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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                              

                                

 

 

 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

                                                                                                                                   Αθήνα: 04/08/2021 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 12744 

 
  

                                                                                                                  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 

 
 

Αριθμός τεύχους προκήρυξης   4/2021 
 

Α. Αναθέτουσα Αρχή: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) – Ν.Π.Ι.Δ.- εποπτευόμενο από το Υπουργείο  

Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Ιστοσελίδα 

www.iep.edu.gr  

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφορίων και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι ο κ. Ευάγγελος 

Παππάς αριθμός τηλεφώνου 2131335205. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts.procurement@iep.edu.gr 

Β.  

1) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 30200000 -1 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες 

2) Τόπος παράδοσης αγαθών: Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

3) Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών 

υποδομών: Εξυπηρετητής-server, Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software, Σταθεροί Υπολογιστές (Desktop 

Workstations ή/και PCs), Οθόνες, Περιφερειακές Συσκευές ,όπως πληκτρολόγια-ποντίκια, άδειες antivitus και 

λογισμικού (Windows 10 Pro & Microsoft 365), πολυμηχάνημα,camera videoconference, video projector, 

switches, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης, 

καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό και 

την αξιοποίηση/ εφαρμογή εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εργασίας και στη διοίκηση έργου, ειδικά 

στην παρούσα φάση που οι ανάγκες στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων είναι αυξημένες, λόγω της τηλεργασίας  

που υλοποιούνται πιο εκτεταμένα στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της 

διασποράς του ιού COVID-19. 

http://www.iep.edu.gr/
mailto:contracts.procurement@iep.edu.gr
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Συγκεκριμένα, η παρούσα διακήρυξη αφορά στην υποβολή προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό  εξοπλισμό: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER)  1 

2 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SWITCHES)   2 

3 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ &ΟΘΟΝΕΣ  30 

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (CAMERA VIDEOCONFERENCE) 6 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO PROJECTOR ΤΥΠΟΥ Ι 1 

6 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 

7 ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO PROJECTOR ΤΥΠΟΥ ΙΙ 1 

8 SUITE ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ANTIVIRUS     30 

 

4) Προϋπολογισμός Διαγωνισμού.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€) 

πλέον Φ.Π.Α., ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

για το έτος 2021. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 12675/03-08-2021 

(ΑΔΑΜ 21REQ009025927, ΑΔΑ: ΨΕΧΡΟΞΛΔ-ΖΥΟ) του οικονομικού έτους 2021 και έλαβε α/α 39/Α/2021 

καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

5) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως σαράντα (40) 

ημερολογιακές ημέρες. 

Η διάρκεια του Έργου, δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση 

του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016. 

Γ.  1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα αρχή, και 

ανέρχεται, μη συνυπολογιζόμενου τους δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, στο ποσό των εννιακοσίων 

εξήντα ευρώ (960,00€), 

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσου με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άνευ Φ.Π.Α. 

2) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή 
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να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Επίσης: 

α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β). 

α2) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο 

Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της  υπ. αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014). 

β1) Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, απαιτείται να έχουν εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β2) Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι 

παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

3) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας, επί ποινή αποκλεισμού, είναι ο 

Οικονομικός Φορέας ή τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας αθροιστικά να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον 

τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, μεγαλύτερο ή ίσο με το 50% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 

2019, 2020).  

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  

 

4) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικά έργα προμήθειας ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το υπό ανάθεση έργο. Οι 

οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν κατάλογο με τα σχετικά έργα που έχουν ολοκληρώσει κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018,2019 και 2020). 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, επί ποινή αποκλεισμού, 

είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020) ένα (1) 

τουλάχιστον έργο προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προϋπολογισμό ίσο με το 50% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Δ. 1) Κριτήριο κατακύρωσης: η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

2) Διάθεση τεύχους  ηλεκτρονικού διαγωνισμού και λοιπών εγγράφων: Το τεύχος του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και τα λοιπά έγγραφα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  από 

την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.  www.iep.edu.gr. 

3) Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  

09/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

4) Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/07/2021 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό δημοσίευσης 2021/S 149-396133. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136294. 

 Η Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.iep.edu.gr  στην διαδρομή: Έργα  ► Προκηρύξεις  ► Διαγωνισμοί. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 

 

Ιωάννης Αντωνίου 

 

  

 

http://www.iep.edu.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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