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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ
πολυμηχανήματος, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, βιντεοπροτζέκτορα και οθόνης
προβολής αυτού, εκτυπωτή λέιζερ (πολυμηχάνημα) με τα αναλώσιμά του,
ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά του συναφούς εξοπλισμού του και μνημών RAM με
απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.»

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

1.1

Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και, ιδίως, των άρθρων 7 και 13 έως 15.
1.2

Του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α’ 309/31-12-2003) «Δήλωση και έλεγχος

περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων,
ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
1.3

Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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1.5

Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,

ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση».
1.6

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.7

Του άρθρου 1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α’ 83/09-04-2013), «Αρχή Διασφάλισης

της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
και, ιδίως,
-την παρ. 1, περ. α) περί σύστασης ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία
«Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»,
-την παρ. 5, περ. α), υποπερ. δδ) όπου καθορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Αρχής
παρακολουθεί την πορεία των αποφάσεων του Συμβουλίου και του συνολικού έργου
αυτής,
-την παρ. 6, περ. γ) υποπερίπτωση στστ) όπου καθορίζεται ότι ο διευθυντής
διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης είναι διατάκτης των δαπανών της,
ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 13, περ. β) ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες του
διευθυντή έως την ανάδειξή του.
1.8

Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.9

Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις».
1.10

Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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1.11

Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
– Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (161 Α’) και λοιπές ρυθμίσεις», ιδίως,
των άρθρων 1 και 3.
1.12

Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.13

Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114/22-09-2015) «… Μετονομασία του Υπουργείου

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, …».
1.14

Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
1.15

Tου Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από

τους Διατάκτες».
1.16

Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.17

Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών

ενώπιον

της

Αρχής

Εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών».
1.18

Tου άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές

διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής
των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις».
1.19

Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’ 31/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων».
1.20

Tων άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01-04-2019) «Εναρμόνιση

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
3
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αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
2.

Τις ακόλουθες αποφάσεις:

2.1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 35130/739/09-08-2010 Υπουργικής Απόφασης
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’ 1291/11-8-2010).
2.2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β’ 1789/12-11-2010) Απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών – Ανταγωνιστικότητας – Ναυτιλίας που αφορά σύναψη,
εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρ. 2 παρ.5, 12, 13 και 16 του Ν.2286/1995.
2.3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21700/Η/19-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:
«Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»».
2.4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3400/2012-2012) «Ρύθμιση των ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 40023/Υ1/2018 (ΦΕΚ Β’ 867/12-03-2018) Απόφαση
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού»…, και ορισμός κύριων
διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2.6. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Φ.1/143/04-07-2018 (ΦΕΚ 394/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-07-2018)
(ΑΔΑ: ΩΟ3Λ4653ΠΣ-ΙΙ1) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Προέδρου της Αρχής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
2.7. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ Β’ 3240/07-08-2018) (ΑΔΑ:
6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και
Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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2.8. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 159748/Υ1/25-09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 539/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
«Διορισμός

Γενικού

Γραμματέα

του

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

Θρησκευμάτων.
2.9. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2/88067/ΔΠΓΚ/30-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΩΣΗ-0Ν2) Απόφαση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα:

«Κατανομή

Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 σε αναλυτικό επίπεδο».
2.10. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Φ.1/266/30-11-2018 (ΦΕΚ 752 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17-12-2018)
(ΑΔΑ: Ψ2ΜΖ4653ΠΣ-ΦΒ5) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
2.11. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Φ.1/Α/879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΕΘ4653ΠΣΩ7Χ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:
«Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2019 του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Ε.Θ.)».
3.

Τα ακόλουθα έγγραφα:

3.1. Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1/07-01-2019 Πράξης του Συμβουλίου της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια συσκευών,
υλικών και βιβλίων σχετικών με τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση το
2019».
3.2. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αρ. πρωτ.: Υ.Σ.: Φ.5/1/14-01-2019/Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με
θέμα: «Αναγγελία Διενέργειας Κλήρωσης» για τη συγκρότηση των τριμελών
επιτροπών.
3.3. Υπηρεσιακό Σημείωμα με θέμα: «Μελέτη αναγκών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εντός 2019»
με ημερομηνία 15/01/2019.
3.4. Το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Φ.8/17/15-01-2019/Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. έγγραφο διαβίβασης του
υπό ημερομηνίας 15/01/2019 Υπηρεσιακού Σημειώματος με θέμα: «Μελέτη
αναγκών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εντός 2019» προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ..
3.5. Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1/07-01-2019 Πράξης του Συμβουλίου της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με το υπ’ αριθ. 9 θέμα: «Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθεια
συσκευών, υλικών και βιβλίων σχετικών με τη διασφάλιση της ποιότητας στην
εκπαίδευση το 2019» (ΑΔΑ: 9ΒΞΞ4653ΠΣ-7ΔΒ).
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3.6. Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 2/24-01-2019 Πράξης του Συμβουλίου της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με το υπ’ αριθ. 5 θέμα: «Έγκριση διάθεσης ποσού δαπάνης και
διενέργειας

των

απαραίτητων

διαδικασιών

για

την

προμήθεια

τόνερ

πολυμηχανήματος, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, βιντεοπροτζέκτορα και οθόνης
προβολής αυτού, εκτυπωτή λέιζερ (πολυμηχάνημα) με τα αναλώσιμά του,
ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά του συναφούς εξοπλισμού του και μνήμες RAM (για
όλα συνολικά και για κάθε αντικείμενο προμήθειας ξεχωριστά)» (ΑΔΑ: Ω2ΘΗ4653ΠΣΧΡ9).
3.7. Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 2/24-01-2019 Πράξης του Συμβουλίου της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με το υπ’ αριθ. 6 θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Συγκρότησης Επιτροπών
Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής των Προσφορών και Εξέτασης των
Ενστάσεων» (ΑΔΑ: ΨΨΨΞ4653ΠΣ-041).
3.8. Το υπ’ αριθμ. 1/24-01-2019 Πρακτικό Διενέργειας Κλήρωσης για τη Συγκρότηση
των Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής των Προσφορών και
Εξέτασης των Ενστάσεων.
3.9. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Φ.8/74/26-03-2019/Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ω9Υ64653ΠΣ-ΚΔ3)
Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα: «Συγκρότηση Άμισθης Τριμελούς
Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής των Προσφορών στο πλαίσιο
των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδών και Υπηρεσιών για τις
ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για το οικονομικό έτος 2019».
3.10. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Φ.8/75/26-03-2019/Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΛΘ44653ΠΣΚ9Θ) Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα: «Συγκρότηση Άμισθης
Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Ειδών και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για το
οικονομικό έτος 2019».
3.11.

Το

υπ’

Αριθμ.

Πρωτ.:

Φ.8/79/27-03-2019/Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

(ΑΔΑΜ:

19REQ004708760 2019-04-01) έγγραφο του Διατάκτη με θέμα: «Αίτημα δέσμευσης
πιστώσεων

για

την

προμήθεια

μελανιών-τόνερ
6
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φωτοαντιγραφικού χαρτιού, βιντεοπροτζέκτορα και οθόνης προβολής αυτού,
εκτυπωτή λέιζερ (πολυμηχάνημα) με τα αναλώσιμα τόνερ του, ηλεκτρονικού
υπολογιστή μετά του συναφούς εξοπλισμού του και μνήμες RAM (για όλα συνολικά
και για κάθε αντικείμενο προμήθειας ξεχωριστά) με απευθείας ανάθεση για τις
ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
3.12. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 51408/Β5/03-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΔΖ4653ΠΣ-ΣΣΨ) και
(ΑΔΑΜ: 19REQ004724275 2019-04-03) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης ύψους τριών
χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (3.230,22 €) για την
πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικ. έτους 2019, Ε.Φ. 1019-801-0000000 & ΑΛΕ 2410201001, 3120103001
και 3120301001 για την προμήθεια (06) μελανιών-τόνερ για εκτυπωτές
λέιζερ/συσκευές τηλεμοιοτυπίας, (50) πακέτων φωτοαντιγραφικού χαρτιού, (01)
βιντεοπροτζέκτορα, (01) οθόνης προβολής, (01) εκτυπωτή λέιζερ, (01) επιτραπέζιου
ηλεκτρονικού υπολογιστή (μετά του συναφούς εξοπλισμού του ) και (02) μνημών
RAM.
3.13. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Φ.8/86/03-04-2019 Απόφαση του διατάκτη με θέμα:
«Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνιστικών διαδικασιών με απευθείας

ανάθεση για την προμήθεια μελανιών-τόνερ πολυμηχανήματος, φωτοαντιγραφικού
χαρτιού, βιντεοπροτζέκτορα και οθόνης προβολής αυτού, εκτυπωτή λέιζερ
(πολυμηχάνημα) με τα αναλώσιμα τόνερ του, ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά του
συναφούς εξοπλισμού του και μνήμες RAM (για όλα συνολικά και για κάθε
αντικείμενο προμήθειας ξεχωριστά) για τις ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
3.14. Την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής.
3.15. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τους ΑΛΕ
2410201001, 3120103001 και 3120301001 του προϋπολογισμού εξόδων του
οικονομικού έτους 2019 της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), Ειδικός Φορέας 1019-801-0000000.
3.16. Το γεγονός ότι τα ποσά των δεσμευμένων πιστώσεων είναι εντός των ορίων των
διαθέσιμων πιστώσεων της Αρχής για το τρέχον οικονομικό έτος.
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Προσκαλούμε
όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για
την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών
γραφείου και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις
τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο της Αρχής (grammateia@adippde.gr), προκειμένου η Αρχή να
προμηθευτεί τα είδη που παρουσιάζονται στον ακόλουθο αναλυτικό πίνακα και
αντιστοιχούν σε πέντε (05) τμήματα:
ΤΜΗΜΑΤΑ

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α.

01

30125110-

Μελάνια-τόνερ

06

5

πολυμηχανήματος Laser B/W

Μελάνια – τόνερ

Lexmark MX 417 de
Β.

01

Φωτοαντιγραφικό

30197643-

Φωτοαντιγραφικό

χαρτί 50 πακέτα των

5

εκτύπωσης Α4, 10-80 gr/m2

χαρτί εκτύπωσης
Γ.

38652120-

Βιντεοπροτζέκτορας

Βιντεοπροτζέκτορ

7

ας (λοιπές μηχανές 02

38653400-

Οθόνη

γραφείου)

1

βιντεοπροτζέκτορα

30232110-

Εκτυπωτής

8

(ασπρόμαυρο

01

Φωτοαντιγραφικά

01

προβολής 01

λέιζερ 01

πολυμηχάνημα)

με

αναλώσιμα
Ε.

01

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
συναφής
εξοπλισμός

φύλλων

έκαστο πακέτο
01

Δ.

500

30213300-

Επιτραπέζιος

ηλεκτρονικός 01

8

υπολογιστής

(μετά

και

του

συναφούς εξοπλισμού του)
02

30236110-

Μνήμες RAM

6

8
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Χαρακτηριστικά της παρούσας πρόσκλησης:
Εκτιμώμενη αξία της πρόσκλησης:
1.

Προμήθεια – Τμήμα Α. Μελάνια – τόνερ:

Μελάνια-τόνερ πολυμηχανήματος Laser B/W Lexmark MX 417 de (ποσότητα: 6
τεμάχια): η συνολική δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (480,03€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 1019-801-0000000, Α.Λ.Ε. 24102 01001.
2.

Προμήθεια - Τμήμα Β. Φωτοαντιγραφικό χαρτί εκτύπωσης:

Φωτοαντιγραφικό χαρτί εκτύπωσης Α4, 10-80 gr/m2 (ποσότητα: 50 πακέτα των 500
φύλλων έκαστο πακέτο): η συνολική δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (210,18 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 1019-801-0000000, Α.Λ.Ε. 24102 01001.
3.

Προμήθεια - Τμήμα Γ. Βιντεοπροτζέκτορας (λοιπές μηχανές γραφείου):

Βιντεοπροτζέκτορας

(ποσότητα:

1

τεμάχιο)

και

Οθόνη

προβολής

βιντεοπροτζέκτορα (ποσότητα: 1 τεμάχιο): η συνολική δαπάνη δεν δύναται να
υπερβεί το ποσό των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ (700,01 €)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 1019-8010000000, Α.Λ.Ε. 31201 03001.
4.

Προμήθεια - Τμήμα Δ: Φωτοαντιγραφικά:

Εκτυπωτής λέιζερ (ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα) με αναλώσιμα: η συνολική
δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (519,99 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα
καλυφθεί από τον Ε.Φ. 1019-801-0000000, Α.Λ.Ε. 31201 03001.
5.

Προμήθεια - Τμήμα Ε. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός:

Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός υπολογιστής (μετά του συναφούς εξοπλισμού του)
(ποσότητα: 1 τεμάχιο) και Μνήμες RAM (ποσότητα: 02 τεμάχια): η συνολική
δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ (1.320,01 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί
από τον Ε.Φ. 1019-801-0000000, Α.Λ.Ε. 31203 01001.
Προϋπολογισμός - Εκτιμώμενη αξία της πρόσκλησης: ανέρχεται στο ποσό
των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ
(3.230,22€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
9
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της Αρχής και η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τους ΑΛΕ 2410201001,
3120103001 και 3120301001 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους
2019 της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), Ειδικός Φορέας 1019-801-0000000. [Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: δύο χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ και ένα λεπτό (2.605,01 €), πλέον
ΦΠΑ: εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (625,21 €)].
Ανώτατο ποσό προσφοράς: έως 3.230,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Υποβολή Προσφορών - Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς:
Με βάση τα ανωτέρω, η υποβολή προσφορών θα γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα πρόσκληση, με κατάθεση σφραγισμένης και ενυπόγραφης
σκαναρισμένης

προσφοράς

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

της

Αρχής

(grammateia@adippde.gr) είτε με έγγραφες προσφορές οι οποίες θα πρέπει να
υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη
έως και την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00, στην έδρα της ΑΡΧΗΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, 3ος όροφος, Γραφείο
3020. Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών, που
αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται
στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία
και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Φ.8/86/03-04-2019 Πρόσκληση υποβολής
προσφορών σχετικά με την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τόνερ
πολυμηχανήματος, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, βιντεοπροτζέκτορα και οθόνης
προβολής αυτού, εκτυπωτή λέιζερ (πολυμηχάνημα) με τα αναλώσιμά του,
ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά του συναφούς εξοπλισμού του και μνημών RAM με
απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 18-04-2019, ώρα 15:00.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών προμήθειας: Επισυναπτόμενο αρχείο κειμένου
(word) με τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ». Τα Παραρτήματα της παρούσης αριθμούνται σε
τρία (03) ως εξής:
Παράρτημα Α’: Πίνακας Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης, ο οποίος
περιλαμβάνει πέντε άρθρα με αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και
τις τεχνικές προδιαγραφές:
Άρθρο 1 - Τόνερ
Άρθρο 2 - Χαρτί Α4
Άρθρο 3 - Βιντεοπροτζέκτορας με οθόνη προβολής
Άρθρο 4 - Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Α4 με αναλώσιμα
Άρθρο 5 – Η/Υ με οθόνη, headset, webcamera και Μνήμες RAM
Παράρτημα Β’: Αναλυτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς – Εξοπλισμός.
Παράρτημα Γ’: Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα Υπέυθυνης Δήλωσης.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά τμηματικά για ένα ή
περισσότερα τμήματα.
Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων για τον μη αποκλεισμό τους από τις
διαγωνιστικές διαδικασίες της συγκεκριμένης απευθείας ανάθεσης των άρθρων
118 και 328 του Ν.4412/2016:
Ο Ενιαίος Φάκελος κάθε προσφοράς κάθε Υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να
περιλαμβάνει σε τρεις (03) ξεχωριστούς σφραγισμένους (υπο)φακέλους τα εξής:
1.

Τεχνική

προσφορά

που

θα

περιλαμβάνει:

α) περιγραφή της προτεινόμενης λύσης και μεθοδολογία σύνδεσης / διεπαφών /
εγκατάστασης,
β)

τεχνικά

φυλλάδια

προσφερόμενου

εξοπλισμού,

γ) συμπληρωμένη με τη λέξη ΝΑΙ στα κελιά της τρίτης στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» στον
«Πίνακα Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης» των τεχνικών χαρακτηριστικών του
Παραρτήματος Α’ που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Στην Προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση ότι
το παραδοτέο υλικό θα πληροί όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
παρούσα Πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης που μπορεί να προκύψουν,
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
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2. Οικονομική προσφορά. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει την
Οικονομική Προσφορά του με τη συμπλήρωση του συνόλου του «Πίνακα
Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος Β΄, το οποίο επίσης
επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα της, και να την
υποβάλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι στο
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του προσφέροντα: Επωνυμία,
Έδρα, ΑΦΜ, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Υπογράφων της Οικονομικής Προσφοράς της
παρούσης, τηλέφωνο Επικοινωνίας και αριθμός τηλεομοιοτυπίας.
Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να
μην αποκλειστούν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης
οφείλουν να προσκομίζουν με τις οικονομικές προσφορές τους Υπεύθυνη Δήλωση
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου
(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ της παρούσης).
H ανωτέρω υπεύθυνη φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»)
για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1)
απόσπασμα ποινικού μητρώου, (2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, (3)
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στη Γραμματεία της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
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πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3
έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Ισχύς Προσφοράς:
Θα πρέπει να αναγράφεται χρόνος ισχύος της προσφοράς ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από την επομένη της διενέργειας αποσφράγισης των
προσφορών, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Στις προσφορές που θα
κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. Μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την
καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς για οιονδήποτε λόγο.
Τρόπος αξιολόγησης- Κριτήρια επιλογής της διαδικασίας προμήθειας:
Ως κριτήριο επιλογής του αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη τιμή συνολικά χωρίς ΦΠΑ που αναφέρεται στην παρούσα. Οι προσφορές θα
αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας,
Αξιολόγησης και Παραλαβής των προσφορών. Μετά την αξιολόγηση-κατάταξη των
προσφορών και την έκδοση της απόφασης ανάθεσης του έργου, ο προσφέρων που
έχει υποβάλει την προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή
συνολικά χωρίς ΦΠΑ που αναφέρεται στην παρούσα, οφείλει να προσέλθει στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να καταθέσει τα αναφερόμενα στην
παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικά. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη
διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
13
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των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση
κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές μπορούν λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Σύναψη Σύμβασης
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες στο διαγωνισμό δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Τρόπος εξόφλησης: Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Π.Ε.Θ. και, αφού προηγηθούν η
πλήρης ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας από την
αρμόδια Επιτροπή καθώς και η έκδοση και η προσκόμιση των σχετικών νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: Από την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019 και ώρα:
14:00 μέχρι την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 και ώρα: 15:00.
Αξιολόγηση προσφορών: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 και ώρα: 10:00.
Κοινοποίηση απόφασης επιτροπής αξιολόγησης προς κάθε ενδιαφερόμενο:
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 και ώρα: 14:00.
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Χρονικό διάστημα ενστάσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 έως Τετάρτη, 24
Απριλίου 2019 και ώρα: 15:00.
Χρόνος παράδοσης των ειδών προμήθειας: Η παράδοση των υπό προμήθεια
προϊόντων από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής –
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι εντός δέκα
(10) ημερών, ώρα 14:00 μ.μ. από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Αρμόδιος Παραλαβής Προσφορών: Χαράλαμπος Μουζάκης, Προϊστάμενος
Επιστημονικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε..
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: Βασίλειος Αναγνώστου, γραφείο 3020, Ανδ.
Παπανδρέου 37, 3ος όροφος, ΤΚ 15180 Αθήνα, τηλ: 210-3442875, e-mail:
grammateia@adippde.gr
Ανάρτηση της Πρόσκλησης: Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της

Αναθέτουσας

Αρχής

–

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

http://www.adippde.gr,

στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οι
κονομίας και Ανάπτυξης

μέσω του:

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/,

στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Πίνακας Προδιαγραφών - Φύλλο Συμμόρφωσης
ΑΡΘΡΟ 1 – ΤΟΝΕΡ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΤΟΝΕΡ/ΜΕΛΑΝΙΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
1.1 Μελάνια
πολυμηχανήματος
Laser B/W

ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Σ/ ΦΑΞ

ΑΥΘΕΝΤ
ΙΚΟ

ΧΡΩΜ
Α

Lexmark
MX 417 de
51B2000

ΑΥΘΕΝΤΙ ΜΑΥΡ
ΚΟ
Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

06

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 2 – ΧΑΡΤΙ Α4
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

2.1

Φωτοαντιγραφικό χαρτί

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πενήντα (50) πακέτα των
πεντακοσίων (500) φύλλων
έκαστο (80 gr/m2 )

ΑΡΘΡΟ 3 – ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Α/Α
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και NAI
το μοντέλο
Τύπος 3LCD
NAI
Πραγματική ανάλυση εικόνας (native NAI
resolution) >= XGA, 1024x768
Λόγος διαστάσεων (aspect ratio): 4:3 NAI
Φωτεινότητα: >= 3.500Alm σε λευκό NAI
και έγχρωμο
Ώρες λειτουργίας της λάμπας:
NAI
Normal mode: >=6.000
Αντίθεση >=15.000:1
NAI
Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον:
RS-232C x 1
USB Type A x 1
USB Type B x 1
HDMI in x 1
D-sub 15 pin x 2
sVideo in x 1
Speaker 5W x 1
Audio in (Mini Jack) x 1
Monitor out x 1
Zoom ratio >=1,2

NAI

NAI

3.11

Τηλεχειριστήριο (remote control) μαζί NAI
με τις μπαταρίες
Βάρος: <=2.8kg
NAI

3.12

Throw Ratio: 1.48 – 1.77

3.10

NAI
17
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3.13
3.14
3.15

Φακοί: F = 1.49 – 1.72
Να
περιλαμβάνεται
μεταφοράς
Εγγύηση: 3 χρόνια

NAI
τσάντα NAI
NAI

ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ
3.16

Πλάτος

≥ 2.05m

3.17

Μέγιστο ύψος

≥ 2.05m

3.18

Χρώμα

Λευκό

3.19

Βαθμός Αντανάκλασης

GAIN 1.1

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4.1

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

4.2

Λειτουργίες

Printer, Scanner, Copier, Fax

4.3

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης

4.4

Ταχύτητα σάρωσης

4.5

Ταχύτητα αντιγραφής

≥ 36 ppm
≥ 42 spm (Black)
≥ 20 spm (Color)
≥ 36 cpm

4.6

Ταχύτητα εκτύπωσης 1ης σελίδας

≤ 6,5 sec

4.7

Ανάλυση εκτύπωσης

≥ 1200 x 1200 dpi

4.8

Ταχύτητα επεξεργαστή

≥ 900 Mhz

4.9

Mνήμη

≥ 1024 MB

4.10

Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού

≥ 250 σελ.

4.11

Μέγεθος σελίδας
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
(duplex printing)
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
(ADF)
Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες
(Duty Cycle)

Α4

4.12
4.13
4.14
4.15

Θύρες επικοινωνίας

4.16

Εγγύηση

4.17

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

NAI
≥ 50 σελ
≥ 50.000
USB 2.0, Ethernet 10/ 100/
1000
≥ 4 έτη με επιτόπου επίσκεψη

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από
πρόσθετα γνήσια τόνερ (πέραν του
3 τεμ. χωρητικότητας ≥ 3.000
ενσωματωμένου εργοστασιακού) με
σελίδες Α4 με κάλυψη ≥ 5%
τη συνολική δυναμικότητα που
αναφέρεται δίπλα

ΑΡΘΡΟ 5 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ, HEADSET, WEBCAMERA & ΜΝΗΜΕΣ RAM
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Α/Α
5.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και NAI
το μοντέλο
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

5.2

Intel i5 8 generation

NAI

5.3

Αριθμός πυρήνων

≥6

5.4

Συχνότητα λειτουργίας

≥ 2.8GHz (turbo 4.0GHz)

5.5

Cache

≥ 9MB

ΜΝΗΜΗ
5.6

Μέγεθος κεντρικής μνήμης

≥ 8GB

5.7

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας

≥ 2666MHz

5.8

DIMM slots

≥2

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ

5.10

Πλήθος προσφερόμενων σκληρών ≥ 2
δίσκων
Χωρητικότητα δίσκου #1
≥ 250GB (SSD)

5.11

Χωρητικότητα δίσκου #2

≥ 1TB

5.12

Τεχνολογία δίσκων SATA

NAI

5.13

Να διαθέτει εσωτερικό DVD + /- RW

NAI

5.9

I/O PORTS ON – BOARD

5.15

Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας ≥ 1
10/ 100/ 1000
Audio-in, Audio-Out
NAI

5.16

Θύρες USB 3.0

5.14

≥2

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
5.17

Ισχύς

≤ 300 Watt

ΗΧΟΣ
5.18

Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου

NAI

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
5.19

Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή

NAI

5.20

Έξοδοι σήματος on-board

1 x HDMI & 1 x VGA

5.21

5.22

Πληκτρολόγιο και ποντίκι του ίδιου NAI
κατασκευαστή με το σταθμό εργασίας
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λειτουργικό Σύστημα

MS Windows 10Pro 64bit GR

ΓΕΝΙΚΑ
5.23

Εγγύηση για ανταλλακτικά και ≥ 3 Χρόνια
εργασία On Site Next Business Day
από τον κατασκευαστή.
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5.24

5.25

Η κατασκευή και συναρμολόγηση έχει ΝΑΙ
γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου
κατασκευαστή με ISO 9001
ΟΘΟΝΗ

5.27

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και NAI
το μοντέλο
Του ίδιου κατασκευαστή με το σταθμό NAI
εργασίας
Διαστάσεις
≥ 19,5

5.28

Τεχνολογίας LED

NAI

5.29

Aspect Ratio

16:9

5.30

Ανάλυση

≥ 1600x900

5.31

Είσοδος σήματος

VGA

5.32

Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 6.0

NAI

5.33

Η εγγύηση για τα ανταλλακτικά και η ≥ 3 χρόνια
εργασία για την οθόνη να είναι On Site
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον
κατασκευαστή.
HEADSET

5.34

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και NAI
το μοντέλο
Τρόπος σύνδεσης
3.5mm Jack

5.26

5.35
5.36

Η εγγύηση για τα ανταλλακτικά και η ≥ 2 χρόνια
εργασία από τον κατασκευαστή.
WEB CAMERA

5.37

Τρόπος σύνδεσης

USB

5.38

Ανάλυση Video

HD 720P

5.39

Η εγγύηση για τα ανταλλακτικά και η ≥ 1 χρόνo
εργασία από τον κατασκευαστή.
ΜΝΗΜΕΣ RAM

5.40

Xωρητικότητα

4GB

5.41

Τύπος μνήμης

DDR3

Εγκατάσταση μνημών RAM
5.42

Οι
μνήμες
RAM
θα
εγκατασταθούν σε δύο
σταθερούς Η/Υ Lenovo
Ημερομηνία:
......-...... - 2019

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Αναλυτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς - Εξοπλισμός
Α/Α

1
2
3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ
€
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α €
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΟΝΕΡ
ΧΑΡΤΙ Α4
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡ
ΑΣ
ΜΕ
ΟΘΟΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4 ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕ
ΟΘΟΝΗ, HEADSET,
WEBCAMERA
&
ΜΝΗΜΕΣ RAM
ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία:
......-...... - 2019

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία
γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………………………………………….., για την κατάθεση
οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. Αριθμ. Πρωτ.: Φ.8/87/08-04-2019 Πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τόνερ πολυμηχανήματος,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, βιντεοπροτζέκτορα και οθόνης προβολής αυτού, εκτυπωτή λέιζερ
(πολυμηχάνημα) με τα αναλώσιμά του, ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά του συναφούς εξοπλισμού του
και μνημών RAM με απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
1. Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.
3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών,
από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.
4. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
5. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και τηρώ τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
6. Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως προσωρινού μειοδότη (κατόπιν ενημέρωσης από
την Αναθέτουσα μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την
απόφαση ανάθεσης
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α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
στους οποίους καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ).
β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ .
γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
ανάθεσης του έργου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν
έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του
Ν.4412/2006.
Ημερομηνία:

....../...... / 2019
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
ή την δηλούσα.

23

