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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ Νο7:  
«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού – Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 1» (Υποέργο 7) 

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου 

επαναδιακηρύσσει 

την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών του Υποέργου : 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού– Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 1» (Υποέργο 7)  

 

 

Προϋπολογισμού  56.340,15 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)  (Φ.Ε.Κ. 185/Β), του Π .Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» καθώς και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με 

κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. 

 

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ 
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Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις :  

1. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
(Φ.Ε.Κ. 185/Β) (ΕΚΠΟΤΑ) 

2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 

3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Απόφαση Π1/4089/4-11-2011 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας με τίτλο «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-12-2012, προμηθειών 
που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα». 

4. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος 
θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000. 

5. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις''. 

6. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25. 

7. Το Ν. 3463/2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός ισχύει. 

8. Το N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».  

9. Τις με αρ. 506/2011, 857/2011 και 438/2014 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την υποβολή της 
πρότασης, την έγκριση υλοποίησής της και την επανάληψη του διαγωνισμού αντίστοιχα.  

10. Τη με Α.Π.4382/29-11-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 364075. 

11. Την με αρ. 389/2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την επανάληψη του 
Διαγωνισμού 

12. Τη μελέτη του Υποέργου που συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου  

13. Τις αποφάσεις αρ.181/2012, αρ.192/2012, αρ.488/2012, αρ.19/2013, αρ.124/2013 και αρ.231/2014 της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. 

14. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 - Άξονας Προτεραιότητας 7 - 
Προτεραιότητα: Υποδομές Εκπαίδευσης / Κωδικός Πρόσκλησης 45 / Κατηγορία Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού 
Ειδικών Σχολείων, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. 

15.  To N. 4281/2014 άρθρο 157 και άρθρο 201.  

16.  Το Ν. 4250/2014  άρθρο 1  

17.  Απόφαση Δημάρχου με Αριθ. Πρωτ.: 144547/2014 περί ορισμού των Αντιδημάρχων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
σε αυτούς  

18.  Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης αριθ. πρωτ. 8549/16-01-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα έξι  



 

  

χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (56.340,15 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κλειστές 

προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την εξυπηρέτηση των σχολικών 

αναγκών των ειδικών σχολείων του Παραρτήματος Γ' της παρούσης.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία 

συνεστήθη με την με αριθμό 871/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, για την προμήθεια των 

ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης και κατόπιν κανονικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία 

της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της Α’ Προκήρυξης του διαγωνισμού 

και της επανάληψης του, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στον 
Ημερήσιο Τύπο  

Προϋπολογισθείσα  
Δαπάνη  
Σε ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 

- 23-03-2015 56.340,15  

 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού  
1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.  

Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι :  

Δημαρχείο Ηρακλείου  
Οδός : Αγίου Τίτου 1  
Τ.Κ. : 71202  
Ηράκλειο Κρήτης  
 
1.2.  Ο Διαγωνισμός αφορά «στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού-υπόλοιπό φυσικού αντικειμένου  

υποέργο 1»(υποέργο 7) της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα, για τα είδη που παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα του 

Παραρτήματος Α', ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

1.3. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

1.4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής είναι δυνατόν να υποβάλλει προσφορά και μόνο για ορισμένα από τα είδη του 

εξοπλισμού και όχι αναγκαστικά για το σύνολο των ειδών αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται 

στις επιμέρους τιμές ανά είδος του εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος.  

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη στο Παραρτήματα Β'.  

 
2. Προϋπολογισμός του έργου  
2.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 

ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (56.340,15 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2.2. Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για 

την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του 

Παραρτήματος Γ' - «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης». Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα 

είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή της 

προσφοράς, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή του κάθε είδους, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

 

 

 

3. Τρόπος υποβολής προσφορών  

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται :  

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού 

(καταληκτική προθεσμία)  



 

  

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα 

Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

3.2. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1.4 ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής είναι δυνατόν να υποβάλλει προσφορά και μόνο για 

ορισμένα από τα είδη του εξοπλισμού και όχι αναγκαστικά για το σύνολο των ειδών αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκριση 

των προσφορών θα γίνεται στις επιμέρους τιμές ανά είδος του εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 

κάθε είδος. 

 
4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού  
4.1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση :  

Δημαρχείο Ηρακλείου  

Οδός : Αγίου Τίτου 1  

Τ.Κ.: 71202  

Ηράκλειο Κρήτης  

4.2. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες : Γεώργιος Σπανάκης-Βορεάδης, τηλ. 2813409183, φαξ : 2813409181.  

4.3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 

(Δήμος Ηρακλείου) στην οδό Αγίου Τίτου 1, 1ος όροφος, αίθουσα Ανδρ. Παπανδρέου.  

 
5. Δημοσίευση  

5.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση. Πληροφορίες  Γεώργιο Σπανάκη-Βορεάδη, τηλ. 2813409183, φαξ : 2813409181 κατά τις εργάσιμες μέρες 9:00-

13:00.  

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την 

Προκήρυξη μέχρι και τη δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας 

γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση 

όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

5.3. Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση 

που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 1α του 

ΕΚΠΟΤΑ, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται 

το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 

ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. β του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
6. Αξιολόγηση Προσφορών  
6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, με κριτήριο την χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά, ανά είδος.  

6.2. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς δίνεται είτε για το σύνολο είτε για ορισμένα μόνο από τα είδη του εξοπλισμού που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στις επιμέρους τιμές ανά είδος 

του εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη 

χαμηλότερη τιμή. 

6.3. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος 

ΣΤ’ της παρούσης. 

 
 
 
7. Είδος – Προδιαγραφές  

http://www.heraklion.gr/


 

  

7.1 Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β'  της παρούσας 

Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 
8.Προσφορές  

8.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8.2. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

8.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

8.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς 

τους προσφέροντες (5) πέντε ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) μέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, αποστείλουν εγγράφως την 

αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο 

Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

8.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα :  

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  

 
9. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών  

9.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν μόνο μία Προσφορά σε ένα (1) πρωτότυπο 

και ένα (1) αντίγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ΕΚΠΟΤΑ.  

9.2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :  

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

- Ο αριθμός της Πρόσκλησης Συμμετοχής.  

- Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

- Τα στοιχεία του αποστολέα.  

9.3 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο τεύχη (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :  

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι  

i) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την 

οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι :  

Δεσμεύεται να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα στα Παραρτήματα Α' και Β' της παρούσας είδη και ότι αποδέχεται 

πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των παραρτημάτων της.  

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά του άρθρου 11.2 

της παρούσης και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε' της 

παρούσης.  

ii) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσης  

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών που προβλέπονται στο 

Παράρτημα Β' της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ της 

παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 



 

  

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

9.6 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι 

από διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν.  

9.7 Η αρμόδια Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, ελέγχει τα δικαιολογητικά και προβαίνει 

σε αποσφράγιση των φακέλων τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονογράφει ανά φύλλο το περιεχόμενο των 

φακέλων τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια εξετάζει τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. Στη συνέχεια, μετά τη διαπίστωση ότι οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων 

πληρούν τους όρους του Παραρτήματος Β', η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές και 

προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, των οποίων οι 

τεχνικές προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε αυτούς.  

9.8 Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται, 

ειδικά και αιτιολογημένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 

10. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

10.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που 

ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, 

μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.  

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των 

άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

10.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.  

10.3 Δεν γίνονται δεκτοί :  

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί 

δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.  

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν 

ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.  

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση.  

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό 

ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες 

συνθήκες.  

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά 

τα παρακάτω αδικήματα :  

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.  

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  



 

  

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες.  

10.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 

182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον 

δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

 

11. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

11.1. Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά :  

11.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο.  

11.1.2 Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό,κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α) δηλαδή 916,1 € ή 

της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα είδη που θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και τις ποσότητες που θα 

προσφερθούν σύμφωνα με το νόμο 4281/2014 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε' της διακήρυξης 

11.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία :  

(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι :  

α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα :  

■ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

■ Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.  

■ Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

■ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.  

β) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που 

αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του ΠΔ. 60/2007.  

γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της 

επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία. 

δ) Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης 

συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες. 

ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 

όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας 

εγκατάστασής τους. 

ζ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα 

Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.  

11.1.4 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

11.1.5 Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

11.1.6 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 

11.2.  Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά κατηγορία ενδιαφερομένων  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υποβάλει, σε 



 

  

σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : 

11.2.1 Οι Έλληνες πολίτες :  

11.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

11.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

11.2.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

11.2.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους και παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

11.2.2. Οι αλλοδαποί :  

11.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

11.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 12.2.1.2 και 12.2.1.3 .  

11.2.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 

επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  

11.2.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.2.1 και 11.2.2 εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

11.2.4 Οι συνεταιρισμοί :  

11.2.4.1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

11.2.4.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 11.2.1.2 και 11.2.1.3.  

 11.2.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :  

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον 

έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, 

βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 

12 Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

12.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα : 

12.1.1 Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό 



 

  

στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Ειδικά στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  

α. Χώρα προέλευσης -κατασκευής  

β. Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος  

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.  

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός  «κατασκευής του εργοστασίου μας».  

12.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών  

για μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την 

καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς 

ή κακή μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής 

καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης). 

12.1.3 Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθεται βιβλία-οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές 

οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Επίσης 

υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα τα βιβλία-οδηγοί 

κατά την παράδοση.  Αυτό ισχύει και για το λογισμικό όπου απαιτείται. 

12.2 Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που 

προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.  

12.3 Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να εκπαιδεύσουν το προσωπικό των σχολείων στη χρήση των προσφερόμενων 

ειδών, εφόσον απαιτείται και συγκεκριμένα στο χώρο τοποθέτησης των ειδών του εξοπλισμού.  

12.4 Στη τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασής των ειδών στους 

τόπους που αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα, καθώς και της επίδειξης της λειτουργίας τους (όπου αυτή απαιτείται). 

12.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση – επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική 

Μονάδα. 

12.6 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE όπου 

απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης  CE . 

12.7  Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών φυλλαδίων -  prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής 

προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

13. Εγγυήσεις  

13.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

13.2  Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

13.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς,που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε' (1)  

13.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή 

που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

αορίστου χρόνου και να σύμφωνη, επί ποινή  απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του 

παραρτήματος Ε' (2).  

13.5  Εγγύηση καλής λειτουργίας : 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ και για δύο τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με 

το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα.  

13.6 Κατά λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

14. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  



 

  

14.1  Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία 

θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσας 

προκήρυξης. 

14.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς 

και εγκατάστασής των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του Παραρτήματος Γ'. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, 

όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγμα που έχει 

καταθέσει δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή του κάθε είδους χωριστά, χωρίς Φ.Π.Α., 

θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

14.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση πινάκων του υποδείγματος του 

Παραρτήματος ΣΤ', μορφής που παρατίθεται στη συνέχεια. 

14.4 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά 

τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

14.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η 

τιμή μονάδας που αναγράφεται ολογράφως. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για 

το συγκεκριμένο είδος. 

14.6 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πέντε. 

14.7 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος 

που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά. 

14.8 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

14.10 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

15. Αξιολόγηση Προσφορών  

15.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθμό 871/2014 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά είδος.  

15.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για ένα ή περισσότερα είδη του προαναφερόμενου εξοπλισμού και όχι 

υποχρεωτικά για το σύνολο αυτών. Μειοδότης ανά είδος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο 

είδος του εξοπλισμού.  

15.3 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος 

ΣΤ' της παρούσης.  

 

16. Ενστάσεις – Προσφυγές  

16.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

16.2 Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Ενστάσεων.  

16.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το 

Ν. 2854/2000.  

 

17. Κατακύρωση Διαγωνισμού  

17.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής,όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας.  

17.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίσταται εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα 

κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.  



 

  

17.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να 

επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως : 

 α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

 β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

 γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,  

 δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υπεβλήθη η 

υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 11.1.3 της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο.  

17.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.   

17.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται 

πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 

ματαίωση.  

17.6 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία  

συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν 

τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε.   

17.7 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

α. Το προς προμήθεια  

β. Την ποσότητα  

γ. Την τιμή  

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο 

σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

17.8 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

17.9 Εάν ο προμηθευτής στο οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 

18. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού  

18.1 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 11.2 και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην 

περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 

προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

18.2 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην 

περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί 

να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 

αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 



 

  

19. Όροι Σύμβασης – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις  

19.1 Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής  

19.1.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

19.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

19.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 12.1 θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
19.1.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τριμελείς επιτροπές παραλαβής σε κάθε σχολικό εργαστήριο, με βάση 

τα παρακάτω στοιχεία :  

• τη σύμβαση  

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου  

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν  
19.2 Τρόπος Πληρωμής  

19.2.1 Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει για το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του στους χώρους παράδοσης όπως ορίζεται. 
19.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.  
19.2.3 Την ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα έχει ο προμηθευτής σε 

συνεργασία με τον φορέα. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η 

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) 

που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
20. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ  

20.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο 

της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. 

20.2 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε 

αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

20.3 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

21.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

21.5 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό 

την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να 

προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

21.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  



 

  

 
22. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

22.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 

τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

22.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Ηρακλείου, σύμφωνα με το ελληνικό 

ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

       Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ηρακλείου  

     

              ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 



 

                                                                                                 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 22 38 Τεμάχιο 1.200,00 45.600,00  

 ΦΟΡΤΗΤΟ ΜΡ3 ΜΕ ΡΑΔΙΟ   1 Τεμάχιο 205,00 205,00 
 

 ΣΥΝΟΛΟ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 45.805,00  

 ΦΠΑ 23% (€) 10.535,15  

 ΣΥΝΟΛΟ (€ ΜΕ ΦΠΑ) 56.340,15  

 

 

 

 

 
 



  

                                                           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα 
από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.  
 

• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των 
ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ). 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την 
Σχολική Μονάδα. 

• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), 
να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον 
αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 
 
 

■ Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή 
τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) 

 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες :  

■ Το μηχάνημα να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακό, επιδαπέδιο ξηρογραφικό με μέθοδο εκτύπωσης 

user, μοντέλο ανάλογου τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει πιστοποίηση 

(ένδειξη) CE για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή 

επικινδύνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου. Καθώς και να μην είναι 

ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα, προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.  

■ Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (copy speed) : Το μηχάνημα να έχει ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον είκοσι (20) 

φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό. 

■ Η φωτοαντιγράφη να επιτυγχάνεται με ανάλυση ( copy resolution) τουλάχιστον εξακόσια επί εξακόσια (600 Χ 

600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον επιθυμητή έγχρωμη. 

■ Μέγεθος χαρτιού φωτοαντιγραφής (copy sizes) : Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων τουλάχιστον Α5, Α4 και 

Α3.  

■ Να διαθέτει by pass χαρτιού τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, χοντρό χαρτί κλπ.). 

■ Να τροφοδοτείται με  χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός  by pass). Οι εν λόγω κασέτες να δέχονται 

χαρτιά μεγέθους έως Α3 και να είναι ρυθμιζόμενου μεγέθους υποδοχής χαρτιών.  

■ Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex unit).Να έχει αυτόματο τροφοδότη και αναστροφέα 

προτύπων τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων.  

■ Να αντιγράφει και σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί.  

■ Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι και είκοσι (20) δευτερόλεπτα (warm up time). 

■ Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου μέχρι και είκοσι (20) δευτερόλεπτα (time to first copy). 



  

                                                           

■ Να διαθέτει πινάκα λειτουργιών και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με 

απεικόνιση των σημείων εμπλοκής χαρτιού, έλλειψη αναλωσίμων υλικών κλπ., καθώς και να διαθέτει οθόνη 

αφής LCD (touch screen). 

■ Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική Γλώσσα. 

■ Να έχει πληκτρολόγιο με δέκα (10) τουλάχιστον αριθμητικά πλήκτρα, στα οποία να περιλαμβάνονται 

οπωσδήποτε τα ψηφία από το 0 έως και το 9. Να διαθέτει προεπιλογή φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι 

δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα.  

■ Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον δύο (2) σμικρύνσεων και δύο (2) μεγεθύνσεων καθώς και zoom σε εύρος 

τουλάχιστον πενήντα με διακόσια (50-200)%. 

■ Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας.  

■ Να διαθέτει οπτικό μετρητή (counter) έξι (6) ψηφίων τουλάχιστον. 

■ Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.  

■ Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Saver Mode) όταν δεν λειτουργεί.  

■ Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (Automatic Paper Selection) και σύστημα αυτόματης 

επιλογής λόγου αναπαραγωγής ( Automatic Magnification Selection). 

■ Να διαθέτει σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book copy)  

■ Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση (electronic sorting), χωρίς να απαιτείται και διαχωρισμός μεταξύ των 

σετ. 

■ Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης (scanner) σε Η/Υ  

■ Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ με καλώδιο USB 2.0 Ethernet 10/100 Base T. 

■ Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον εκατόν είκοσι οκτώ (128) MB.  

■ Να λειτουργεί με ρεύμα 220/230 V συχνότητας 50/60 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.  

■ Το μηχανήματα να προσφέρεται με κατάλληλη βάση η οποία να είναι στιβαρής κατασκευής, 

καλαίσθητη,τροχήλατη και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης του χαρτιού (ερμάριο)  

■ Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο. Επίσης θα πρέπει 

να συνοδεύεται από toner (s), επιπλέον εκτός του εργοστασιακού, γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά : είκοσι 

χιλιάδων (20.000) σελίδων, λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WINXP, Vista,7,8, που θα 

εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ εάν αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο 

εγκατάστασης και λειτουργίας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Ελληνική γλωσσά, καλώδιο 

τροφοδοσίας σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή 

συσκευασία. Επιπλέον εγγύηση δύο (2 ) ετών. Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην συμπεριλαμβάνονται 

: Toner, Developer και Drum. Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά στα  Toner, Developer και Drum ή σε 

οποιαδήποτε άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη διάρκεια του, που αφορά την τακτική του συντήρηση, θεωρείται 

ότι ο ανάδοχος αποδέχεται σιωπηρά ότι συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση και για απεριόριστο κύκλο 

εργασιών. Καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και ένα πακέτο χαρτί Α4 πεντακοσίων (500) φύλλων. Η δαπάνη του 

πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και χαρτιού θα βαρύνει τον προμηθευτή .  



  

                                                           

ΦΟΡΗΤΟ ΜΡ3 ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΡΑΔΙΟ  
Θα φέρει ακουστικά (MDR-NC033), οθόνη LCD 4,5 cm και διάρκεια μπαταρίας έως 30 ώρες. Χρόνος πλήρους 

φόρτισης μπαταρίας 2 ώρες. Θα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, βίντεο, φωτογραφιών. Θα διαθέτει 

ψηφιακό δέκτη,στερεοφωνικού ήχου στα FM. Θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 30 προσυντονισμένων 

σταθμών. Θα διαθέτει αντικραδασμική προστασία. Συμπεριλαμβάνει οδηγό γρήγορης εκκίνησης, επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία, καλώδιο USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού  
 

Όλα τα είδη του εξοπλισμού που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της 
ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όσον αφορά στην αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας του καταναλωτή και ειδικότερα των παιδιών, από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά 
(σήμα CE, προειδοποιήσεις κλπ).  
 

 
Χρόνος εγγύησης ανά κατηγορία εξοπλισμού 

 

   

Κατηγορία 
Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 

(έτη) 
Παρατηρήσεις 

Ειδικός εξοπλισμός για 
παιδιά με κινητικά 

προβλήματα 

2 χρόνια για τις συσκευές και 1 
χρόνο για το λογισμικό 

 

Ειδικός εξοπλισμός για 
παιδιά με προβλήματα 

όρασης 

2 χρόνια για τις συσκευές και 1 
χρόνο για το λογισμικό 

 

Λοιπός εξοπλισμός 2 χρόνια  

 

 

 

 



  

                                                           

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

38 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Α/Α  ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
 

1 1Ο  Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο  

2 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 
Λεωφ. Κνωσού 1, Ηράκλειο  

3 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο 

4 Δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρυκόων Ηρακλείου  
Γερουλάνου 32, Ηράκλειο  

5 Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου  
Γερουλάνου 32, Ηράκλειο  

6 Ε.Π.Α.Λ. Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου  
Οδός Ανθηρού (Άγ. Ιωάννης Χωστός), Ηράκλειο  

7 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ηρακλείου  

Οδός Ανθηρού (Άγ. Ιωάννης Χωστός), Ηράκλειο  

Α/Α  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
 

1 5ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Εργατικές Κατοικίες Μπεντεβή, Ηράκλειο  

2 9ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Μπετεινάκη 5, Ηράκλειο  

3 10ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ισοκράτους 2, Ηράκλειο  

4 12ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Κράπης 4, Ηράκλειο  

5 14ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Στεργ. Σπανάκη 5, Πόρος, Ηράκλειο  

6 17ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Λεωφ. Κνωσσού 1, Ηράκλειο  

7 19ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Λεωφ. Κνωσσού 236, Ηράκλειο  

8 20ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ιωάννης Καρδίτση 10, Ηράκλειο  

9 23ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 Μουσών 71, Ηράκλειο  

10 26ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Γ. Μαράντη 3, Ηράκλειο   

11 30ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Πυράνθου 44, Ηράκλειο  

12 32ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  



  

                                                           

Λύτρα 2, Ηράκλειο 

13 35ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δαμασκηνού 20, Ηράκλειο  

14 36ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταγμ. Γιακουμή 41, Ηράκλειο  

15 40ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Γ. Μαράντη, Ηράκλειο  

16 45ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Οδός Ζεύξιδος, Τρεις Βαγιές, Ηράκλειο  

17 48ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δαφέρμου & Φιλικής Εταιρείας, Ηράκλειο   

18 50ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Μάχης Κρήτης & Υακίνθου, Ηράκλειο  

19 52ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Γ. Αθητάκη 44, Ηράκλειο  

20 1ο Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ  
Βούτες  

21 2ο Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ  
Λ. Πανεπιστημίου 70, Βούτες  

22 2ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
Μαυσώλου 105, Ν. Αλικαρνασσός  

23 Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  
Προφήτης Ηλίας  

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  

1 
33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Αλαμάνας & Ρωμανίδη Ι, Ηράκλειο  

2 
48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ιερολοχιτών 42, Ηράκλειο 

3 51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ι. Καρδίστη 10, Ηράκλειο   

4 74ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Θεοδοσίου Ματθαιάκη 35Α, Ηράκλειο  

 

Α/Α  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δούκος Μποφόρ 19, Ηράκλειο  

2 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Πάροδος Γεωργίου Διλβόη (Νέα Αλάτσατα),Ηράκλειο 

3 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Αντωνίου Βορεάδη 36, Ηράκλειο  

4 6ο Τ.Ε.Ε. (Ε.Π.Α.Λ.) 
Πιτσουλάκη 24, Ηράκλειο  

 
1 ΦΟΡΤΗΤΟ ΜΡ3 ΜΕ ΡΑΔΙΟ  

 

Α/Α  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

1  19ο Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Λεωφ. Κνωσσού 236, Ηράκλειο  

 



  

                                                           

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ  – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΝΟ 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΕΥΡΩ: ……………….,0 € (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ) 

 
 
          Στο Ηράκλειο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ……….2015 ημέρα ……… και ώρα ……….. οι κατωτέρω 
συμβαλλόμενοι: 
α) O Δήμος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του, Βασίλης 
Λαμπρινός, με ΑΦΜ. 997579296,  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου  
β) και ……………………………..η εταιρεία με την επωνυμία………………, με διεύθυνση……………….., Τ.Κ………….., 
με τηλέφωνο επικοινωνίας:………….. και φαξ:………….., με Α.Φ.Μ. …………………., Δ.Ο.Υ……………………… και 
με νόμιμο εκπρόσωπο τον ……………………………, που ανέλαβε την Προμήθεια του Υποέργου Νο 7 «Προμήθεια 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού – υπόλοιπο φυσικού αντικειμένου υποέργου 1» της πράξης 
«Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με την 
…………………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποκαλούμενος εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν 
και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 

Ο  Δήμαρχος  Ηρακλείου  έχοντας  υπόψη: 

                                                                         

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006, του Ν.3852/2010,  του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) και του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α/2007).   

 
2. Τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης  του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠOΤΑ αρ. 23).  
 
3. Τη Διακήρυξη διαγωνισμού με Α.Π. /……………………….2015 του Δήμου Ηρακλείου για την προμήθεια 
εξοπλισμού, καθώς και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την προαναφερόμενη διακήρυξη. 

 
4. Την αρ. .../2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του Υποέργου Νο …………….. «Προμήθεια 
εξοπλισμού………………………..» της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης 
του Δήμου Ηρακλείου» και ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης του Κ.Α.:15-7341.005 2015 για την υλοποίηση του 
Υποέργου με την υπ. αρίθμ.: …………………………εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

 
5. Το πρακτικό του  διαγωνισμού με Α.Π. …………………….. που συντάχθηκε την ………………………….από την 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Ηρακλείου και 
αφορά την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού 
ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Ηρακλείου». 

 
6. Την  απόφαση ………………………………………. της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την οποία  εγκρίνεται το 

πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνει  την  «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» της 



  

                                                           

πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Ηρακλείου» στην 
εταιρεία ………………………………….., καθώς και την Α.Π. …………………………. έγκριση της προαναφερόμενης 
απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.  

 
7. Την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή. 
  
8. Την Α.Π. 4382/29-11-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου  2007-2013, με κωδικό ΟΠΣ 
364075, ΣΑΕ πράξης 2011ΕΠ00280088 καθώς και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της εγκεκριμένης πράξης.   

 
9. Την με Α.Π. …………………………………………. προέγκριση της σύμβασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού - Υπόλοιπο 

φυσικού αντικειμένου 1» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του 
Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, την 

«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού-υπόλοιπο φυσικού αντικειμένου υποέργου 1» της 
πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

Φ.Π.Α.                            Ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%)                            Ευρώ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
 

Τα ανωτέρω είδη, θα παραληφθούν από την καθ’ ύλη αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ που 
περιγράφεται στην απόφαση αρ.4/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και θα παραδοθούν ως εξής: 
Τόπος παράδοσης: Οι σχολικές μονάδες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα αντιστοίχησης ειδών και ποσοτήτων με 



  

                                                           

τους τόπους παράδοσης και συγκεκριμένα στα σχολεία.  
Τρόπος παράδοσης: Πριν την παράδοση του εξοπλισμού ο προμηθευτής υποχρεούται να επικοινωνήσει με τους 
Διευθυντές των σχολείων που θα υποδεχτούν τον εξοπλισμό και με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την 
διαχείριση του προγράμματος (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου). Τα είδη του εξοπλισμού θα 
μεταφερθούν με ευθύνη του Προμηθευτή και θα εγκατασταθούν (όπου απαιτείται) στις σχολικές μονάδες της 
διακήρυξη. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό των σχολείων που θα του υποδειχθεί, στη 
χρήση των προσφερόμενων ειδών και συγκεκριμένα στο χώρο τοποθέτησης των ειδών του εξοπλισμού. 
Χρόνος παράδοσης: Σύμφωνα με την διακήρυξης ως χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους 
ορίζονται οι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην Α.Π. 
……………………………………………………………… διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, καθώς και στην αριθμ. πρωτ. 
……………………………………. προσφορά του Προμηθευτή. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της 
διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει 
γίνει η τεχνική αξιολόγηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
  
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την  αριθμ. ………………………………. εγγυητική 
επιστολή της Τράπεζας ………………………. ποσού ………………………………..ευρώ, που καλύπτει το 10% της 
συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κατά την παράδοση των υλικών ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας και 
διατήρησης, για χρονικό διάστημα 2 (δύο) ετών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της 
διακήρυξης, κατά τη διάρκεια του οποίου οφείλει, μέσα σε 30 ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει 
ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση 
του. Πριν από την έναρξη του ανωτέρω χρόνου καλής λειτουργίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
χρηματική εγγύηση για ποσό ………………….. ευρώ,  ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας των υλικών χωρίς το ΦΠΑ, 
όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
 

Εάν ο Προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο 
χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., κηρύσσεται 
έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις των παραγράφων 5 και 6, του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
  
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς και τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και 
δικονομικό δίκαιο.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
  
Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον Προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που 
απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε …………………………….. ευρώ και συνολικά ………………….. ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 
15 της διακήρυξης και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
Ο Προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 
Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0028 με κωδικό πράξης 2011ΕΠ00280088. 
Η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
 
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και η παραλαβή θα γίνει 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 



  

                                                           

ΑΡΘΡΟ 9ο 
  

Οι όροι της Α.Π. ……………………………………………. Διακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων τους οποίους ο 
Προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν 
και όρους της παρούσας σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
  
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 
Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
 
Η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφεται σε πέντε όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου 
με αριθμό ........................... και έλαβε τέσσερα ο Δήμος Ηρακλείου και ένα ο Προμηθευτής. 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
      
                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                     Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας ................................  

Κατάστημα ...................................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ - FAX) Ημερομηνία έκδοσης .................  

ΕΥΡΩ  

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    υπ'    αριθμόν     .....................................     για  ΕΥΡΩ  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και συνιζήσεως 

μέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ       .....................................        (και      ολογράφως) 

 ................................................................... υπέρ της Εταιρείας 

 ......................................................................................... ,   οδός ............................................... , 

αριθμός.................. , ΤΚ ............................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

 ...................................  , (2)  .........................................., κλπ ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 

 ....................................      για την     προμήθεια     αντικειμένων     με     κωδικούς 

 ...............................................................        σύμφωνα       με       την       υπ'       αριθ. 

 ......................................... Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................................  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

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 των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



 

 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας ................................  

Κατάστημα ...................................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ - FAX) 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ'  αριθμόν   ....................................   για 

ΕΥΡΩ .............................................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και συνιζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ...............  (και ολογράφως) ............................... στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

 ...................................................................,     οδός ................................................ ,     αριθμός 

 ................ , ΤΚ ..............................  (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

 ...................................  , (2)  .........................................., κλπ ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό 

 ................. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς 

 ....................................... (αριθμός διακήρυξης ........ / ....... ) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ 

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .......................................  

ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

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) 

Ημερομηνία έκδοσης ......................  

ΕΥΡΩ ..............................................  



 

 

 

3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας ................................  

Κατάστημα ...................................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ - FAX) 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  υπ'  αριθμόν   .....................................  για 

ΕΥΡΩ .............................................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και συνιζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ...............  (και ολογράφως) ............................... στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

 ...................................................................,     οδός ................................................ ,     αριθμός 

 ................ , ΤΚ ..............................  (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

 ...................................  , (2)  .........................................., κλπ ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με 

αριθμό σύμβασης  ................................ , που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση 

εταιρειών) για την προμήθεια ειδών με κωδικούς  ....................................  (αριθμός διακήρυξης 

 ....... / ........) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίον ποσόν καλύπτει το 0,5% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ........................................ ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την  .................... , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

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)  

 

 

Ημερομηνία έκδοσης ......................  

ΕΥΡΩ ..............................................  



 

 

 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 22  Τεμάχιο    

2 ΦΟΡΤΗΤΟ ΜΡ3 ΜΕ ΡΑΔΙΟ    Τεμάχιο   
 

 ΣΥΝΟΛΟ ( χωρίς ΦΠΑ)    

 Σύνολο ΦΠΑ    

 ΣΥΝΟΛΟ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ....................................  

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΡΙΔΑ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ηράκλειο 24/02/2015  

 

 

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

                          Η Προϊσταμένη                                                                                          Ο Συντάξας  

        (Ομοειδούς Διεύθυνσης)  

 

 

                                            Δρόσου Ρένια        Σπανάκης- Βορεάδης Γεώργιος  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Διευθυντής  

 

 


