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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
(ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΠΟ 25/2/2015 ΑΡΥΙΚΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ)
Απ. Διακήπςξηρ 2211/α/2014
«ΤΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΛΟΙΠΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ»
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟΤ ΆΞΟΝΔ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1,2,3 – ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ», MIS 296175, ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ »
Αναθέηοςζα Απσή: Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε κε ηελ επσλπκία «ΑΓΗΠ» είλαη Αλεμάξηεηε Αξρή θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Αξρή
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (A.ΓΗ.Π) - Λεσθ.
πγγξνχ 44, Σ.Κ.- 11722, ΑΘΖΝΑ.
Σειέθσλν: +302109220238 , +302109220944,
(Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο: Γξ. Ν.Γεσξγηάδεο),
Fax: +302109220143, email:
adipsecretariat@hqa.gr
Κοινψ λεξιλψγιο για ηιρ δημψζιερ ζςμβάζειρ (CPV): 30213000-5, 30232110-8, 30233100-2,
48822000-6, 48920000-3,48780000-9,38652100-1 ,32510000-1, 80533100-0
Σψπορ παπάδοζηρ: Ζ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζηελ Α.ΓΗ.Π. , Λεσθφξνο πγγξνχ
44, ΑΘΖΝΑ 11742 θαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Καη Θξεζθεπκάησλ, Α.
Παπαλδξένπ 37, Μαξνχζη 151 80
Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμοω: Σν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αθνξά ηελ
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΛΟΗΠΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. ζε
εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ην εζσηεξηθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ ησλ ππνδνκψλ ηεο θαη ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. ζε εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα θηινμελεζνχλ ζην
θέληξν δηθηχσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο θαη ε αζθαιήο
επηθνηλσλία ησλ δχν ηνπνινγηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Servers, storage, ππνδνκέο
ελζχξκαηνπ θαη αζχξκαηνπ δηθηχνπ, router, firewall, ζηαζκνί εξγαζίαο, θνξεηνί ππνινγηζηέο,
εθηππσηέο, ζαξσηέο θαη εμνπιηζκφο ηειεδηάζθεςεο.
Πποχπολογιζμψρ διαγυνιζμοω: Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ δηαθνζίσλ νγδφληα ρηιηάδσλ Δπξψ (€ 280.000) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΠΑ (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: €227.642,30 € , ΦΠΑ 23%: € 52.357,70). ην αλσηέξσ
πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο πνπ ζα
πξνθιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν Έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (Κσδηθφο ΟΠ Πξάμεο: 296175), θαη
εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΚΣ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή) θαη απφ Δζληθνχο
Πφξνπο (εζληθή ζπκκεηνρή). Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Έξγνπ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη
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εζληθή ζπκκεηνρή), ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθφ 2010Δ04580059 ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο Έξγσλ (ΑΔ)
Δ0458.
Διάπκεια ωμβαζηρ: 60 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ: α) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, πνζνχ ίζν κε
ην δχν επί ηνηο εθαηφ (2%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α, πνζνχ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ θαη νγδφληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (4.552,84€). β) Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην πέληε επί ηνηο εθαηφ
(5%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. γ) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο
Λεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνζνχ ίζνπ κε ην δχν επί ηνηο εθαηφ (2%) ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.
Κωπιοι ψποι σπημαηοδψηηζηρ και πληπυμϊν: Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη ζα βαξχλεη ηνλ
θσδηθφ .Α.Δ Δ0458 κε ελάξηζκν θσδηθφ Πξάμεο (Α) 2010Δ04580059. Ζ ζρεηηθή Πξάμε
ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε» απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην πιαίζην ηνπ
ΔΠΑ 2007-2013 θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ ηελ ΑΓΗΠ θαη ζχκθσλα κε ηελ ρξεκαηνξξνή ηεο
Πξάμεο. Γηα ηελ δηαδηθαζία πιεξσκήο νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκβνπιεπηνχλ ην
αλαιπηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο (Μέξνο Β, άξζξα 16,17).
Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο ψμιλορ οικονομικϊν θοπέυν ζηον οποίο θα
καηακςπυθεί ο διαγυνιζμψρ: Ζ Έλσζε/Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Ωζηφζν
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή λα πεξηβιεζεί ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.
Πποζυπική καηάζηαζη οικονομικϊν θοπέυν ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ απαίηηζηρ για
εγγπαθή ζε Επιμεληηήπιο ή ανάλογο θοπέα: Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα
πιεξνχλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο
δηαθήξπμεο ζην κέξνο Β ζηα άξζξα11,12, 18,19,20
Υπημαηοοικονομική Επάπκεια – Σεσνικέρ και επαγγελμαηικέρ ικανψηηηερ – Ελάσιζηο
επίπεδο: Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκβνπιεπηνχλ ην αλαιπηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο
(Μέξνο Β).
Κπιηήπιο καηακωπυζηρ: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα
κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Διάθεζη ηεωσοςρ πποκήπςξηρ και λοιπϊν εγγπάθυν: Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο κπνξεί λα
βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ θαη ηνπ ΚΖΜΓΖ (www. www.promitheus.gov.gr)
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΗΠ (www.hqa.gr).
Καηαληκηική ημεπομηνία – ηψπορ ςποβολήρ πποζθοπϊν: Οη ππνςήθηνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη
ηηο 04/5/2015 θαη ψξα 15.00 . Οη ππνςήθηνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαη ζε
έληππε κνξθή ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Γλϊζζα ζωνηαξηρ πποζθοπάρ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Υπονική διάπκεια ιζσωορ πποζθοπάρ: Δθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε κέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Αποζθπάγιζη πποζθοπϊν – Διενέπγεια Διαγυνιζμοω: Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ζα γίλεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΔΖΓΖ ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο
εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 08/5/2015 θαη
ψξα 10.00, κέζσ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πνπ νξίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
θαη δηαδηθαζηψλ
Διαδικαζίερ πποζθςγήρ: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο
ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληνο ζ’ απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηεο
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ» θαη ηελ νδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο
11εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο
ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Αξκφδην φξγαλν είλαη ε Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ/Πξνζθπγψλ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηoλ αξκφδηo ππάιιειν γηα ηελ επηθνηλσλία πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα.
Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πποκήπςξηρ ζηο ςμπλήπυμα ηηρ Επίζημηρ Εθημεπίδαρ ηηρ
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ: 11/3/2015
Η παποωζα Πεπίλητη : Απεζηάιιε γηα δεκνζίεπζε: ζην «Σεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη
πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 11/3/2015, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 11/3/2015, ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο ζηηο
11/3/2015, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 11/3/2015.Αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζην Πξφγξακκα
«Γηαχγεηα» ζηηο 11/3/2015.
Η ππψεδπορ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ
(υπογραυή*)

Παϊσίδου Νικολέηηα
(*Η υπογραυή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του υορέα)
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