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AΠΟΦΑΣΗ 
 
Θέμα: Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-
2018», Υποέργο 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» (κωδ. 
1222) 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τον υπ’ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A’ 118 / 24.5.2011] νόμο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 

2. Την υπ’ αρ. 180682 / Γ1 / 27.10.2016 [ΦΕΚ 585-ΥΟΔΔ / 01.11.2016] Απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Ορισμού Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 

3. Την υπ’ αρ. 4221/Γ1/11.01.2017 [ΦΕΚ 10-ΥΟΔΔ / 16.01.2017] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.)», όπως σφάλματα αυτής διορθώθηκαν με 
καταχώριση στο ΦΕΚ 59-ΥΟΔΔ / 08.02.2017 
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4. Τις  υπ’ αριθμ.  1/2017/18.01.2017 και 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  
περί «Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το ΔΣ» 

5. Τoν υπ’ αρ. 4485 / 04.8.2017 [ΦΕΚ A’ 114 / 04.8.2017] νόμο, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

6. Την ίδρυση της «Διεύθυνσης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών» του ΙΤΥΕ, σε 
εφαρμογή του νόμου 3966/24.5.2011, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, την «Διαχείριση, διοίκηση, 
λειτουργία και ανάπτυξη δικτύων και ψηφιακών υποδομών πανελλαδικής εμβέλειας και ειδικότερα 
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» (απόφαση Π427 /31-5-2011 του Προέδρου ΙΤΥΕ, ΑΔΑ 
4Α3Ο46941Δ-Γ) 

7. Την απόφαση (α.π 11709/31.1.2018, ΑΔΑ: ΩΩ3Π465ΧΙ8-ΨΦΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
για την έκτακτη επιχορήγηση των φορέων ΠΣΔ (πλην του ΙΤΥΕ) για την υποστήριξη της ομαλής 
λειτουργικότητας του ΠΣΔ μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
συνοδευόμενη από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018» (2016ΣΕ04400000) 

8. Την απόφαση (α.π. 315/23.3.2018, ΑΔΑ 6Λ8Μ46941Δ-80Ι) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργικότητας του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
για το 2018 σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 6 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118/24-5-2011), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2016-2017-2018» (2016ΣΕ04400000) 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την εισήγηση του Υπ. Έργου με αρ. πρωτ. 1481/02.08.2018. 

11. Την Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΜΔ 6714/2018 (Ω4ΕΘ46941Δ-ΝΣΧ) & AΔΑΜ 18REQ003499887 

 

Αποφασίζεται  

Η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018», Υποέργο 4: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» με κωδ. MIS  
2016ΣΕ04400000.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

Συνημμένα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

Π 891/03-08-2018 

με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

στο πλαίσιο του έργου: 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-

2018 

Υποέργο 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

 Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
Κύρια δραστηριότητα : Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στην Πληροφορική. 
 
Διεύθυνση έδρας: Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο  
Τηλ.: +30 2610 960300, fax: +30 2610 960490  
Διεύθυνση παραρτήματος: Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563, Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 3350600, fax: +30 210 3222135 
Κωδικός NUTS:GR232-Achaia 

 

2. Κατηγορία, Αντικείμενο και Προϋπολογισμός του έργου 

 Κατηγορία: 

 Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού, συντήρηση κεντρικού εξοπλισμού κέντρου δεδομένων 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) 
 
Ταξινόμηση κατά CPV: 

    (α) Κύριο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου 30233100-2 (Μονάδες 

αποθήκευσης δεδομένων). 

    (β) Πρόσθετο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου 72253200-5 

(Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής), 50330000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης 

εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας), 72261000-2 (Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού), 

48219300-9 (Πακέτα λογισμικού διαχείρισης), 32522000-8 (Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών) 

    Αντικείμενο του έργου:   

    Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2018. Για την 
αξιόπιστη λειτουργία και διαθεσιμότητα του ΠΣΔ (www.sch.gr)  απαιτείται η συντήρηση του 
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κεντρικού εξοπλισμού του, μέσω της προμήθειας εξοπλισμού / λογισμικών / ανταλλακτικών, 
που περιλαμβάνει: 

 Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (all flash array) 

 Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κεντρικών υποδομών (δίκτυο και 

datacenter) του ΠΣΔ 

 Λογισμικό, υλικό, ανταλλακτικά και εξαρτήματα άμεσης ανάγκης. 

 Προϋπολογισμός του έργου: 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €96.774,19 πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση 
της Διακήρυξης είναι 24% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί 
υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό  Φ.Π.Α. είναι €23.225,81 και ο συνολικός προϋπολογισμός 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €120.000,00. 

     
    Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για 
την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα 
έτη 2016 – 2017 - 2018» με  Κωδικό MIS 2016ΣΕ04400000.  Επισημαίνεται ότι η πληρωμή 
του αναδόχου ακολουθεί την ροή δημοσίων χρηματοδοτήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το έργο 
«Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 – 2017 - 2018». 
Το Ι.Τ.Υ.Ε. δεν ευθύνεται για το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συνδέονται με τη 
δημόσια χρηματοδότηση της καταβολής της αμοιβής του αναδόχου. 

3.  Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

 Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας όπως ειδικότερα και αναλυτικότερα ορίζεται στη 
Διακήρυξη.  

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

   
    Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού. 
    Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου 
 

    Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 62423 
 

4. Τόπος Παράδοσης  

 Κέντρο δεδομένων του ΠΣΔ στην Αθήνα (κτίριο ΟΤΕ, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη και 

Κωλέττη).  

 Έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη 

Πατρών, 26 504 Πάτρα) 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 
«κοινοπρακτικών σχημάτων», τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  
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    Στο σχήμα που υποβάλει προσφορά μπορούν να συμμετέχουν υπεργολάβοι, τα 
δικαιολογητικά δε που θα πρέπει να υποβληθούν από τους υπεργολάβους περιγράφονται στο 
Άρθρο Α.2.4 σημείο 4. της Διακήρυξης.  

    Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος οι ως άνω απαιτήσεις θα πρέπει να συντρέχουν 
στο πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
κοινοπρακτικό σχήμα, όλα τα μέλη του ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου / Τρόπος πληρωμής 

 Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει να έχει παραληφθεί έως την 31.12.2018 

 
Όλο το ποσό της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά 
την Παραλαβή του έργου, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 
που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, η οποία θα συντάξει για την παραλαβή σχετικό 
πρωτόκολλο με το οποίο βεβαιώνεται η παραλαβή του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εντός 
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του 
ΙΤΥΕ για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, υπό την προϋπόθεση της άφιξης στο 
ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές ακολουθούν την ροή 
δημοσίων χρηματοδοτήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

7. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), καθώς και μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ.  
Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.cti.gr/tenders.  Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των 
κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (web site), λόγω μη πλήρους 
προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. 

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

 Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους  
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 13/9/2018 και ώρα 12:00. Τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά της κάθε προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf  και  να φέρουν, όπου απαιτείται, την 
ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα, του νομίμου ή του ειδικά 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.  

 Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

   Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλλουν, όπως ορίζεται στα οικεία σημεία της 
Διακήρυξης και σε έντυπη μορφή τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
στην έδρα του Ι.Τ.Υ.Ε. (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 
Ρίο), υπόψη Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού. 

 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική με εξαίρεση ενημερωτικά ή τεχνικά 
φυλλάδια που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

9. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών  

    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 19/9/2018 και ώρα 
12:00, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
Διαγωνισμού που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις 
κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής 
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 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσό ίσο με χίλια εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
και σαράντα οκτώ λεπτά (€1.935,48). 

11. Ισχύς των προσφορών 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για πέντε (5) μήνες από 
την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.   

12. Δημοσίευση της Προκήρυξης 

    Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στις 03/08/2018 θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

    Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο: 03/08/2018 και 
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

 O διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στη 
Διακήρυξη. 

14. Πληροφορίες 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της Διακήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

2. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ το 
αργότερο  δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται και δεν 
απαντώνται.  

3. Το ΙΤΥΕ θα αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ και στο δικτυακό του τόπο τις απαντήσεις σε όλες τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν παραδεκτά εντός του ανωτέρω διαστήματος από όσους 
έχουν υποβάλλει αιτήματα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.   

4. Από την λήψη των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο 
παρόν κεφάλαιο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων τεκμαίρεται 
ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης 
του έργου. 

5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις ή πληροφορίες εκ μέρους του Ι.Τ.Υ.Ε. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΙΤΥΕ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
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