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ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

(Αξ. Γηαθήξπμεο : Ξ1205/22.10.2013) 

«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN)» 

 

Α. Αλαζέηνπζα Αξρή 

Σν  Λνκηθφ  Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Ηλζηηηνχην 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ "Γηφθαληνο" (Η.Σ.Τ.Δ.)» πνπ ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Τ.Παη.Θ.) θαη πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ελεξγεί κε εληνιή 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ, δπλάκεη ηεο Έληαμεο Πξάμεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«ΔΘΠΑΗ∆ΔΤΖ ΘΑΗ ∆ΗΑ ΒΗΟΤ ΚΑΘΖΖ» κε ηίηιν, « Σ Ζ Ρ Η Ε Χ – Οξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο 
ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην ΦΖΦΗΑΘΟ ΥΟΙΔΗΟ, λέεο ππεξεζίεο 

Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη ηήξημεο ηνπ ΦΖΦΗΑΘΟΤ ΥΟΙΔΗΟΤ», ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  - Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν (ΔΘΣ) θαη Δζληθνχο Πφξνπο ζηo 
πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, θσδ. Πξάμεο ΟΠ 355294, απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 13275/27.7.2011 ΑΓΑ: 
4Α5Κ9-9ΟΖ (σο ηζρχεη). 

Γηεχζπλζε: Λ. Θαδαληδάθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Παηξψλ, Σ.Θ. 265 04 Ρίν, 

Σει.: +30 2610 960300, fax: +30 2610 960490, Ηζηνζειίδα: http://www.cti.gr  

Αξκφδηνο ππάιιεινο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην Σεχρνο 
Πξνθήξπμεο είλαη ε θα Φιψξα Σξίκε ηει. 2610-960361, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο 2610-960490, 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: nts@cti.gr 

 

Β.  

1. Θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV): 

30211000-1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο, Ινγηζκηθνχ θαη Παξνρή 
Τπεξεζηψλ 

32522000-8 Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ  

32421000-0 Θαισδίσζε δηθηχνπ  

2. Ρφπνο παξάδνζεο: ρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α’ βάζκηαο θαη Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα – Θφκβνη Γηθηχνπ Γηαλνκήο ΠΓ (Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ) αλά ηελ επηθξάηεηα. 

3. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, πνπ εληάζζεηαη 
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ Τπνέξγν 14 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα 
Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Οπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)» ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο 
χγθιηζεο», ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» θαη ηνπ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ» ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε», 2007-2013, αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη 

http://www.cti.gr/
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ππεξεζηψλ γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα 

Οπηηθψλ Ηλψλ (MAN). 

Σν αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ πξνζδηνξίδνληαη 
αλαιπηηθφηεξα, αληίζηνηρα, ζην Θεθάιαην Γ θαη Παξάξηεκα ΗΗ ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο.  

 

4. Ξξνυπνινγηζκφο δηαγσληζκνχ: 

Έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο είθνζη δχν ρηιηάδεο, πελήληα ηξία επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 
(1.322.053,46) άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο, εθαηφλ είθνζη 
πέληε επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά (1.626.125,76) κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. (23%) θαη 
επηκεξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 Α.Π.1- 583.025,58€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (717.121,46€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 23%) 

 Α.Π.2- 691.566,17€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (850.626,39€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 23%) 

 Α.Π. 3 -   47.461,72€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (58.377,91€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 23%) 

Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ .Α.Δ 2458 θαη ελάξηζκν θσδηθφ Πξάμεο (Α) 
2011Δ24580103 

Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  - Δπξσπατθφ 
Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) θαη Δζληθνχο Ξφξνπο ζηo πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ. 

 

5. Γηάξθεηα Πχκβαζεο: Έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

 

Γ.  1. Απαηηνχκελεο εγγπήζεηο: 

α) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, πνζνχ ίζν κε ην πέληε επί ηνηο εθαηφ 

(5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ κε Φ.Π.Α, πνζνχ νγδφληα έλα ρηιηάδσλ, ηξηαθνζίσλ έμη επξψ 
θαη είθνζη ελληά ιεπηψλ (81.306,29 €). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 
ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα (1) κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην αξ.25 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

β) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ξξνθαηαβνιήο, εθφζνλ επηζπκεί ν Αλάδνρνο, πνζνχ κέρξη ηξηάληα 
επί ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην Γέθα επί 
ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α, κε δηάξθεηα δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 

δ)  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνζνχ ίζνπ κε ην 

πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α, κε δηάξθεηα ηξηάληα 
έμη (36) κήλεο απφ ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

2. Θχξηνη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκψλ 

α) Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ .Α.Δ 2458 κε ελάξηζκν θσδηθφ Πξάμεο 
(Α) 2011Δ24580103 

Ζ ζρεηηθή Ξξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο  - Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) θαη Δζληθνχο Ξφξνπο ζηo πιαίζην ηνπ 

ΔΠΞΑ. 

β) Οη πιεξσκέο ηνπ Οξηζηηθνχ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ, ζα 
γίλεηαη κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο : 

ηελ Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο θάησζη ηξφπνπο πιεξσκήο: 

 

I. Σν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 
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II.  α) Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο εθφζνλ ν Αλάδνρνο ην επηζπκεί, κέρξη ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο. 

Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε ην Λφκν 2362/95 "Πεξί Γεκνζίνπ 
Ινγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο". Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ 
ππνινίπνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ζεκείν β) θαησηέξσ, ζα παξαθξαηεζεί ηφθνο επί ηεο 

εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα 
ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο 
δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

β) Σν ππφινηπν, δειαδή 70% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο καδί κε ηνλ ΦΠΑ ηνπ πνζνχ ηεο 
πξνθαηαβνιήο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

III. Γχν (2) Σκεκαηηθέο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν Α.5.6.  

 1ε ηκεκαηηθή πιεξσκή Αλαδφρνπ: κε ηελ νινθιήξσζε (πνζνηηθή/πξνζσξηλή θαη 
νξηζηηθή παξαιαβή) ηεο Φάζεο Α’ πνπ αληηζηνηρεί ζην αλάινγν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν 

 2ε ηκεκαηηθή πιεξσκή (απνπιεξσκή) Αλαδφρνπ: κε ηελ νινθιήξσζε 
(πνζνηηθή/πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή) ηεο Φάζεο Β’ θαη ηελ Οξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν 

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ Πξνζθνξά δελ δειψλεηαη ν έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
πιεξσκήο, ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ ζα 
επηιέμεη απφ ηνπο αλσηέξσ ην ΗΣΤΔ 

ε θάζε πεξίπησζε νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη εληφο δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ άθημε ζην ΗΣΤΔ ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ δηαδηθαζία Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν Α.5.6 ηεο Γηαθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν 
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ή νπνηαδήπνηε ππαλαρψξεζε απφ 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή θαη ππφθεηηαη ζε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή θφξν. 

Ζ πιεξσκή ππφθεηηαη ζε θάζε λφκηκν θφξν ή θξάηεζε, φπσο ε θξάηεζε 0.10% ππέξ ηεο εληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, (Αξ. 3&4 Λ.4013/2011 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

Θαλέλα άιιν θφζηνο πέξαλ απφ ην αληίηηκν ηεο χκβαζεο δελ ζα βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ γηα ηα κέξε απηνχ ηα νπνία αλαηίζεληαη ζηνλ Αλάδνρν. Οη δαζκνί, 
θφξνη θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο 
ζεσξείηαη φηη πξνηνχ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ, έρεη ιάβεη ππφςε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία 
γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζπλεπψο, ζην πκβαηηθφ Σίκεκα 
πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο έμνδα. 

3. Λνκηθή κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ν φκηινο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο: ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ζε 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. 

4. Ξξνζσπηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο γηα 
εγγξαθή ζε Δπηκειεηήξην ή αλάινγν θνξέα: Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα 
πιεξνχλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Α2: 

Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά – Άξζξα Α2.1 θαη Α.2.2 ηνπ ηεχρνπο Πξνθήξπμεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θιεζεί λα ππνβάιιεη ν πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, θαηαγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην Κέξνο Α2: Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά – Άξζξν Α2.3 ηνπ 
ηεχρνπο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
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5. Σξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα – Διάρηζην Δπίπεδν: ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Κέξνο 

A.2.2.5 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, παξ. 2 ηνπ Ρεχρνπο Ξξνθήξπμεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα: 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 
ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ην ζπλνιηθφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ γηα φζεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 250% 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ 

ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ε αλσηέξσ απαίηεζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ 
κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα Ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ 

ή 

Γήισζε (Λ.1599/1986 ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 
ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη αληίγξαθα ησλ ππνβιεζέλησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ 

εληχπσλ Δ3 θαη Δ5, ηεο αλσηέξσ ηξηεηίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ 
έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. 

 Αλαθνξά ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 Αλαθνξά ηνπ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπλαθψλ 
πξνο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

6. Ρερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο – Διάρηζην επίπεδν: ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην Κέξνο A.2.2.5 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, παξ. 3 ηνπ Ρεχρνπο 

Ξξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα: 

Τπνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε, ηδίσο 
δε ησλ αλάινγσλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ  

Δάλ ν Αλαζέησλ είλαη δεκφζηνο θνξέαο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Δάλ ν Αλαζέησλ είλαη ηδηψηεο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ ιήπηε ησλ 
ππεξεζηψλ ή ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, απιή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα 

νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Ο Θαηάινγνο Έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Α/Α ΑΛΑΘΔΡΥΛ 
ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΡO ΔΟΓΝ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΔΟΓΝ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓ

ΗΠΚΝΠ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ* 

      

* Θαηάζηαζε: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

Απφ ηα παξαπάλσ έξγα, έλα ηνπιάρηζηνλ παξφκνην κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ην 
νπνίν έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα, ζα πξέπεη λα 
παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά. 

1. Όηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.  

Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 
θάησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςήθηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:  

- επηρεηξεκαηηθή δνκή,  

- ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο,  

- πξντφληα θαη ππεξεζίεο,  
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- εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ.  

Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή  

ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ  

θαη ην πξνζσπηθφ αλά θαηεγνξία θαη ηελ ηερληθή  

ηνπ ππνδνκή. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξηγξαθή κεραληζκψλ θαη δνκψλ φπσο 
πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. 

Δπίζεο, νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηηο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ αλαγλσξηζκέλν Νξγαληζκφ / Ηλζηηηνχην Ξηζηνπνίεζεο 
θαηά ISO ή ηζνδχλακν πξφηππν πηζηνπνίεζεο. 

Δάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη Πχκπξαμε, Θνηλνπξαμία ή Έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ε απαηηνχκελε ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηθαλφηεηα 
κπνξεί λα πξνθχπηεη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο Πχκπξαμεο, Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο. 

Γ. 1. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

2. Γηάζεζε ηεχρνπο πξνθήξπμεο θαη ινηπψλ εγγξάθσλ: Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο ή θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ρσξίο ηελ 
θαηαβνιή αληηηίκνπ θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηαρπκεηαθνξάο, ζηε 

ηειεπηαία δε πεξίπησζε θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε νπνηνδήπνηε 
ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν. Ζ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην αξ.10 παξ.γ ηνπ ΠΓ 118/2007. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε 
δηεχζπλζε http://www.cti.gr/tenders. εκείσζε: Η Αναθέηουζα Αρχή δεν μπορεί να εγγυηθεί 
ηην ορθόηηηα, πληρόηηηα και ακρίβεια ηων εγγράθων που διαηίθενηαι μέζα από ηο Διαδίκηυo. 

Ζ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηε ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε 

11/12/2013, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 17:00, δειαδή 6 (έμη) κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ 

3. Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία – ηφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ:  Οη ππνςήθηνη Οηθνλνκηθνί 
Φνξείο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 17/12/2013, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 13:30 (εκεξνκελία ε 
νπνία απέρεη 55 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ 
επίζεκε εθεκεξίδα ηεο ΔΔ), ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Θηίξην «Γ. Καξίηζαο», Λ. 

Θαδαληδάθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Παηξίσλ, Ρίν), ππφςε θνπ Κ. Παξαζθεπά. 

4. Γιψζζα ζχληαμεο πξνζθνξάο: ΔΙΙΖΛΗΘΖ 

5. Σξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξάο: Έμη (6) κήλεο απφ ηελ επνκέλε κέξα ηεο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη 

έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, αλ 

απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, θαη’ αλψηαην φξην. Οη 
πξνζθέξνληεο ζα νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 

6. Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ – Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ: Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηελ Ρξίηε 17/12/2013 θαη ψξα 14.30 ζηα γξαθεία ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Θηίξην «Γ. Καξίηζαο», Λ. Θαδαληδάθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Παηξίσλ, Ρίν), 
παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Δ. 1. Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγν 14 : «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζχλδεζε ζρνιείσλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ π. Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ζηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ (ΚΑΛ)» ηεο πξάμεο «Π Ρ Ζ Ο Η Ε Υ 
– Νξηδφληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην δξφκν γηα ην 
ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ, λέεο ππεξεζίεο Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη Πηήξημεο ηνπ 
ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ» ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1, 2 θαη 3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε», 2007-2013 πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο 

2. Γηαδηθαζίεο πξνζθπγήο: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο 
ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληνο ζ’ απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηεο 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

http://www.cti.gr/tenders
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απφ ην Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ» θαη ηελ νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΘ θαη 92/13/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο 
ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 

Αξκφδην φξγαλν είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ/Πξνζθπγψλ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην Α ηεο 
παξνχζαο. 

3. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζην Ππκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 23/10/2013. 

4. Ζ παξνχζα Ξεξίιεςε ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο 
Θπβεξλήζεσο (Ρεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη Ππκβάζεσλ) θαη ζηνλ εκεξήζην 

Διιεληθφ ηχπν. Ρν θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο Ξεξίιεςεο ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν ζα 

θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο Ξξάμεο. 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΔΥΛ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ITYE 

 

 

Σ. ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ, ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ 


