
αποκατάσταση του προβλήματος, οπότε και ξαναρχίζει η δοκιμαστική περίοδος των τριάντα (30)
ημερών.
27.4. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής σε κάθε σχολική
μονάδα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις
(audits) προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία των ειδών που παραδόθηκαν. Σε
περίπτωση που από τις επιθεωρήσεις προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων
ιδιοτήτων στα είδη της προμήθειας, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να τα αποκαταστήσει χωρίς καμία
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, η δε δοκιμαστική περίοδος των τριάντα (30) ημερών
ξαναρχίζει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
27.5. Για την εξασφάλιση της ομαλής διαδικασίας παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Κεντρική
Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 26, του Ν. 4024/2011 και του Άρθρου
38 του Π.Δ. 118/2007 , η οποία θα μεριμνά για την ολοκλήρωση της προσωρινής παραλαβής των
υπό προμήθεια ειδών, καθώς και για την έκδοση του Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής του
συνολικού έργου.
27.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής της κάθε
σχολικής μονάδας, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την πραγματοποίηση της
επίδειξης της λειτουργικότητας των προσφερόμενων ειδών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα.
27.7. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων αγαθών της προμήθειας μέχρι την
ημερομηνία προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους, οπότε μεταβιβάζει την
κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε ζημία ή απώλεια
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των αγαθών, που θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι
την ημερομηνία προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε
περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή
τους. Μετά την προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η ευθύνη μεταβιβάζεται στην
Αναθέτουσα Αρχή.
27.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών που
παραδίδει για περίοδο τουλάχιστον τόση όση αναφέρεται στους Πίνακες Συμμόρφωσης.
27.9. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής σε κάθε σχολική μονάδα και από όλες τις σχολικές
μονάδες και το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, πραγματοποιείται και η Οριστική Παραλαβή του συνολικού έργου
του Αναδόχου από την Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής.
27.10. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο οριστική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων των συμβαλλομένων μερών, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιστρέψει την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. Δηλαδή, εξ’ αιτίας της τμηματικής καταβολής του
Έργου, μετά την οριστική με οιονδήποτε τρόπο παραλαβή τμήματος του έργου και την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων μερών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
επιστρέψει το μέρος εκείνο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που
αντιστοιχεί την Συμβατική Αμοιβή που καταβλήθηκε.
27.11 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την οριστική παραλαβή του, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας
θα ανέρχεται σε ποσοστό 5 % του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ισχύος τουλάχιστον ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ (ανάλογα με την προσφορά του Αναδόχου) από την οριστική
παραλαβή του εξοπλισμού.

Άρθρο 28
Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες
28.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους και σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.

28.2. Η παράδοση και η παραλαβή των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων του έργου θα γίνει
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί και θα
Μονάδα Γ’

__ / 2012

86/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

επισυναφθεί στη Σύμβαση μετά των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση καθυστέρησης
παράδοσης ενδιάμεσης φάσης (εάν αυτό προβλέπεται) του έργου ή του συνόλου αυτού από
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται
κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα κάτωθι:
i.

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του
Π.Δ. 118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους,
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των προβλεπόμενων στο Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007,
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2 % επί του
συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ, των παραδοτέων που καθυστερούν,

ii.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (01) μηνός από τις συμφωνημένες ημερομηνίες
παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

iii. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς, τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης μετά των παραρτημάτων της, που θα υπογραφεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο
Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007
«Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου».
iv. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37 του Π.Δ. 118/2007), μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος (βλέπε § 2.5.24). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην
παραπάνω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα
αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση
χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από τη Αναθέτουσα Αρχή.
v.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής
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Εκτέλεσης ή/και Εγγύησης Προκαταβολής (εφόσον έχει δοθεί) αντίστοιχα, εφόσον ο
Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι
ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα
στη συνολική προθεσμία.
vi. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν
ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής
προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
vii. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις ανωτέρω προβλεπόμενες
ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την
ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερημερίας, και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007.
viii. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
ix. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας
το αναλογούν συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
x.

Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΜΕΡΟΣ Ζ’
Α.

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Β.

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς.

Γ.

Σχέδιο Σύμβασης

Δ.

Υποδείγματα
I. Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης
II. Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
III. Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβαση
IV. Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας των Παραδοτέων της Σύμβασης.

Ε. Πίνακες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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(ΜΕΡΟΣ Ζ’)

Α: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για τη συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν
του τα κάτωθι:
•

Στη Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις
ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

•

Αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, η προδιαγραφή
ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι
σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη
ΝΑΙ ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν
καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

•

Όπου η απαίτηση εκφράζεται με αριθμητικό μέγεθος, με τη σχέση «μεγαλύτερο ή ίσο» ή «ίσο»,
ή «μικρότερο ή ίσο», ή «μικρότερο» η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υποψήφιου Αναδόχου είναι υποχρεωτικά
με το αριθμητικό μέγεθος, ενώ συνδυαστικά μπορεί να διατυπωθεί και με «ΝΑΙ ‐κόμμα ‐ και το
αριθμητικό μέγεθος» (πχ «ΝΑΙ, 100»).

•

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μέγεθος είναι μικρότερο από το υποχρεωτικά
απαιτούμενο, η τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και
επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας
Επιτροπής.

•

Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό
μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή
έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης μέσα από
προσφορά του Υποψηφίου και με χρήση των παραπομπών που δίνονται.

Μονάδα Γ’
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•

Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης
και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την
κρίση του Υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην
αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι
ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο ή ΤΦ 5, Σελ. 12, §4 ή Σχήμα 7 κ.λ.π.).
Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο (αν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή) ή στην αναφορά, θα
σημανθεί (πχ υπογραμμιστεί) το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 913). Η σήμανση των παραπομπών θα πρέπει να είναι η πλέον σαφής
κατά περίπτωση, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβεβαιώνει την κάλυψη των απαιτήσεων. Σε
περίπτωση ασαφειών παραπομπών, οι συναφείς προδιαγραφές είναι δυνατόν να
χαρακτηρίζονται ως «μη καλυπτόμενες» κατά την κρίση της επιτροπής.

•

Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και
τοποθετείται σε όλα τα πεδία του πίνακα, ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της
πρότασής του.

•

Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως
ακριβώς αναπτύσσεται στην παρούσα Προκήρυξη.

•

Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η απάντηση σε όλα τα σημεία των
ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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1.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α/Α
MTH 1
MTH 1.1

MTH 1.2

2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

Μεθοδολογία Υλοποίησης ‐ Χρονοδιάγραμμα
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος συμφωνεί με τις απαιτήσεις
υλοποίησης που αποτυπώνονται στο παρόν τεύχος
αναφορικά με τις απαιτούμενες υπηρεσίες
προμήθειας, εγκατάστασης και επίδειξης του
ζητούμενου υπολογιστικού/ δικτυακού εξοπλισμού
καθώς και της δομημένης καλωδίωσης.
Να παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία
υλοποίησης του Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιλάβει στην
προσφορά του χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
Έργου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

LAP 1

Συστήματα Φορητών Προσωπικών Υπολογιστών

LAP 1.1

Ζητούμενη
ποσότητα
συστήματα
φορητών
προσωπικών υπολογιστών (laptop) ανά σχολική
μονάδα
# Για Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν ή θα
εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ: 10 μονάδες
# Για Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία: 1 μονάδα
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και ο
χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου.

LAP 1.2

ΝΑΙ

NAI

LAP 1.4

Το προσφερόμενο να διαθέτει πιστοποίηση CE από
αναγνωρισμένο φορέα

NAI

LAP 1.5

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή

ΝΑΙ

LAP 1.6

Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από
τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της
προσφοράς και κατά την περίοδο της παράδοσης
του.
Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της

ΝΑΙ

Μονάδα Γ’

__ / 2012

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝΑΙ

Να αναγραφεί η χώρα προέλευσης και κατασκευής
των ειδών που προσφέρονται (Η υποχρέωση αυτή
δεν υφίσταται για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται ότι τα
προϊόντα προέρχονται από την Ε.Ε. χωρίς να
αναφέρεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος
προέλευσης.) και το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη καθώς και ο
τόπος εγκατάστασής του.

LAP 1.3

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life.
Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον
κατασκευαστή
Σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης
ανακοινωθεί παύση ή κατάσταση End Of Life, o
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει
μοντέλο αντίστοιχης τεχνολογίας χωρίς κανένα
επιπλέον κόστος και αλλαγή χρονοδιαγράμματος.
LAP 2

Μητρική Κάρτα (motherboard)

LAP 2.1

USB θύρες (USB 2.0)

≥2

LAP 2.2

Θύρα VGA

≥1

LAP 3

Χαρακτηριστικά Επεξεργαστή (CPU)

LAP 3.1

Πλήθος προσφερόμενων επεξεργαστών

LAP 3.2

Αριθμός Πυρήνων

LAP 3.3

Ημερομηνία αρχικής έκδοσης του επεξεργαστή

LAP 3.4

Να αναφερθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και τα
χαρακτηριστικά του (συχνότητα πυρήνα, μέγεθος
μνήμης cache, συχνότητα διαύλου)

LAP 4

Κύρια Μνήμη

LAP 4.1

Προσφερόμενη μνήμη (τύπου DDR‐3)

LAP 4.2

Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη συστήματος και ο
τρόπος επέκτασης της μνήμης πέραν της ζητούμενης

LAP 5

Μονάδες σκληρών δίσκων

LAP 5.1

Χωρητικότητα μονάδας (unformatted).

LAP 6

Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής CD/ DVD

LAP 6.1

Dual layer.

LAP 7

Δικτυακές συνδέσεις

LAP 7.1
LAP 7.2

Θύρα RJ‐45, 10/100/1000 Mbits/sec BaseT Ethernet
(auto sensing)
Υποστήριξη Wireless LAN 802.11 b/g/n

LAP 8

Οθόνη – Πληκτρολόγιο – Κάρτα Ήχου

LAP 8.1

Έγχρωμη οθόνη γραφικών LCD ή LED ή αντίστοιχη

LAP 8.2

Υποσύστημα γραφικών επεξεργαστή (Processor
Graphics) με έξοδο HDMI
Πληκτρολόγιο συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ‐928, με
μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών
χαρακτήρων.
Ενσωματωμένο Touchpad με περιοχή κύλισης ή
αντίστοιχο
Κάρτα ήχου 128Bits stereo ή καλύτερη, είσοδοι
Μικροφώνου, Line in, Line out, ενσωματωμένο
μικρόφωνο και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
(ή στερεοφωνικό ήχο)
Ενσωματωμένη κάμερα Να αναφερθεί η ανάλυση της

LAP 8.3

LAP 8.4
LAP 8.5

LAP 8.6

Μονάδα Γ’

1
≥2
≥01/2011
ΝΑΙ

≥2 GB
NAI

≥320 GB

ΝΑΙ

__ / 2012

1
ΝΑΙ

≥15,6’’
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ενσωματωμένης κάμερας..
LAP 9

Απόδοση Συστήματος

LAP 9.1

Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσμάτων μέτρησης
της απόδοσης του συστήματος φορητού προσωπικού
υπολογιστή για τα παρακάτω μετροπρογράμματα
Το σύστημα θα σημειώνει επιδόσεις με το
μετροπρόγραμμα Bapco Sysmark2007 Preview
(SYSmark 2007 Preview Rating) σε MS‐Windows 7
λειτουργικό σύστημα με τιμή
Το σύστημα θα σημειώνει επιδόσεις όταν
τροφοδοτείται αποκλειστικά από την μπαταρία του
σύμφωνα
με
το
μετροπρόγραμμα
BAPCo
MOBILEMARK 2007 σε Windows 7 (Performance
Rating σε Office Productivity 2007 Workload) με τιμή
Το σύστημα θα σημειώνει τις παραπάνω επιδόσεις
όταν τροφοδοτείται αποκλειστικά από την μπαταρία
του σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo
MOBILEMARK 2007 σε Windows 7
και θα
επιτυγχάνει αυτονομία (Battery Life σε Office
Productivity 2007 Workload) με τιμή

LAP 9.2

LAP 9.3

LAP 9.4

ΝΑΙ
≥150
(επιδόσεις
με ρεύμα)
≥220
(επιδόσεις
με
μπαταρία)
≥240
(αυτονομία
με
μπαταρία)

LAP 10

Άλλα/ χαρακτηριστικά

LAP 10.1

Προστασία πρόσβασης στο BIOS με κωδική λέξη

ΝΑΙ

LAP 10.2

Μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Lithium‐Ion)

ΝAI

LAP 10.3

Αυτονομία μπαταρίας (τυπική)

≥3 ώρες

LAP 10.4

Μέγιστο βάρος (χωρίς παρελκόμενα)
[Να αναφερθεί η ακριβής σύνθεση που αφορά στο
συγκεκριμένο βάρος καθώς και το βάρος των τυχόν
επιπλέων συσκευών που προσφέρονται]

≤2,7 kgr

LAP 10.5

Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC

ΝAI

LAP 10.6

Εξωτερικό notebook mouse (κατάλληλο για
δεξιόχειρες & αριστερόχειρες) (με σύνδεση τύπου
USB)

ΝΑΙ

LAP 10.7

Άλλος εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια κλπ.)

ΝΑΙ

LAP 10.8

Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα
τα επιμέρους υποσυστήματα

ΝAI

LAP 11

Λογισμικό Συστήματος

LAP 11.1

Ο φορητός υπολογιστής θα διαθέτει προ‐
εγκατεστημένο διπλό λειτουργικό σύστημα (Dual
Boot)
Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης των προ‐
εγκατεστημένων λειτουργικών συστημάτων, καθώς
και όλου του συνοδευτικού τους λογισμικού, με απλή
διαδικασία.
Λειτουργικό Σύστημα Ι.
Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Pro (με
ενεργοποιημένο το XP Mode) πλήρως εξελληνισμένο
ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, προ‐εγκατεστημένο,
που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης
του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD

LAP 11.2

LAP 11.3

Μονάδα Γ’

__ / 2012

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝAI
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Α/Α

LAP 11.4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

εγκατάστασης και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης
από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού
δίσκου
Λειτουργικό Σύστημα ΙΙ.
Λειτουργικό σύστημα Linux, πλήρως εξελληνισμένο
στην νεότερη διαθέσιμή του έκδοση κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, προ‐
εγκατεστημένο.
Λογισμικό Προστασίας από Ιούς

LAP 12.1

Σε κάθε σταθμό εργασίας να προ‐εγκατασταθεί
λογισμικό προστασίας από Ιούς (για το λειτουργικό
σύστημα MS Windows 7)

ΝΑΙ

Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του (εάν
απαιτείται), ισχύος τουλάχιστον όσο και το διάστημα
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (να αναφερθεί το είδος
και οι όροι της)

ΝΑΙ

LAP 12.3

Δυνατότητα ελέγχου των αρχείων στο σκληρό δίσκο
του σταθμού εργασίας

ΝΑΙ

LAP 12.4

Προστασία από ιούς, Trojan Horses, Worms, Macro
Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλύπτοντας
και την περίπτωση των συμπιεσμένων αρχείων

ΝΑΙ

Αυτόματη παροχή αναβαθμίσεων και ενημέρωσης
τόσο του ίδιου του λογισμικού (live updates, patches)
όσο και των «υπογραφών» των νέων ιών, μέσω του
εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου (εάν υπάρχει
ο εξυπηρετητής, αλλιώς μέσω Διαδικτύου), από τον
δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας για
χρονικό διάστημα τουλάχιστο τριών (3) ετών.

ΝΑΙ

Ανίχνευση και προστασία από τους ιούς σε
πραγματικό χρόνο (κατά την πρόσβαση του αρχείου
από το χρήστη ή από το λειτουργικό σύστημα)

ΝΑΙ

LAP 12.5

LAP 12.6

LAP 13

Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

LAP 13.1

Λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
(μέσω μιας συνολικής σουίτας εφαρμογών ή/ και
μέσω ενός συνόλου από αυτόνομες ή μη εφαρμογές)
με εξελληνισμένη διεπαφή χρήστη (User Interface)
και με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός,
ορθογραφικός έλεγχος, θησαυρός), με δυνατότητα
μεταφοράς σε άλλο υπολογιστή για το σύνολο των
αδειών (όπου εφαρμόζεται), όπου θα καλύπτει τις
ακόλουθες λειτουργίες:
1. επεξεργασία κειμένου

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝAI

LAP 12

LAP 12.2

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΝΑΙ

2. επεξεργασία λογιστικών φύλλων
3. επεξεργασία βάσεων δεδομένων
4. επεξεργασία παρουσιάσεων
5. μορφοποίηση μαθηματικών εξισώσεων
6. διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

7. διαχείριση επαφών και ημερολογίου
8. δημιουργία αρχείων pdf
LAP 13.2

Η σουίτα εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
μπορεί να είναι είτε κοινή και για τα δύο λειτουργικά
συστήματα είτε διαφορετική

ΝΑΙ

LAP 14

Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης (classroom management software)

LAP 14.1

Το λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης να
προσφέρει δυνατότητες στον καθηγητή, όπως:
•

παρακολούθηση των εργασιών που κάνουν
οι μαθητές στους υπολογιστές τους, μέσα
από την οθόνη του

•

απομακρυσμένος έλεγχος του υπολογιστή
ενός μαθητή για παροχή βοήθειας

•

επίδειξη της οθόνης του καθηγητή στις
οθόνες των μαθητών σε πραγματικό χρόνο

•

κλείδωμα υπολογιστών για αδιάσπαστη
προσοχή των μαθητών στον καθηγητή

•

αποστολή μηνυμάτων στους μαθητές

•

εκκίνηση, τερματισμός και επανεκκίνηση
των υπολογιστών των μαθητών
απομακρυσμένα

ΝΑΙ

(Σημειώνεται πως κάθε φορητός ηλεκτρονικός
υπολογιστής θα έχει εγκατεστημένο τόσο το
supervisor όσο και το client μέρος του λογισμικού
διαχείρισης. Το πρώτο θα λειτουργεί όταν ο χρήστης
εισέρθει ως administrator ενώ το δεύτερο ως user)
LAP 15

Λοιπά Λογισμικά

LAP 15.1

Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf (και για τα δύο
λειτουργικά συστήματα)

ΝΑΙ

LAP 15.2

Λογισμικό συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων (π.χ.
7‐zip)

ΝΑΙ

LAP 15.3

Να
είναι
εγκατεστημένα
στους
φορητούς
υπολογιστές τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα
υποδειχθούν από το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ και θα είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου

ΝΑΙ

LAP 16
LAP 16.1

Άλλα χαρακτηριστικά

LAP 16.2

Όλοι οι φορητοί υπολογιστές να διαθέτουν
μηχανισμό κλειδώματος και απενεργοποίησης σε
περίπτωση κλοπής ο οποίος δεν παρακάμπτεται από
αναβάθμιση BIOS ή διαγραφή και επανεγκατάσταση
λογισμικού. Να περιγραφεί αναλυτικά.
Να αναφερθούν τυχόν άλλα χαρακτηριστικά

LAP 17

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Μονάδα Γ’

__ / 2012

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α
LAP 17.1

LAP 17.2

3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας του
κατασκευαστή ή προμηθευτή, η οποία να καλύπτει
όλα τα μέρη του συστήματος για χρονικό διάστημα
τουλάχιστο τριών (3) ετών

ΝΑΙ

Για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά και
από την οριστική παραλαβή, τυχόν προβλήματα που
θα εμφανιστούν στους φορητούς υπολογιστές θα
οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι σε
διαδικασία επιδιόρθωσης (δηλαδή θα θεωρούνται
DeadOnArrival – DOA)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

AS 1
AS 1.1

Γενικές Προδιαγραφές
Ένα τροχήλατο ερμάριο ανά σχολική μονάδα

AS 1.2

Αριθμός φορητών υπολογιστών που μπορεί να
υποδεχθεί ταυτόχρονα
Δυνατότητα φόρτισης όλων των υπολογιστών που
μπορεί να υποδεχτεί ταυτόχρονα (παροχή
κατάλληλου αριθμού πριζών τύπου Σούκο για τη
φόρτιση των φορητών υπολογιστών) συν 2, με
προστασία από υπερτάσεις
Κάθε θέση φορητού υπολογιστή θα είναι
αριθμημένη κατάλληλα και η αντίστοιχη αρίθμηση
θα υπάρχει πάνω στους φορητούς υπολογιστές ώστε
να μπορεί εύκολα να αναγνωρίζεται ο καθένας από
αυτούς ποια θέση έχει στο ερμάριο.
Κατασκευαστικές προδιαγραφές
Το ερμάριο καθώς και ο ηλεκτρολογικός &
ηλεκτρονικός εξοπλισμός που το συνοδεύει θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει τη
σήμανση CE που να καλύπτει το σύνολο του
προϊόντος.
Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή (που να
καλύπτει την κατασκευή τροχήλατων ερμαρίων)
Το υλικό κατασκευής να είναι κατάλληλο ώστε να
μην δημιουργεί κινδύνους ανάφλεξης κατά την
φόρτιση των φορητών υπολογιστών
Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες για να μη
δημιουργεί κινδύνους τραυματισμού για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Να διαθέτει αντιστατική βαφή (στα μεταλλικά μέρη
του ή όπου αλλού απαιτείται)
Να έχει πόρτα που κλείνει και κλειδώνει (για λόγους
ασφάλειας)
Να διαθέτει χωριστό ράφι για κάθε έναν από τους
φορητούς υπολογιστές, εξασφαλίζοντας την χωρική

AS 1.3

AS 1.4

AS 2
AS 2.1

AS 2.2
AS 2.3

AS 2.4

AS 2.5
AS 2.6
AS 2.7

Μονάδα Γ’

__ / 2012

ΝΑΙ
≥10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ανεξαρτησία του κάθε ενός φορητού υπολογιστή
Να διαθέτει λαβή/ μπάρα που να επιτρέπει την
εύκολη κύλισή του καθώς και τέσσερις (4) ρόδες, εκ
των οποίων οι δύο θα είναι σταθερές και θα
διαθέτουν φρένα.
Δυνατότητες δικτύωσης
Να διαθέτει παροχή ασύρματου δικτύου εύκολα
αποσπώμενου (Wi‐Fi access point τύπου 802.11
b/g/n ή καλύτερο) που θα μπορεί να καλύψει τους
φορητούς υπολογιστές σε πλήρη ανάπτυξη σε μια
αίθουσα. Το WiFi access point θα πρέπει να διαθέτει
σήμανση CE και να προέρχεται από κατασκευαστή
πιστοποιημένο κατά ISO 9001.
Εγγύηση
Εγγύηση καλής λειτουργίας των μη ηλεκτρικών
μερών του ερμαρίου (σε έτη)
Εγγύηση καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών μερών
(σε έτη)

AS 2.8

AS 3
AS 3.1

AS 4
AS 4.1
AS 4.2

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥6
≥3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΔΚ 1

Καλωδίωση

ΔΚ 1.1

Υλοποίηση διπλής καλωδίωσης (Δύο μονές ενεργές
πρίζες ή μία διπλή ενεργή πρίζα για κάθε αίθουσα)
Τοπολογία δικτύου
Καλώδιο UTP, Category 5 enhanced (Cat 5e) ή
ανώτερης, 4 ζευγών
Το σύνολο της εγκατεστημένης δομημένης
καλωδίωσης θα γίνει σύμφωνα με ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:
 ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568.B.2 ή νεότερο
 ISO/ IEC DIC 11801
 EN 50173
καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ Β’767
– 31/12/1992).
Να αναφερθεί.
Τα υλικά της καλωδίωσης θα πρέπει να
συνοδεύονται
από
επίσημα
πιστοποιητικά
ανεξάρτητου αναγνωρισμένου οίκου
για την
συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ως προς την
κατηγορία.
Προσφερόμενη εγγύηση για το καλωδιακό σύστημα
(σε έτη)
Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών καλωδίωσης
να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001
Κάθε καλώδιο ξεκινώντας από τον κατανεμητή θα
οδεύει οριζόντια στον ίδιο όροφο, ή/ και κάθετα σε

ΔΚ 1.2
ΔΚ 1.3
ΔΚ 1.4

ΔΚ 1.4.1

ΔΚ 1.4.2
ΔΚ 1.4.3
ΔΚ 1.5

Μονάδα Γ’

__ / 2012

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

NAI
Αστέρας
ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

≥10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΔΚ 1.6

ΔΚ 1.7

ΔΚ 1.8

ΔΚ 1.8.1

ΔΚ 1.9

ΔΚ 1.10

ΔΚ 1.11

ΔΚ 1.12

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

διαφορετικό όροφο (ανάλογα με το κτίριο), και θα
καταλήγει στην έξοδο της τηλεπικοινωνιακής πρίζας
της αίθουσας.
Κάθε καλώδιο θα τερματίζεται πλήρως (και τα οκτώ
σύρματα) και στα δύο άκρα του σε στοιχεία
τερματισμού ίδιας κατηγορίας (πεδίο τερματισμού/
μικτονόμησης κατανεμητή
– έξοδος τηλεπ/κης
πρίζας) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568 Α ή Β.
Τα καλώδια UTP μεταξύ κεντρικού ή ενδιάμεσου
κατανεμητή και πρίζας πρέπει να είναι συνεχή και θα
τοποθετούνται μέσα σε υποδομή όδευσης. Στην
περίπτωση
έλλειψης
κατάλληλης
υποδομής
οδεύσεως, θα πρέπει να τοποθετούνται:
• Για εσωτερικές οδεύσεις ή οδεύσεις κάτω από
εξώστες: Μέσα σε κλειστό επίτοιχο πλαστικό
κανάλι με κάλυμμα, κατάλληλων διαστάσεων,
από αυτοσβενόμενο PVC. Τα κανάλια θα είναι
πλήρη σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία
θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα άκρα, τις
εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες.
• Για ακάλυπτα τμήματα οδεύσεων εξωτερικά του
κτιρίου: Η όδευση θα γίνεται εντός σωληνώσεων
πλαστικών (τύπου Κουβίδη) ή μεταλλικών,
κατάλληλων χαρακτηριστικών, για την προστασία
των καλωδίων.
Η χρήση μεταλλικών εσχαρών επίσης είναι αποδεκτή
όπου δύναται να εφαρμοσθεί.
Η διαδρομή των καλωδίων θα πρέπει να είναι η
συντομότερη δυνατή και δεν θα υπερβαίνει τα 90 m
από την πρίζα έως τη θύρα του πεδίου μικτονόμισης
Σε περίπτωση όπου η διαδρομή των καλωδίων
υπερβαίνει τα 90m, θα πρέπει να τοποθετηθεί
ενδιάμεσος κατανεμητής και μεταγωγέας (switch)
Οι οδεύσεις των καλωδίων θα πρέπει να γίνουν από
σημεία ώστε να μην διαταράσσεται η αισθητική του
χώρου.
Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό
μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων,
όπως ορίζεται από τα πρότυπα. Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις
που προβλέπονται, μεταξύ καλωδίων ισχυρών και
ασθενών ρευμάτων, καθώς και η απόσταση μεταξύ
UTP καλωδίων και λυχνιών φωτισμού ΝΕΟΝ.
Τα πλαστικά κανάλια που θα τοποθετηθούν θα
πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο ή στην οροφή
των χώρων απ’ όπου διέρχονται με κατάλληλα ούπα
και βίδες γαλβανιζέ.
Στα σημεία που χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης
ή διακλάδωση των καναλιών, αυτή θα πρέπει να
γίνεται με όλους τους κανόνες καλοτεχνίας και
ασφάλειας και με άρτια εφαρμογή των καναλιών
μεταξύ τους, για όσο το δυνατόν καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα ορατά σημεία.
__ / 2012

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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__ / 2012

Α/Α
ΔΚ 1.13

ΔΚ 1.13.1
ΔΚ 1.13.2
ΔΚ 2
ΔΚ 2.1

ΔΚ 2.2

ΔΚ 2.2.1
ΔΚ 2.2.2
ΔΚ 2.2.3
ΔΚ 2.2.4
ΔΚ 2.2.5
ΔΚ 2.3

ΔΚ 2.4

ΔΚ 2.5

ΔΚ 3
ΔΚ 3.1

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να δοθούν οι τιμές
των ακόλουθων
χαρακτηριστικών του καλωδίου για διάφορες
συχνότητες :
• Εξασθένηση (Attenuation) (dB/100m)
• Παραδιαφωνία NEXT (dB)
Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες
Θα τοποθετούνται ανά αίθουσα δύο (02) μονές
επίτοιχες ή επικάναλες τηλεπικοινωνιακές πρίζες ή
μια (01) διπλή
επίτοιχη ή επικάναλη ίδιας
κατηγορίας με αυτήν του καλωδίου.
Σύνολο πριζών που θα εγκατασταθούν ανά σχολική
μονάδα:
161 Ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ από τη
σχολική χρονιά 2011‐2012
42 Ολοήμερα δημοτικά σχολεία που είχαν ήδη ΕΑΕΠ
Μονοθέσια δημοτικά σχολεία
Διθέσια δημοτικά σχολεία
Τριθέσια δημοτικά σχολεία
Οι πρίζες θα είναι εφοδιασμένες με συνδέσμους
τύπου RJ45 Category 5 enhanced ή καλύτερου,
όμοιου με αυτόν του καλωδίου.
Οι πρίζες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος ώστε
αυτές, οι RJ45 έξοδοι και οι ακροδέκτες των patch
cords να μην καταστρέφονται από τις «πλάτες» ή τα
«πόδια» των καθισμάτων των γραφείων.
Η επιθεώρηση και αποκατάσταση των συνδέσεων
των πριζών θα πρέπει να γίνεται από το μπροστινό
μέρος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη απεγκατάστασης.
Σε κάθε έξοδο πρέπει να τερματίζονται πλήρως και
τα 4 ζεύγη του UTP καλωδίου, σύμφωνα με τις
οδηγίες αντιστοίχησης (pin/pair assign) του
προτύπου T568 A ή B.
Κάθε έξοδος πρίζας θα αριθμείται με μονοσήμαντο
αλφαριθμητικό συμβολισμό, αντίστοιχα δε, θα
πρέπει να υπάρχει αρίθμηση στο πεδίο
μικτονόμησης του
κατανεμητή. Το μοντέλο
αριθμοδότησης θα συμφωνηθεί από το Υπουργείο με
τον Ανάδοχο κατά την έναρξη του Έργου.
Κατανεμητές
Για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ (161+42)
ο κατανεμητής θα περιλαμβάνει:
• Ικρίωμα (Rack) επίτοιχο μεταλλικό, με
αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους
τουλάχιστον 6U για την τοποθέτηση των
πεδίων μικτονόμησης χαλκού (patch panel), του
μεταγωγέα (switch) του τοπικού δικτύου των
αιθουσών καθώς και του δρομολογητή Internet
του σχολείου, χωρίς το τελευταίο να είναι
υποχρεωτικό.
Το ικρίωμα θα διαθέτει πόρτα με κλειδαριά
ασφαλείας
και
δυνατότητα
εισαγωγής
καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος.
Στο ικρίωμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται
πολύπριζο τουλάχιστον τριών (3) θέσεων για
__ / 2012

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

12
12
1
2
3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΔΚ 3.2

ΔΚ 3.3

ΔΚ 3.4

ΔΚ 4

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

την
τροφοδοσία
των
συσκευών
από
ρευματοδότη πλησίον του ικριώματος.
• Πεδίο μικτονόμησης χαλκού (patch Panel),
πλάτους 19'', UTP κατηγορίας 5e ή ανώτερης
ίδιας με αυτή του καλωδίου
Το patch panel θα διαθέτει τουλάχιστον είκοσι
τέσσερα (24) βύσματα RJ‐45 UTP για τον
τερματισμό όλων των UTP καλωδίων χαλκού 4
ζευγών της καλωδίωσης σύμφωνα με την
προδιαγραφή Τ568 A ή Β.
• Τουλάχιστον
είκοσι
τέσσερα
(24)
εργοστασιακού τύπου Patchcords χαλκού UTP 4
ζευγών της ιδίας κατηγορίας με αυτή του
καλωδίου, μήκους μισού (0,5) ή ενός (1) μέτρου
για τη μικτονόμηση του δικτύου.
Για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά
σχολεία, ο κατανεμητής θα περιλαμβάνει:
• Διάταξη τερματισμού χαλκού, με τουλάχιστον 2‐
6 βύσματα (δύο για μονοθέσια, τέσσερα για
διθέσια και έξι για τριθέσια) RJ45 UTP
κατηγορίας 5e ή ανώτερης, ίδιας με αυτή του
καλωδίου, για τον τερματισμό όλων των UTP
καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της καλωδίωσης
σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ 568 Α ή Β.
Τα στοιχεία της διάταξης θα είναι σύμφωνα με
τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας
(quality assurance standards) ISO 9001.
• Τουλάχιστον
2‐6 εργοστασιακού τύπου
Patchcords χαλκού (δύο για μονοθέσια,
τέσσερα για διθέσια και έξι για τριθέσια) UTP 4
ζευγών της ιδίας κατηγορίας, μήκους μισού
(0,5) ή ενός (1) μέτρου για τη μικτονόμηση του
δικτύου.
• Ηλεκτρολογικό κουτί ή mini‐rack για την
τοποθέτηση της διάταξης τερματισμού και του
internet router/ switch.
Κάθε κατανεμητής θα εγκατασταθεί σύμφωνα με
όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/TIA/EIA‐569 για την
αποφυγή καταπονήσεων των καλωδίων καθώς και
για την καλή διευθέτηση και οργάνωση αυτών ώστε
να διευκολύνουν την εποπτεία και τις μελλοντικές
επεμβάσεις και επεκτάσεις.
Ο κεντρικός κατανεμητής Σχολείου θα πρέπει να
τοποθετηθεί
σε
προστατευμένους
και
διαμορφωμένους χώρους και κατά προτίμηση δίπλα
στο σημείο που έχει εγκατασταθεί ο Internet router
του Σχολείου.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση
ενδιάμεσου κατανεμητή, αυτός θα πρέπει να
τοποθετηθεί
σε
προστατευμένους
και
διαμορφωμένους χώρους, όπου αυτό είναι εφικτό,
και δίπλα σε σημείο που υπάρχει ηλεκτρολογική
πρίζα παροχής ρεύματος.
Έλεγχοι για την πιστοποίηση Δομημένης Καλωδίωσης
__ / 2012

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α
ΔΚ 4.1

ΔΚ 4.2

ΔΚ 4.3

ΔΚ 4.4

ΔΚ 5
ΔΚ 5.1

ΔΚ 6
ΔΚ 6.1

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

Με το πέρας της εγκατάστασης θα διεξαχθούν από
τον Ανάδοχο μετρήσεις της καλωδιακής υποδομής
που θα ελέγχει την ορθή λειτουργία των καλωδιακών
ζεύξεων κατά 1000BASE‐T, 100BASE‐TX, 10BASE‐T,
βάσει της απόδοσης του σήματος, του μήκους του
καλωδίου και της συνδεσμολογίας (wiremap).
Το όργανο θα πρέπει να παράγει report των
ΝΑΙ
αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε ηλεκτρονική
μορφή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα
παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή
Παραλαβής.
Θα πρέπει να δοθεί από τον Aνάδοχο υπόδειγμα των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
Να αναφερθεί το όργανο που θα χρησιμοποιηθεί
καθώς και οι μετρήσεις που θα διεξαχθούν
ΝΑΙ
αναλυτικά.
Όλες οι μετρήσεις θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική
μορφή σε αρχείο με μορφότυπο (format) του
οργάνου μέτρησης, μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό
ΝΑΙ
ανάγνωσης του αρχείου και υπό την μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου word, pdf κ.λπ, ανά Σχολείο.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί
πλήρες εγχειρίδιο με την τεκμηρίωση του
ΝΑΙ
Καλωδιακού Δικτύου με τα αποτελέσματα των
μετρήσεων από τον έλεγχο του δικτύου.
Έλεγχος Πιστοποίησης Ποιότητας Δομημένης Καλωδίωσης
Ο έλεγχος της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης
θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής ή από
αντιπροσώπους της, δειγματοληπτικά.
Ειδικότερα, ο έλεγχος θα γίνει σε τυχαίο δείγμα 5%
του συνόλου των εγκαταστάσεων, παρουσία και
εκπροσώπων του Αναδόχου. Το δείγμα θα είναι
διαστρωματωμένο ισοπίθανα ανά κατηγορία
σχολείου, δηλαδή θα είναι 5% από τα 12θέσια, 5%
από τα 1θέσια, 5% από τα 2θέσια και 5% από τα
3θέσια.
Ο έλεγχος θα αφορά την επανάληψη των μετρήσεων
ποιότητας του συνόλου των καλωδιώσεων του
τυχαίου δείγματος.
ΝΑΙ
Στην περίπτωση, που κατά την δειγματοληψία βρεθεί
έστω ένα εκ των δειγμάτων ‐ σχολείων εκτός
προδιαγραφών, λόγω αστοχίας στην εγκατάσταση ή
στην ποιότητα του υλικού, τότε ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επαναλάβει τον έλεγχο των
δομημένων καλωδιώσεων για το σύνολο των
εγκαταστάσεων, παρουσία εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής και βαρυνόμενος με τα τυχόν
έξοδα μετακίνησης αυτών.
Σημειώνεται ότι ένα σχολείο θεωρείται εκτός
προδιαγραφών
εφόσον
βρεθούν
εκτός
προδιαγραφών: 2 καλωδιακές ζεύξεις σε ένα 12θέσιο
ή 1 καλωδιακή ζεύξη στα λοιπά σχολεία.
Μεταγωγέας (Switch) για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ
Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο των
ΝΑΙ

__ / 2012
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Α/Α

ΔΚ 6.2
ΔΚ 6.3
ΔΚ 6.4
ΔΚ 6.5
ΔΚ 6.6
ΔΚ 6.7

ΔΚ 6.8
ΔΚ 6.9
ΔΚ 6.10
ΔΚ 6.11
ΔΚ 6.12
ΔΚ 7
ΔΚ 7.1
ΔΚ 7.2
ΔΚ 7.3
ΔΚ 7.4
ΔΚ 7.5
ΔΚ 7.6

ΔΚ 7.7
ΔΚ 7.8
ΔΚ 7.9
ΔΚ 7.10
ΔΚ 8
ΔΚ 8.1

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

μεταγωγέων
Αριθμός μεταγωγέων ώστε να καλύπτονται οι
≥203
ανάγκες του Έργου. Να αναφερθεί.
Τύπος rack‐mountable με σκοπό την εγκατάσταση
ΝΑΙ
στο προσφερόμενο ικρίωμα (rack).
Χωρητικότητα μεταγωγέα (switch capacity) σε Gbps
≥8
Aριθμός θυρών 10/100 Mbps Auto‐Negotiation, Auto
≥24
MDI/MDIX
Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps Auto‐Negotiation,
≥1
Auto MDI/MDIX
Υποστήριξη των πρωτοκόλλων:
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
ΝΑΙ
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3x
MAC address table
≥8Κ
Να αναφερθούν οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης
ΝΑΙ
λειτουργίας.
Να αναφερθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης
ΝΑΙ
ενέργειας.
Να αναφερθούν τα επίπεδα υγρασίας αποθήκευσης/
ΝΑΙ
λειτουργίας (μέγιστο – ελάχιστο)
Να αναφερθούν τα επίπεδα θερμοκρασίας
ΝΑΙ
αποθήκευσης/ λειτουργίας (μέγιστο – ελάχιστο)
Μεταγωγέας (Switch) για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία
Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο των
ΝΑΙ
μεταγωγέων
Αριθμός μεταγωγέων ώστε να καλύπτονται οι
≥1.011
ανάγκες του Έργου. Να αναφερθεί.
Να αναφερθεί η χωρητικότητα μεταγωγέα (switch
ΝΑΙ
capacity) σε Gbps
Aριθμός θυρών 10/100 Mbps Auto‐Negotiation, Auto
≥5
MDI/MDIX (για τα μονοθέσια, διθέσια)
Aριθμός θυρών 10/100 Mbps Auto‐Negotiation, Auto
≥7
MDI/MDIX (για τα τριθέσια)
Υποστήριξη των πρωτοκόλλων:
• IEEE 802.3
ΝΑΙ
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
Να αναφερθούν οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης
ΝΑΙ
λειτουργίας.
Να αναφερθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης Προαιρετι
ενέργειας.
κά
Να αναφερθούν τα επίπεδα υγρασίας αποθήκευσης/ Προαιρετι
λειτουργίας (μέγιστο – ελάχιστο)
κά
Να αναφερθούν τα επίπεδα θερμοκρασίας Προαιρετι
αποθήκευσης/ λειτουργίας (μέγιστο – ελάχιστο)
κά
Άλλες απαιτήσεις
Ο Ανάδοχος οφείλει να :
• μικτονομήσει όλες τις θέσεις του μεταγωγέα
ΝΑΙ
• εγκαταστήσει τον Internet router εντός του
κατανεμητή με επέκταση (εφ’ όσον απαιτείται)
του τηλεφωνικού καλωδίου της ADSL γραμμής
__ / 2012
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
• διασυνδέσει το δρομολογητή Internet του
Σχολείου με τον Ethernet μεταγωγέα μέσω
κατάλληλου UTP patchcord
Ο κεντρικός κατανεμητής θα πρέπει να εγκατασταθεί
πλησίον του δρομολογητή internet της σχολικής
μονάδας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό και ο
κατανεμητής πρέπει να εγκατασταθεί σε άλλο,
μακρινό σημείο, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες είτε για τη
μεταφορά του δρομολογητή, με επέκταση του
τηλεφωνικού καλωδίου, είτε για τη σύνδεση
δρομολογητή ‐ μεταγωγέα μέσω δομημένης
καλωδίωσης (όχι απευθείας μέσω patchcord αλλά
μέσω πριζών, όδευσης του καλωδίου σε κανάλι
κ.λπ.).

ΔΚ 8.2

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

ΝΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α
ΥΠ 1

ΥΠ 1.1

ΥΠ 1.2

ΥΠ 1.3

ΥΠ 2

ΥΠ 2.1

ΥΠ 2.2

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς

Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Επίδειξης και Υποστήριξης
Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας
των κινητών εργαστηρίων που θα
προμηθευθούν τα δημοτικά σχολεία
ΝΑΙ
που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν το
ΕΑΕΠ
Η
περίοδος
εγγύησης
καλής
λειτουργίας για όλα τα προσφερόμενα
ΝΑΙ
είδη ξεκινά μετά την οριστική
παραλαβή
Επιτόπου
απόκριση
εντός
μίας
(01)
εργάσιμης ημέρας στην
Ηπειρωτική Ελλάδα και
δύο (02) εργάσιμων
ημερών στη Νησιώτικη
Χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης
Ελλάδα,
εκτός
βλάβης
περιπτώσεων ανωτέρας
βίας.
Αποκατάσταση
εντός
τριών (03) και τεσσάρων
(04) εργασίμων ημερών
αντίστοιχα.
Υπηρεσίες Προετοιμασίας
Κάθε σταθμός εργασίας θα έχει
ορισμένους 2 χρήστες. Τον διαχειριστή
(administrator) με πλήρη δικαιώματα
ΝΑΙ
και password και έναν απλό χρήστη
(μαθητής)
με
περιορισμένες
δυνατότητες χωρίς password.
Στους σταθμούς εργασίας και στο WiFi
ΝΑΙ
__ / 2012
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Α/Α

ΥΠ 3

ΥΠ 3.1

Μονάδα Γ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

access point θα γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες & ρυθμίσεις για
επίτευξη της ασφαλούς σύνδεσή τους
(με πρωτόκολλο WPA2). Σημειώνεται
πως κάθε WiFi access point θα παρέχει
ασφαλή σύνδεση μόνο στους φορητούς
υπολογιστές του ερμαρίου του.
Υπηρεσίες Δημοσιότητας
Ανατύπωση και επικόλληση ειδικής
σήμανσης δημοσιότητας σε όλα τα
είδη
που
θα
προμηθεύσει/εγκαταστήσει
ο
Ανάδοχος. Το πρότυπο θα δοθεί σε
κατάλληλη ψηφιακή μορφή.

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα
της Τεχνικής
Προσφοράς
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2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα απαιτηθεί η προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών
δομημένης καλωδίωσης σε κάθε αίθουσα Γενικής Παιδείας των σχολικών μονάδων που αφορά το
παρόν Έργο. Μέσω της καλωδίωσης θα δίνεται η δυνατότητα ενσύρματης διασύνδεσης του φορητού
Η/Υ (στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία) καθώς και του ασύρματου σημείου
πρόσβασης (wifi access point), τοποθετημένου στο τροχήλατο ερμάριο (στα ολοήμερα δημοτικά
σχολεία με ΕΑΕΠ), με τον δρομολογητή Internet του Σχολείου. Κατ’ επέκταση, μέσω του ασύρματου
σημείου πρόσβασης (wifi access point) θα έχουν πρόσβαση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και στο
διαδίκτυο οι φορητοί υπολογιστές. Απώτερος στόχος είναι η πρόσβαση των φορητών υπολογιστών
στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και στο περιεχόμενο αυτής, στην Ψηφιακή Βάση Γνώσεων και
στην Ψηφιακή Βάση υποδειγματικών διδασκαλιών, που υλοποιούνται μέσω μιας δέσμης έργων από το
Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, καθώς και στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου γενικότερα.
Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με το
είδος των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ανά κατηγορία
σχολείων περιλαμβάνει τα εξής:
 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ (σύνολο 203
σχολεία)
• Κατανεμητή(ες) για τον κεντρικό τερματισμό και τη μικτονόμηση όλων των καλωδίων
χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε δώδεκα (12) αίθουσες
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τον κατανεμητή
 Μονοθέσια Δημοτικά Σχολεία (σύνολο 377 σχολεία)
• Διάταξη τερματισμού για τον κεντρικό τερματισμό όλων των καλωδίων χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τη διάταξη τερματισμού
 Διθέσια Δημοτικά Σχολεία (σύνολο 370 σχολεία)
• Διάταξη τερματισμού για τον κεντρικό τερματισμό όλων των καλωδίων χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τη διάταξη τερματισμού
 Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία (σύνολο 264 σχολεία)
• Διάταξη τερματισμού για τον κεντρικό τερματισμό όλων των καλωδίων χαλκού
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής πρίζας (μία διπλή ή δύο μονές) σε τρεις (3) αίθουσες
διδασκαλίας
• Οδεύσεις καλωδίων χαλκού από την πρίζα έως τη διάταξη τερματισμού
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Σχήμα 1: Λογικό διάγραμμα δομημένης καλωδίωσης τυπικού Σχολείου 12 αιθουσών (Ολοήμερα)

Σχήμα 2: Λογικό διάγραμμα δομημένης καλωδίωσης τυπικού Σχολείου 1‐3 αιθουσών
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Τα καλώδια χαλκού και γενικά τα υλικά που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν τα
απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο καλωδιακό σύστημα μετάδοσης
φωνής – δεδομένων και εικόνας, το οποίο θα υποστηρίζει τις διαθέσιμες τεχνολογίες για υλοποίηση
τοπικών δικτύων. Η εγκατάσταση της καλωδίωσης θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τη δυνατότητα για
την άμεση αλλά και τη μακροχρόνια εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων.
Οι προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών και του επιπέδου υπηρεσιών δομημένης
καλωδίωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε σχολείο, δε θα πραγματοποιηθεί απολογιστική
επιμέτρηση σε σχέση με το μήκος της καλωδίωσης / καναλιών, σωληνώσεων, εσχαρών ή
οποιονδήποτε επιπλέον υλικών απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Για λόγους υποβοήθησης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό παρατίθεται κατά προσέγγιση το
6
μέσο συνολικό μήκος καλωδίωσης που θα απαιτηθεί ανά τύπο σχολείου, ως εξής:
Α. ΤΥΠΟΣ Ι: Δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ (σύνολο 203)
• Μέσο συνολικό μήκος καλωδίου UTP cat5e: 1.000 μέτρα
Β. ΤΥΠΟΣ ΙΙ: Μονοθέσια δημοτικά σχολεία (σύνολο 377)
• Μέσο συνολικό μήκος καλωδίου UTP cat5e: 30 μέτρα
Γ. ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ: Διθέσια δημοτικά σχολεία (σύνολο 370)
• Μέσο συνολικό μήκος καλωδίου UTP cat5e: 120 μέτρα
Δ. ΤΥΠΟΣ ΙV: Τριθέσια δημοτικά σχολεία (σύνολο 264)
• Μέσο συνολικό μήκος καλωδίου UTP cat5e: 240 μέτρα
Σημειώνεται ωστόσο, ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε υποψηφίου να εκτιμήσει το
μήκος της απαιτούμενης καλωδίωσης/καναλιών και οποιονδήποτε άλλων υλικών ή παρελκόμενων,
ώστε να διαμορφώσει κατάλληλα την οικονομική του προσφορά ανά τύπο σχολείου, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνολικές απαιτήσεις της διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση της καλωδίωσης
και του λοιπού δικτυακού εξοπλισμού.
Έλεγχος Ποιότητας Δομημένης Καλωδίωσης

Ο έλεγχος της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής ή από
αντιπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής δειγματοληπτικά. Ο έλεγχος αυτός, για κάθε σχολείο χωριστά,
θα λάβει χώρα κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός μεταξύ της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής.
Ειδικότερα, ο έλεγχος θα γίνεται ανά τακτά διαστήματα σε τυχαίο δείγμα 5% του συνόλου των
εγκαταστάσεων που θα έχουν παραληφθεί προσωρινά μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, παρουσία και
εκπροσώπων του Αναδόχου. Το δείγμα θα είναι διαστρωματωμένο ισοπίθανα ανά κατηγορία
σχολείου, δηλαδή θα είναι 5% από τα 12θέσια, 5% από τα 1θέσια, 5% από τα 2θέσια και 5% από τα
3θέσια.
Ο έλεγχος θα αφορά την επανάληψη των μετρήσεων ποιότητας του συνόλου των καλωδιώσεων του
τυχαίου δείγματος. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιηθεί το όργανο μέτρησης που θα έχει χρησιμοποιήσει
ο Ανάδοχος στις δικές του μετρήσεις.
Στην περίπτωση, που κατά την δειγματοληψία βρεθεί έστω ένα εκ των δειγμάτων ‐ σχολείων εκτός
προδιαγραφών, λόγω αστοχίας στην εγκατάσταση ή στην ποιότητα του υλικού, τότε ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επαναλάβει τον έλεγχο των δομημένων καλωδιώσεων για το σύνολο των

6 Ο όρος «μέσο» αναφέρεται στο σύνολο των σχολικών μονάδων και όχι σε μία μεμονωμένη σχολική μονάδα
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εγκαταστάσεων που έχουν παραληφθεί προσωρινά, παρουσία εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής
και βαρυνόμενος με τα τυχόν έξοδα μετακίνησης αυτών.
Σημειώνεται ότι ένα σχολείο θεωρείται εκτός προδιαγραφών εφόσον βρεθούν εκτός προδιαγραφών: 2
καλωδιακές ζεύξεις σε ένα 12θέσιο ή 1 καλωδιακή ζεύξη στα λοιπά σχολεία.

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για τριάντα έξι (36)
μήνες μετά την οριστική παραλαβή αυτού (περίοδος Καλής Λειτουργίας), καθώς και καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου συντήρησης, σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης. Στόχος των
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της προσφερόμενης
λύσης, η άμεση ανταπόκριση του Υποψηφίου Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση
αποκατάσταση των βλαβών/προβλημάτων του εξοπλισμού της λύσης.

3.1.

Ορισμοί

Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ):

ορίζεται το διάστημα μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης
ημέρας.

Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ):

ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες ημέρες,
συν τις επίσημες αργίες, καθώς και οι περίοδοι των διακοπών
Χριστογέννων, Πάσχα και καλοκαιριού.

Εργάσιμες Ημέρες (ΕΜ):

οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση.

Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ): η ομάδα του Υποψήφιου Αναδόχου, που θα αναλάβει τη
λειτουργία, συντήρηση και επίλυση προβλημάτων του έργου,
τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του όσο και όταν τεθεί σε
λειτουργία, για διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών μετά την
Οριστική Παραλαβή του. Σημειώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης με την ύπαρξη
ομάδας υποστήριξης σε κάθε νομό, είτε με την ύπαρξη
Υπεργολάβου,

είτε

Συνεργάτη

είτε

με

την

υποκαταστήματος ή παραρτήματος του ιδίου.
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3.2.

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει συγκεκριμένου πλαισίου παροχής
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του Υποψήφιου Αναδόχου. Το
πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης (εγγύηση) θα περιλαμβάνει τα εξής:
•

Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του
λογισμικού συστημάτων (system software).

•

Αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά εξοπλισμού εκτός Σχολικής Μονάδας για αποκατάσταση βλάβης
και η επιστροφή στη Σχολική Μονάδα θα γίνεται με έξοδα του Αναδόχου.
Η αποκατάσταση της λειτουργίας μιας μονάδος θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του Υποψήφιου Αναδόχου. Η απόκριση του Υποψήφιου Αναδόχου σε περίπτωση
βλάβης θα είναι:
i.

για την ηπειρωτική Ελλάδα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας (ΕΗ) από τη στιγμή αναγγελίας της
βλάβης,

ii.

για τη νησιωτική Ελλάδα, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών (ΕΗ) από τη στιγμή αναγγελίας της
βλάβης.

Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Υποψήφιος Ανάδοχος
λαμβάνει μια κλήση από την Σχολική Μονάδα μέσω της προκαθορισμένης διαδικασίας, έως τη χρονική
στιγμή ανταπόκρισης του Υποψήφιου Αναδόχου. Ως ανταπόκριση του Υποψήφιου Αναδόχου νοείται η
επιτόπια παρουσία του στη Σχολική Μονάδα που παρέχεται on‐site συντήρηση.
Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται ο χρόνος από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, έως την
στιγμή που οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε η μονάδα γίνονται πάλι διαθέσιμες.
Ο χρόνος αποκατάστασης του Υποψήφιου Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:
i.

για την ηπειρωτική Ελλάδα, εντός (3) εργάσιμων ημέρας (ΕΗ) από τη στιγμή αναγγελίας της
βλάβης,

ii.

για τη νησιωτική Ελλάδα, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών (ΕΗ) από τη στιγμή
αναγγελίας της βλάβης.

Οι ανωτέρω χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης ισχύουν για κλήσεις αναγγελίας προβλήματος που
γίνονται εντός ΚΩΚ. Για τις εκτός ΚΩΚ κλήσεις, αυτές θα λογίζονται και θα εξυπηρετούνται ως να έχουν
γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα.
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3.3.

Κέντρο Αναφοράς Βλαβών

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του
οποίου είναι ευθύνη δική του, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την
αποκατάσταση των βλαβών. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι την οριστική
παραλαβή αυτού, καθώς και κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, οφείλει να οργανώσει και
λειτουργεί Κέντρο Αναφοράς Βλαβών το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες ΚΩΚ.
Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Την υποχρέωση να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που
αναφέρονται από τις Σχολικές Μονάδες. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει
μοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία:
Σχολική Μονάδα, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας.
Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω
τρόπους:
i. Τηλέφωνο
ii. E‐mail
iii. Fax
iv. Web εφαρμογή
Οι βλάβες που αναγγέλονται από τις Σχολικές Μονάδες θα κοινοποιούνται επίσης και
στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

•

Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία
παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία θα πρέπει να ορίζει τρόπο
πρόσβασης στο προσωπικό του (π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου).

•

Στο τέλος κάθε τριμήνου λειτουργίας του Κέντρου Αναφοράς Βλαβών, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των όρων της
τεχνικής υποστήριξης. Η έκθεση θα υποβάλλεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο μέσα στο
πρώτο δεκαήμερο του επόμενου τριμήνου και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία
για το προηγούμενο τρίμηνο:
i. Αριθμός αναγγελιών προβλήματος (βλάβη) και είδος προβλήματος.
ii. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης ανά κλήση
iii. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που
αποκαταστάθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην
παρούσα.
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iv. Αναλυτικά στοιχεία για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.
Στο τέλος κάθε έτους, ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τελική έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συμβατική περίοδο. Το σύνολο των
περιοδικών εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια έκθεση ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας
Αρχής.

3.4.

Ρήτρες

Σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων χρόνων αποκατάστασης μιας βλάβης, θα
επιβάλλονται ανά μήνα ρήτρες, ως εξής: Για κάθε ημέρα καθυστέρησης στο χρόνο αποκατάστασης των
βλαβών για το σύνολο των αναγγελιών που αφορούν στον εξοπλισμό του παρόντος έργου και οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα, θα επιβάλλεται ρήτρα ύψους 10 Ευρώ/ημέρα
καθυστέρησης.
Οι επιβαλλόμενες ρήτρες θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που θα καταθέσει ο
Ανάδοχος.

4. ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η περίοδος της Καλής Λειτουργίας ξεκινάει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και έχει διάρκεια
τουλάχιστον τρία (03) έτη, κατά την οποία ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει τις Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης δωρεάν. Οι υπηρεσίες Καλής Λειτουργίας αναφέρονται στο σύνολο των ειδών που ο
Ανάδοχος έχει Προμηθεύσει για το Έργο.

Μονάδα Γ’

__ / 2012

113/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σημειώνεται ότι οι περιγραφές και οι ποσότητες των ειδών στους ακόλουθους πίνακες είναι
ενδεικτικές και αφορούν μία σχολική μονάδα ανά τύπο, με σκοπό την υποβοήθηση των υποψηφίων
κατά τη σύνταξη των πινάκων των οικονομικών τους προσφορών. Κάθε υποψήφιος δύναται να
αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών,
σύμφωνα με την προσφορά του σε ΕΥΡΩ (€) .
1.

Προμήθεια Υλικού & Παροχή Υπηρεσιών για τις Σχολικές Μονάδες Τύπου Ι ανά Σχολική
Μονάδα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φορητοί Η/Υ

τμχ

10

Τροχήλατα Ερμάρια

τμχ

1

Καλώδιο (περιλαμβάνει και τις υποδομές
οδεύσεων)

μέτρα

1000

Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες

τμχ

24

Patch Panel

τμχ

1

Switch

τμχ

1

Rack

τμχ

1

Υπηρεσίες εγκατάστασης δομημένης
καλωδίωσης
Υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης των
φορητών Η/Υ και τροχήλατων ερμαρίων

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

1
1

Λογισμικό Συστήματος

τμχ

10

Λογισμικό Προστασίας από ιούς

τμχ

10

Λογισμικό Αυτοματισμών Γραφείου

τμχ

10

Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης

τμχ

10 (*)

Λοιπά Λογισμικά

τμχ

10 (*)

ΣΥΝΟΛΟ
(*): θεωρώντας πως κάθε φορητός Η/Υ έχει μια άδεια για το λογισμικό
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2.

Προμήθεια Υλικού & Παροχή Υπηρεσιών για τις Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙΙ ανά Σχολική
Μονάδα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φορητοί Η/Υ

τμχ

1

Καλώδιο (περιλαμβάνει και τις
υποδομές οδεύσεων)

μέτρα

30

Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες

τμχ

2

Switch

τμχ

1

τμχ

1

‐

1

Λογισμικό Συστήματος

τμχ

1

Λογισμικό Προστασίας από ιούς

τμχ

1

Λογισμικό Αυτοματισμών Γραφείου

τμχ

1

Λοιπά Λογισμικά

τμχ

1 (*)

Ηλεκτρολογικό κουτί (ή mini rack) και
διάταξη τερματισμού
Υπηρεσίες εγκατάστασης δομημένης
καλωδίωσης

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(*): θεωρώντας πως κάθε φορητός Η/Υ έχει μια άδεια για το λογισμικό
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3.

Προμήθεια Υλικού & Παροχή Υπηρεσιών για τις Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙΙΙ ανά Σχολική
Μονάδα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φορητοί Η/Υ

τμχ

1

Καλώδιο (περιλαμβάνει και τις
υποδομές οδεύσεων)

μέτρα

120

Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες

τμχ

4

Switch

τμχ

1

τμχ

1

‐

1

Λογισμικό Συστήματος

τμχ

1

Λογισμικό Προστασίας από ιούς

τμχ

1

Λογισμικό Αυτοματισμών Γραφείου

τμχ

1

Λοιπά Λογισμικά

τμχ

1 (*)

Ηλεκτρολογικό κουτί (ή mini rack) και
διάταξη τερματισμού
Υπηρεσίες εγκατάστασης δομημένης
καλωδίωσης

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(*): θεωρώντας πως κάθε φορητός Η/Υ έχει μια άδεια για το λογισμικό
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4.

Προμήθεια Υλικού & Παροχή Υπηρεσιών για τις Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙV ανά Σχολική
Μονάδα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φορητοί Η/Υ

Τμχ

1

Καλώδιο (περιλαμβάνει και τις
υποδομές οδεύσεων)

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

240

Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες

Τμχ

6

Switch

Τμχ

1

Τμχ

1

‐

1

Λογισμικό Συστήματος

Τμχ

1

Λογισμικό Προστασίας από ιούς

Τμχ

1

Λογισμικό Αυτοματισμών Γραφείου

Τμχ

1

Λοιπά Λογισμικά

τμχ

1 (*)

Ηλεκτρολογικό κουτί (ή mini rack) και
διάταξη τερματισμού
Υπηρεσίες εγκατάστασης δομημένης
καλωδίωσης

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(*): θεωρώντας πως κάθε φορητός Η/Υ έχει μια άδεια για το λογισμικό
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μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

5.

Προμήθεια Υλικού & Παροχή Υπηρεσιών για το κινητό εργαστήριο στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φορητοί Η/Υ

τμχ

10

Τροχήλατα Ερμάρια

τμχ

1

Υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης
των φορητών Η/Υ και τροχήλατων
ερμαρίων

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

1

Λογισμικό Συστήματος

τμχ

10

Λογισμικό Προστασίας από ιούς

τμχ

10

Λογισμικό Αυτοματισμών Γραφείου

τμχ

10

Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης

τμχ

10 (*)

Λοιπά Λογισμικά

τμχ

10 (*)

ΣΥΝΟΛΟ
(*): θεωρώντας πως κάθε φορητός Η/Υ έχει μια άδεια για το λογισμικό
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

6.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Υλικού & Παροχή
Υπηρεσιών για τις Σχολικές
1
Μονάδες Τύπου Ι ανά Σχολική
Μονάδα
Προμήθεια Υλικού & Παροχή
Υπηρεσιών για τις Σχολικές
2
Μονάδες Τύπου ΙΙ ανά Σχολική
Μονάδα
Προμήθεια Υλικού & Παροχή
Υπηρεσιών για τις Σχολικές
3
Μονάδες Τύπου ΙΙΙ ανά
Σχολική Μονάδα
Προμήθεια Υλικού & Παροχή
Υπηρεσιών για τις Σχολικές
4
Μονάδες Τύπου ΙV ανά
Σχολική Μονάδα
Προμήθεια Υλικού & Παροχή
5
Υπηρεσιών για το κινητό
εργαστήριο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

203

377

370

264

1

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί ανά τύπο σχολικής μονάδας και θα είναι με
σταθερή τιμή (fixed price) και δεσμευτική για τον υποψήφιο για το σύνολο της εγκατάστασης, και θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο το σύνολο των απαιτούμενων υλικών που αναφέρονται στην διακήρυξη καθώς και
οποιονδήποτε άλλων υλικών ή παρελκόμενων (πέραν αυτών που αναφέρονται στη διακήρυξη) που θα
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών.
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Δ:
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, __ . __ . 2012
Αρ. Πρωτ.: ___________

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ __ / 2012

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

της Κατηγορίας Πράξης
«Πρόγραμμα Πιλοτικής Εισαγωγής Περιορισμένου Αριθμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

Συναφούς Εξοπλισμού στην Τάξη, για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία »
στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης

«Επέκταση Προγράμματος Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε
Δημοτικά Σχολεία για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3
του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από Εθνικούς Πόρους
ΕΣΠΑ 2007 – 2013
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1: Προοίμιο
Άρθρο 2: Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Άρθρο 3: Γλώσσα της Σύμβασης
Άρθρο 4: Στοιχεία Επικοινωνίας
Άρθρο 5: Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 6: Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου
Άρθρο 7: Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης
Άρθρο 8: Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης
Άρθρο 9: Λόγοι Ανωτέρας Βίας‐ Αναστολή της Σύμβασης
Άρθρο 10: Καθυστερήσεις Εκτέλεσης
Άρθρο 11: Παράδοση του Έργου
Άρθρο 12: Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης ‐ Παραλαβή του Έργου
Άρθρο 13: Αμοιβή Αναδόχου‐ Τρόπος Πληρωμής
Άρθρο 14: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Άρθρο 15: Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Άρθρο 16: Καταγγελία της Σύμβασης
Άρθρο 17: Έκπτωση του Αναδόχου
Άρθρο 18: Λύση της Σύμβασης
Άρθρο 19: Επίλυση Διαφορών
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Στο Μαρούσι σήμερα, ___ . ___ . 2012, ημέρα ____________, μεταξύ :

α) αφενός του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (εν συντομία «Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων») ή
Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στο Μαρούσι (επί της οδού: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80)
εκπροσωπούμενης νόμιμα από την Υπουργό Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.
και
β) αφετέρου

της

εταιρείας

με

την

επωνυμία

___________________________________________________________________που
εδρεύει στ__ _______________________ , επί της οδού ___________________________ ,
Α.Φ.Μ. _________________________ ,

με

Δ.Ο.Υ. ______________________ (αποκαλούμενη στη

συνέχεια o Ανάδοχος) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ____
______________________________________

, Ιδιότητα

________________________ , με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας _______________________
συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Άρθρο 1
Προοίμιο
Σε συνέχεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αριθ. διακ. ___ / 2012, ο οποίος προκηρύχθηκε
από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αρ. πρωτ. ____ /__ . __ . 2012 Προκήρυξη (στο εξής: «η
Προκήρυξη») και ο οποίος κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ’ αρ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2012
σχετική Απόφαση Κατακύρωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, της υπ’ αριθ. πρωτ. ___ / __ .
__ . 2012 Προσφοράς του Αναδόχου, καθώς και των τευχών Δημοπράτησης.

Άρθρο 2
Εφαρμοστέα Νομοθεσία
2.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες ορίζονται στην Προκήρυξη
του Διαγωνισμού, και :
i. Τα υπ’ αριθ.

___________________________________________________ Πρακτικά

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
ii. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ____________________________________________________
Αποφάσεις Έγκρισης των άνωθεν Πρακτικών της Υπουργού Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.
iii. Την υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2012 Απόφαση της Υπουργπύ Παιδείας, Πρόσκληση
της

εταιρίας

_________________________________________,

προκειμένου

να

προσκομίσει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
iv. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2012 Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης,

που

κατέθεσε

η

εταιρεία

_______________________________________________________________ .
Μονάδα Γ’
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

v. Την υπ’ αρ. πρωτ _____ / __ . __ . 2012 Απόφαση Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης του
Αποτελέσματος της Υπουργού Παιδείας, του σχετικού διαγωνισμού προς την εταιρεία
_____________________________________________________.
vi. Την προσφορά του Αναδόχου υπ’ αρ. πρωτ. ____ / __ . __ . 2012 .

2.2. Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

1.2.1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης.
2.2.2. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
2.2.3. Το Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας Προκήρυξης
(ΜΕΡΟΣ Ζ’) με τα Παραρτήματά του Α’ , Β’ και Γ’.
2.2.4. Η Προσφορά του Αναδόχου (υπ’αριθ. πρωτ. ____ / __ . __ . 2012)

Άρθρο 3
Γλώσσα της Σύμβασης
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα
προβλέπονται σχετικά στην Προκήρυξη.

Μονάδα Γ’

__ / 2012

126/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Άρθρο 4
Στοιχεία Επικοινωνίας
4.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται
εγγράφως ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά.
4.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα:

Για την Αναθέτουσα Αρχή:
Επωνυμία

Ε.Υ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
(Υπ’ όψιν κας Ανδρομάχης Πανταζή και κας Μαρίας Μυλωνά)
Γραφείο 1033

Ταχ.Δ/νση

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Ταχ.κωδ

151 80 – ΠΟΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο

210 344 2263 και 210 344 3331 fax 210 344 2153

Για τον Ανάδοχο:
Επωνυμία

..................

Ταχ. Δ/νση

...................

Ταχ. κωδ.

.....

Τηλέφωνο

..........

– ΠΟΛΗ

.......

fax . . . . . . . . . .

Άρθρο 5
Αντικείμενο της Σύμβασης

5.1. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
•

Προμήθεια φορητών υπολογιστών.

•

Προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων για τη φύλαξη και φόρτιση των φορητών υπολογιστών, αλλά
και για την ασύρματη πρόσβαση αυτών στο τοπικό δίκτυο.
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•

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και της απαιτούμενης δομημένης
καλωδίωσης για τη δημιουργία τοπικού δικτύου στις σχολικές μονάδες με σκοπό τη σύνδεση
των φορητών υπολογιστών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.

•

Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο Άρθρο 10,
«Αντικείμενο Έργου» καθώς και στο Παράρτημα Α’ του Τεύχους, «Τεύχος Γενικής και Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην σχετική Προκήρυξη και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.

5.2.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει κατά τον χρόνο που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση τα
Παραδοτέα της, εν γένει σύμφωνα με το Πααράρτημα Α’, : «Τεύχος Γενικής και Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην σχετική Προκήρυξη και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της αλλά και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ___ / __ . __ . 2012
υποβληθείσα Προσφορά του.

5.3.

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παραλαβής (στο εξής: «Επιτροπή») πληροφορίες σχετικές
με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος
συντάσσει περιοδικές Εκθέσεις Ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες
υποβάλλει, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στην Επιτροπή. Οι όποιες παρατηρήσεις θα γίνονται
μέσα σε διάστημα τεσσάρων (04) εργάσιμων ημερών και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
να διορθώνονται από τον Ανάδοχο εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών, χωρίς να
επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου.

5.4.

Ο Ανάδοχος συντάσσει, επίσης, και υποβάλλει στην Επιτροπή, ειδικές εκθέσεις για τυχόν
έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος
εκτέλεσης του Άρθρου 7 της Παρούσας Σύμβασης.

5.5. Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης και επιτρέπει στην
Επιτροπή να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/ και να
παίρνει αντίγραφά τους.
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Άρθρο 6
Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου
6.1. Η Σύμβαση συμφωνείται ως ορισμένης διάρκειας. Λύεται δε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση στις ………………… (ΔΕΚΑ (10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας), οπότε και ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί τα παραδοτέα του Άρθρου 5.1. της παρούσης,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και με την επιφύλαξη των επομένων Άρθρων.
6.2. Η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για … (…) ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση
οποιουδήποτε των συμβαλλομένων και για λόγους που ανάγονται στην αποσαφήνιση δυσχερών
ζητημάτων. Ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών του κατά το επιπλέον
διάστημα χωρίς επιπλέον αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
6.3. Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επίμέρους
τμήματός του, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. προσφορά του.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων και των περιόδων που αντιστοιχούν:

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης
7.1. Εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος,
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την Προσφορά του, θα έχει ολοκληρώσει την προσωρινή
ποσοτική και ποιοτική παράδοση ________ επί τοις εκατό (____ %) ποσοστού σχολείων. Ομοίως
και τα επόμενα δύο τρίμηνα.
7.2. Το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν επιτρέπεται να αποκλίνει από την προσφορά του
Αναδόχου, καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου που
ορίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης και περιέχει τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
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7.2.1. τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους
δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών
διαστημάτων υλοποίησης,
7.2.2. τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
του Έργου,
7.2.3. επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση
μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου,
7.2.4. άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή.

7.3.

Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
Συμβατικές Υποχρεώσεις του.

7.4.

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν γίνεται, σύμφωνα με το
πρόγραμμα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την
εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς
έγκριση.

Άρθρο 8
Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης
8.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα Μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων
του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται (με τους ίδιους τεχνικούς όρους),
για συνολικό διάστημα έως τριών (03) μηνών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα
Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης
της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται
σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
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8.2.

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν
χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των ανώτατων ορίων που εκάστοτε
ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

8.3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην

περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του/λόγοι
ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται
προσηκόντως.

8.4. Ο ανάδοχος, εντός … (…) ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τη
μετάθεση της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει στην Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης
παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή
η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί του αιτήματος αυτού, μετά από σχετική
εισήγηση της ως άνω Επιτροπής, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του αιτήματος. Η εν
λόγω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να ενεργεί είτε για το μέλλον είτε και
αναδρομικά.

8.5. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό
να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται
σε άλλους λόγους, υπό τις προϋποθέσεις ότι α) ο Ανάδοχος θα δεσμεύεται, με τη σχετική αίτησή
του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το
συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και β) η Επιτροπή θα κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του
αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες,
τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

8.5. Οι, κατά τα ανωτέρω, μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν
συνεπάγονται κυρώσεις.
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8.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του Άρθρου 22 : «Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος» και
του Άρθρου 28 : «Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες» του σχετικού της παρούσας, Τεύχους
Προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης
9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών
τους στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως.

9.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε
γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος
Άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου
της Σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Στην
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ημερομηνία έναρξης της διακοπής καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.

9.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του
Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει όμως, να λάβει
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και
την ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της.

9.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, ενεργοποιείται
αυτοδικαίως μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου.
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9.6. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο της Σύμβασης. Μετά την
ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή, η
Σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο
επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

9.7. Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των
συμβαλλομένων μερών.

9.8. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το συμβατικό αντικείμενο
κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

9.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του Άρθρου 22 : «Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος» και
του Άρθρου 28 : «Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες» του σχετικού της παρούσας, Τεύχους
Προκήρυξης και του Παραρτήματος Β’, του «Τεύχους Γενικής και Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων», που αποτελεί αναπόστατο τμήμα της..

Άρθρο 10
Καθυστερήσεις Εκτέλεσης

Εάν ο Ανάδοχος ΔΕΝ υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των
προθεσμιών που ορίζονται στη σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 της
παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλες
αρμοδιότητες που της παρέχει η Σύμβαση, η Προκήρυξη και η σχετική Νομοθεσία, να απαιτήσει ως
πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης, μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε
η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε
πράγματι η εκτέλεση, και συγκεκριμένα:
Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του, όπως αυτό εξειδικεύεται
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παραρτημάτων της. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου,
επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα κάτωθι:
i.

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του
Π.Δ. 118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους,
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των προβλεπόμενων στο Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007,
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του
συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ, των παραδοτέων που καθυστερούν,

ii.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (01) μηνός από τις συμφωνημένες ημερομηνίες
παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

iii. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς, τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης μετά των παραρτημάτων της, που θα υπογραφεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο
Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007
«Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου».
iv. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37 του Π.Δ. 118/2007), μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος . Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην παραπάνω
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά
στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση
χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από τη Αναθέτουσα Αρχή.
v. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση

της

Αναθέτουσας

Αρχής,

ύστερα

από

γνωμοδότηση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη
πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση
κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ή/και Εγγύησης Προκαταβολής (εφόσον έχει
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δοθεί) αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω
απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν
το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.
vi. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν
ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής
προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
vii. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή (αν προβλέπεται), εκτός από τις ανωτέρω
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας, και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007.
viii. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
xi. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας
το αναλογούν συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
xii. Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 11
Παράδοση του Έργου
11.1. Ο Ανάδοχος παραδίδει ‐ τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης ‐ Παραδοτέα δια
συνεργατών, στελεχών και βοηθών στις Σχολικές Μονάδες που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα
Αρχή και στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, όποτε και όπως απαιτείται, σύμφωνα με την
σχετική της παρούσα Σύμβασης, Διακήρυξη .

11.2. Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 27 «Παρακολούθηση‐Παραλαβή Έργου» του
σχετικού Τεύχους Διακήρυξης, του Παραρτήματος Α’, του Τεύχους : «Τεύχος Γενικής και Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην σχετική Προκήρυξη και αποτελεί
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αναπόσπαστο μέρος της αλλά και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ___ / __ . __ . 2012
υποβληθείσα Προσφορά του.

Άρθρο 12
Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης ‐ Παραλαβή του Έργου
1.1.

Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο έχει η
πενταμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η
οποία συστήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ___ / __ . __ . 2012 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας,
Δ.Β.Μ.Θ. (Άρθρο 26, Ν. 4024/2011 και Άρθρο 38, Π.Δ. 118/2007).

12.2. Η ως άνω Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.

12.3. Αρμόδιοι συνεργάτες, στελέχη του Αναδόχου υποχρεούνται να προσέρχονται σε συσκέψεις κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Επιτροπής και όποτε κρίνεται
απαραίτητο, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις
εκατέρωθεν.

12.4. Κατά τη λήξη της Σύμβασης και μετά την υποβολή και έγκριση των Παραδοτέων του Άρθρου 5
της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’
αριθ. πρωτ.

___ / __ . __ . 2012 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ., εκδίδει

Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής τους, το οποίο διαβιβάζει αρμοδίως, για
την προώθηση της αποπληρωμής του Αναδόχου, κατά τα, στο επόμενο Άρθρο, οριζόμενα. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της Προκήρυξης και της σχετικής Νομοθεσίας περί
Παραλαβής Παραδοτέων.

12.5. Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου για να γίνει η εξόφληση του
Αναδόχου, πρέπει ο Ανάδοχος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, για
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χρονικό

διάστημα

_________

(___)

___________

,

συνολικού

τιμήματος

___________________________________________________________ Ευρώ (_________ €).

Άρθρο 13
Αμοιβή Αναδόχου– Τρόπος Πληρωμής

13.1. Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υπό προμήθεια
προϊόντων

ορίζεται

σε

……………………………………………………………………………………………...

Ευρώ

(……………………….. €), χωρίς ΦΠΑ 23 % , ήτοι ……………………………………………………………………….. Ευρώ
(…………………….… €) με τον αναλογούντα 23% ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν αναλογούντος
φόρου και κάθε υπέρ τρίτου κράτηση.

13.2. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 12.2. : «Αμοιβή Αναδόχου»,
στο Άρθρο 12.3. : «Τρόπος Πληρωμής» της Διακήρυξης ___ / 2012 και στην υπ’ αριθ. πρωτ.
____/

__

.

__

.

2012

Προσφορά

του

Αναδόχου

και

επιμερίζεται

ως

εξής:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .
(Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης, θα αναγραφεί στην Σύμβαση το ποσοστό και το ποσό που
θα λάβει κάθε μέλος σύμφωνα με την σχετική Προκήρυξη και την υποβληθήσα προσφορά του
Αναδόχου.)
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Άρθρο 14
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσα Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή, υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:

14.1. Οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και
γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με
την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Επιπλέον,
οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις βασικές κατευθύνσεις και διευκρινίσεις που είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου.

14.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου με την
οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

14.3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές ή άλλα πρόσωπα,
εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των
Συμβατικών Υποχρεώσεών του.

14.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Αξιολόγησης και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ’ αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά
τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

14.5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει εξασφαλίσει πριν την έναρξη των εργασιών δομημένης καλωδίωσης
την ύπαρξη και καλή λειτουργία των εξής:


Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής γραμμής για σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) εντός του
κτιρίου



Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του δρομολογητή διαδικτύου (internet)



Ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και κατ’ επέκταση στο
διαδίκτυο.
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Άρθρο 15
Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

15.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. πρωτ. ___ / ___ . ___ . 2012 υποβληθείσα προσφορά του.

15.2. Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης πρέπει να
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα Σύμβαση, στην Προκήρυξη και
στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη.

15.3. Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας:
15.3.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε
το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την
ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της,
την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο σε τρίτους
και την παράλειψή της στο μέλλον.
15.3.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την Αναθέτουσα
Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά της.
15.3.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 23: «Εμπιστευτικότητα» της
σχετικής Διακήρυξης ___ / 2012.
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15.4. Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας:
15.4.1. Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια
των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης,
μέχρι την ημερομηνία προσωρινής

παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση

ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους.
15.4.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού
της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν
να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, εφόσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
15.4.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την
Αναθέτουσα Αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του
Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων,
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία
αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην Προσφορά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί
σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν
για την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει με
δαπάνες του καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η παροχή αποδεικτικών
στοιχείων, την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή
δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή
εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεών του.

15.5. Εκχώρηση της Σύμβασης:
15.5.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.
Δικαιούται, όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες, υπεργολάβους και βοηθούς
εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τον νόμο. Τα πρόσωπα αυτά ουδεμία Συμβατική
Σχέση αποκτούν με την Αναθέτουσα Αρχή.
15.5.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της Συμβατικής του Αμοιβής.
15.5.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 24: «Εκχώρηση της Σύμβασης ‐
Υποκατάσταση Αναδόχου» της σχετικής Διακήρυξης ___ / 2012.

Μονάδα Γ’

__ / 2012

140/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

15.6. Υπεργολαβία:
15.6.1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που
αναφέρονται στην υποβληθείσα Προσφορά του.
15.6.2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία Συμβατική Σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
15.6.3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εξ ολοκλήρου, για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων
του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
15.6.4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο
νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο
Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την
ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την
απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
15.6.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που,
κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση
της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
15.6.6. Εάν ο ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για
αθέτηση της Σύμβασης.

15.7. Κυριότητα των παραδοτέων:
15.7.1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί των παραδοτέων μεταβιβάζεται,
επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’
αυτήν, από τη γέννησή του.
15.7.2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της
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Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης,
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή.
15.7.4. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με
αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την
παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια
δικαιώματα.
15.7.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή εν γένει ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας
Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων και αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος.
15.7.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 25: «Κυριότητα του Έργου» της
σχετικής Διακήρυξης ___ / 2012.

Άρθρο 16
Καταγγελία της Σύμβασης
16.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο
λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική
περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της
λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της.
16.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον
Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
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16.3. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου 18
της παρούσας.

Άρθρο 17
Έκπτωση του Αναδόχου
17.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται στην Προκήρυξη και τον Νόμο, εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της
σύμβασης , των λοιπών συμβατικών τευχών, της ___ / 2012 Διακήρυξης και της υποβληθείσας
προσφοράς του.
17.2. Πριν από την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη
διακριτική ευχέρειά της, να τάξει/θέσει συγκεκριμένη προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις
Συμβατικές Υποχρεώσεις του.
17.3. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, λύεται η παρούσα Σύμβαση εφαρμοζόμενου
κατά τα λοιπά του Άρθρου 18 της παρούσας.
17.4. Η μη άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της, δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας.
17.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 27: «Έκπτωση του Αναδόχου» της
σχετικής Διακήρυξης ___ / 2012.

Άρθρο 18
Λύση της Σύμβασης
18.1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση
κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
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18.2. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική
δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής:
18.2.1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
18.2.2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη).
18.2.3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του.

18.3. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από
γνωμοδότηση

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και της Κεντρικής Επιτροπής

Παραλαβής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος Έργου και υπό προμήθεια Εξοπλισμού ‐
κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης‐ μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ημερομηνία λύση της Σύμβασης.

18.4. Η καταβολή προς τον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στην προκήρυξη στο Άρθρο 28 : «Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες»

18.5. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησής της έναντι του
Αναδόχου.

Άρθρο 19
Επίλυση Διαφορών
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προβούν σε απόπειρα φιλικού διακανονισμού
οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα Σύμβαση. Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν
καθιερώνει ρήτρα διαιτησίας. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Σημειώνεται ότι για την Καλή Εκτέλεση των Όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ.
…………………………………………………………….… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης τ___ _______ , ποσού
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(…………………………..… €)

Ευρώ

με ημερομηνία λήξης την …………………………………………………………………….,

σύμφωνα με το Άρθρο 18 : «Σύναψη και Υπογραφή της Σύμβασης» της σχετικής Διακήρυξης ___ /
2012. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων και θα αντικατασταθεί από
τον

Ανάδοχο

με

Εγγυητική

Επιστολή

Καλής

Λειτουργίας,

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

ποσού
Ευρώ

(…………………………. €) και χρόνου λήξης ………………………………………………………
Επίσης, κατατέθηκε στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την υπογραφή της παρούσας, η υπ’ αριθ.
…………………………………………………………………………………….Εγγυητική
________________,

ποσού

Επιστολή

Προκαταβολής,

…………………………………………………………………………………………

τ____
Ευρώ,

(…………………………. €), ποσοστού _____ % επί της Συμβατικής Αμοιβής του Αναδόχου. (Εξαρτάται από
την επιλογή Τρόπου Πληρωμής.)
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε πέντε (05) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (04) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα
Αρχή και ένα (01) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

(ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

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)

ΠΡΟΣ(1):

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων –
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου κάθε νομικού προσώπου που υποβάλλει
προσφορά)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

Στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με
αριθμό τεύχους προκήρυξης ___ / 2012, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέχρι και την…………………………………………………………. (συμπληρώνεται
η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου στην Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων)
‐ δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (σύμφωνα με το αρθ. 43,παρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
‐ δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
‐ είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
‐ είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, στην περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν την
άσκηση του επαγγέλματος τους.
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

‐ ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
‐ Σε περίπτωση που πρόκειται να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του προαναφερθέντος διαγωνισμού, να
αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζει η
παρούσα προκήρυξη εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της
Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων σε αυτόν, τα οποία οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο
.
‐ θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.
‐ ότι δεν είναι οι ίδιες, ούτε συμμετέχει σε αυτές, εξωχώρια εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους
τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (1%).
‐ θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση
και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
Ημερομηνία:

….……/

/2012

(συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς του υποψηφίου στην Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων)
Ο – Η Δηλών/ ούσα

(Υπογραφή)

(θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
(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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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Εκδότης: _________________
Ημερομηνία Έκδοσης:_______
Προς: Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), Ανδρέα Παπανδρέου 37 , 151 80 Μαρούσι
για € (ΕΥΡΩ) 130.223,50 €

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος τής διαιρέσεως
και διηζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της Εταιρίας/Φορέα ……………….. οδός …………………. Αριθμός
……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών/Φορέων
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των Ευρώ ........................130.223,50 €.............................., για τη Συμμετοχή στο
διενεργούμενο διαγωνισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικων Δράσεων του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικής αξίας 2.6.4.470,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό ____ / 2012 Προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της εν λόγω Εταιρίας/Φορέα.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η καταβολή του ποσού γίνεται με
μόνη τη δήλωσή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 1 (ένα) μήνα από
τον χρόνο ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού)
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΙΙΙ . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μονάδα Γ’

__ / 2012

151/154

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Εκδότης: _________________
Ημερομηνία Έκδοσης:_______
Προς: Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), Ανδρέα Παπανδρέου 37 , 151 80 Μαρούσι
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν

για € (ΕΥΡΩ)

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διηζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των Ευρώ .........................................................................................., για τη Καλή Εκτέλεση
των Όρων της Σύμβασης, του Διαγωνισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικων Δράσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ &
ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
συνολικής
συμβατικης
αξίας
.......................................................................................... , σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό ___ / 2012 Προκήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει πέραν των δύο (02) μηνών από την οριστική παραλαβή του έργου ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

ΙV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για
μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ” »
__ / 2012

Εκδότης: _________________
Ημερομηνία Έκδοσης:_______
Προς: Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), Ανδρέα Παπανδρέου 37 , 151 80 Μαρούσι
για € (ΕΥΡΩ)

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διηζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των Ευρώ .........................................................................................., για τη Καλή Λειτουργεία
των Παραδοτέων της Σύμβασης, του Διαγωνισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικων Δράσεων
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ &
ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
συνολικής
συμβατικής
αξίας
.........................................................................................., και σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό ___ / 2012 Προκήρυξή
σας και την υπ’ αριθ. πρωτ. _______ / __ . __ . 2012 υπογραφείσα Σύμβαση.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει έως τις ________________________________________________ ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Μονάδα Γ’

__ / 2012
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