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ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)»
στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης
«Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5048220,
στον Άξονα Προτεραιότητας 6, 8 και 9
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

CPV: 30200000 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες
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ΑΔΑ: ΨΤΩΥ46ΜΤΛΗ-ΗΤΠ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 3/2020 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. το άρθρου 6 του ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4314/14»,
4. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
6. την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
9. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-92020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
10. τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
11. την αριθμ.2/51557/0026/01(ΦΕΚ Β 1209) ΥΑ Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για
προμήθεια προϊόντων,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
12. τον ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών»,
14. το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
15. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων»,
16. το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
17. το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
18. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
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ΑΔΑ: ΨΤΩΥ46ΜΤΛΗ-ΗΤΠ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 3/2020 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)»
19. την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
20. την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής απόφασης
σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,
21. την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ.495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα
Παιδείας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. πρωτ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16-10-2002) και
17817/28−11−2008 (ΦΕΚ 2514/B/10-12-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων», οι οποίες και
καταργούνται,
22. την υπ’ αρ. πρωτ. 4275/03-09-2019 (κωδ. ΕΔΒΜ104 Α/Α ΟΠΣ:3893) (ΑΔΑ: ΩΟΠΗ465ΧΙ8-Ν8Ω)
Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» στο
πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 και 9,
23. την υπ’ αρ. πρωτ.4306/5-9-2019 (ΑΔΑ:ΨΥ7Χ465ΧΙ8-61Ζ) Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο
«Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (MIS: 5048220) στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6233/4-12-2019
(ΑΔΑ:6ΗΑΔ46ΜΤΛΡ-ΡΑΓ) και 5654/22-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΤΠ46ΜΤΛΡ-Μ09) αποφάσεις,
24. την υπ΄αρ. πρωτ.4516/4-9-2019(ΑΔΑ:ΩΕΡΥ4653ΠΣ-ΙΔΘ) Απόφασης Ορισμού Υπευθύνου Έργου και
Υποέργων της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ:
5048220 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020,
25. την υπ΄αρ. πρωτ. Φ 478.6/253/176069/Α2/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΟΝ46ΜΤΛΗ-9ΩΖ) Υ.Α. με θέμα
«Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης.»,τα υπ’ αρ. πρωτ. 64/17-2-2020 και 3/5-1-2021 Υπηρεσιακά
Σημειώματα από τη Μονάδα Υλοποίησης Β3 προς τη Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα
Παιδείας, με τα οποία διαβιβάστηκαν στοιχεία για τη σύνταξη Τεύχους Διακήρυξης διαγωνισμού
προμήθειας του Υποέργου 6 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΚΕΣΥ», της ανωτέρω Πράξης ,
26. την υπ’ αρ. πρωτ. 2417/1-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΩ46ΜΤΛΗ-ΞΥ8) Απόφασης με θέμα «Πρόσκληση
Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης(ΚΕΣΥ)» (αρ. διαβούλευσης: 20DIAB000011270),
27. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ 1417/12-4-2021 Διατύπωση Γνώμης επί του σχεδίου διακήρυξης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
28. της υπ’ αρ. 4391/18-11-2021 (ΑΔΑ: 6Η2Ν46ΜΤΛΗ-6Ο2) Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’
αρ. πρωτ. 1301/24-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΕ6846ΜΤΛΗ-Ψ1Γ με ορθή επανάληψη στις 3-4-2020) Απόφασης
Σύστασης-Συγκρότησης (α) Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και (β)
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέων για τα έργα προμήθειας εργαστηριακού
εξοπλισμού γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης που
προκηρύσσονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»,
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ΑΔΑ: ΨΤΩΥ46ΜΤΛΗ-ΗΤΠ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 3/2020 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)»
29. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
30. του γεγονότος ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κωδικό ΣΑ: Ε3451 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με κωδικό ΣΑΕ: 2019ΣΕ34510038 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης
«Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5048220 και
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 20142020.

Εγκρίνουμε
Την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) σε όλα τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
της χώρας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες
Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργο 6 στην Πράξη «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών
Εκπαίδευσης 2019-2020» (MIS: 5048220) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
του ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής
ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στο άρθρο
2.2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της σχετικής Διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Ο Ανάδοχος, ο οποίος θα κληθεί να συνάψει την σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του συμβατικού
τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), κατά τα οριζόμενα στο τεύχος
διακήρυξης.
Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
εικοσιπέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (425.129,03€) προ Φ.Π.Α 24%, ήτοι
συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (527.160,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας.
Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών
Εκπαίδευσης 2019-2020» (MIS: 5048220) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό
Συλλογικής Απόφασης Ένταξης ΣΑΕ 2019ΣΕ34510038.

5

ΑΔΑ: ΨΤΩΥ46ΜΤΛΗ-ΗΤΠ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 3/2020 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)»
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017).
Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς τους να υποβάλουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4
«Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών» της Διακήρυξης, καθώς και να υποβάλλουν τα δείγματα όπως
περιγράφεται στο σημείο Δ του άρθρου 2.4.3.2. της Διακήρυξης.
Καταληκτική ημερομηνία – Τόπος υποβολής προσφορών: Στις 27/5/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:15.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο
σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr .
Χρόνος και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού:
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
στους υποψήφιους.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι υποψήφιοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι υποψήφιοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό
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της έννομης προστασίας των υποψηφίων. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή
αναπαραγωγή του περιεχομένου των προσφορών, το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του
νόμου. Οι παραβάτες της παραπάνω απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη.
Παροχή Πληροφοριών/Διευκρινίσεων:
Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης
είναι οι:
 Σταύρος Παρούσης – τηλ.: 210 344 2138
e-mail: sparousis@minedu.gov.gr
 Ελένη Θανασουλοπούλου - τηλ.: 210 344 3332
e-mail: ethanas@minedu.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δηλαδή να 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 pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 μέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών, καθώς και υποβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή,
πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Τεύχος Διακήρυξης. Για την διενέργεια
του Διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (Άρθ. 26, Ν.
4024/2011), η οποία θα παραλάβει τις υποβληθείσες Προσφορές, θα τις αποσφραγίσει και θα τις
αξιολογήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης. Επιπλέον έχει συγκροτηθεί και τριμελής
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων.
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Η συνημμένη στην παρούσα Περίληψη του Τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα σταλεί προς
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος
«Διαύγεια», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3861/2010.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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