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Αρ. πρωτ.: 69958/Λ
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ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και Εκτυπωτών για την Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 147/1976 "περί του οργανισμού της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ".
β) Του Ν. 3027/2002 άρθρο 6.,παρ. 7, «Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ, Ανωτάτης Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις».
γ) Του Ν.2362/1995 "περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις".
δ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου».
2. Την με αριθμό 108009/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3-10-07) Απόφαση περί Μεταβίβασης
εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή Υπουργού" ο Γενικός Γραμματέας, οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμό
56686/ΣΤ5/2012 (ΦΕΚ 1724/ τ.Β΄/21.05.12) Υ.Α.
3. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010) «Αύξηση
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων»
4. Την Απόφαση Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και Επιτροπής
ενστάσεων διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Εκτυπωτών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με αρ.πρωτ. 23308/Λ /19-02-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΤΟ9-49Α
5. Το με αρ. πρωτ. 39903/Λ/22/03/2013 έγγραφο πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑ
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6.
7.

8.

9.

Μητρώου Προμηθειών: 13REQ000250902)
Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 40336/Λ/22-03-2013 και Α.Δ.Α.:
ΒΕΑΛ9-ΚΕΦ και ΑΔΑΜ: 13REQ000251052
Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 49012/Λ/10-04-2013 και Α.Δ.Α.: ΒΕΑΘ9-ΥΚΔ, «Έγκριση
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Οθονών και Εκτυπωτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού.»
Την Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Οθονών και Εκτυπωτών για την Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. πρωτ.: 66316/Λ/16-05-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΝΔ9-ΕΓΩ
Την απόφαση «Τροποποίηση Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 66316/Λ/1605-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΝΔ9-ΕΓΩ» με αρ. πρωτ.: 69954/Λ/22-05-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΝΝ9-95Ε

8. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Κ.Υ. του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
Αποφασίζουμε
1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο
60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και
Εκτυπωτών για την Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Απόφασης. Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η
Τρίτη 11/06/2013 και ώρα 14.30. Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη
12/06/2013 και ώρα 10.00.
2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-μελών της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου καθώς επίσης και των
οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς
συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την
καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης
ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά.
3. Διάρκεια των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, της προθεσμίας υπολογιζόμενης σύμφωνα με το τα οριζόμενα στο Άρθρο
13 του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα
παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο
ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.
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Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά
επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.
4. Προϋπολογισμός του έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα
αναλάβει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής
του, ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%,. Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του ειδικού φορέα 19-110, του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. του οικονομικού έτους 2013.
5. Σύνταξη προσφορών: Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «Προσφορά»,
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού,
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Η διάρθρωση της
προσφοράς θα είναι η εξής:
α) Δικαιολογητικά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά»)
β) Η Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική
προσφορά») στην οποία περιγράφονται οι υποδομές, εγκαταστάσεις, ανθρώπινο
δυναμικό, δίκτυο, πελατολόγιο, αναφορές σε αντίστοιχα έργα στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα που έχει αναλάβει και υλοποιήσει με επιτυχία ο υποψήφιος, η αντίληψή
του για το έργο και η προσέγγισή του για την υλοποίησή του και οι προσφερόμενες
υπηρεσίες.
γ) Η Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική προσφορά» και συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα όπως αυτός δίνεται
στο Παράρτημα της Προκήρυξης).
6. Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια (1)
φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:
1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2. Έλεγχος δικαιολογητικών
3. Άνοιγμα τεχνικής προσφοράς
4. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς
5. Επιλογή αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η μειοδοτούσα οικονομικά
προσφορά.
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7. Γενικοί όροι για την προμήθεια του εξοπλισμού:
1. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης ως προς τις
τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να παραπέμπουν σε αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια για
την τεκμηρίωση των απαντήσεων.
2. Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στο κτίριο της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έτοιμα
προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο του Υπουργείου μαζί με όλα τα απαραίτητα για
τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, δηλαδή καλώδια δικτύου και καλώδια
συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και
όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς τις
απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου
λογισμικού. Η παράδοση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
4. Να παραδοθούν τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα και
κάθε ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση
προγραμμάτων σε περίπτωση ανάγκης.
5. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη για τους υπολογιστές και
ενός (1) έτους για τους εκτυπωτές και τις οθόνες. Στην εγγύηση συμπεριλαμβάνεται η
δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση
επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, τη μεταφορά
των συσκευών, την onsite υποστήριξη (περιλαμβάνει και την μεταφορά του εξοπλισμού
από και προς το υπουργείο αν χρειαστεί).
6. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή για την παροχή
συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Να
αναφερθούν όλα τα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής
υποστήριξης.
8. Δικαιολογητικά υποβολής προσφορών: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται
ανεπιφύλαχτα τους όρους της, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του
Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης
σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ότι
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό
παράπτωμα.
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου
υπογραφής στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/10.7.08
(ΦΕΚ150/Α/10.7.08)
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- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2
του άρθρου 6 του του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) κατάσταση
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- είναι εγγεγραμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08)
Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.
9. Τεχνική Προσφορά: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή
απόρριψης σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά».
Η τεχνική προσφορά που θα πρέπει να περιέχει α) σχετικά prospectus και θα υπάρχει
δήλωση, εκ μέρους του προμηθευτή, ότι θα υπάρξει πλήρης τεχνική υποστήριξη για
οποιοδήποτε, σχετικό με τον εξοπλισμό, πρόβλημα παρουσιασθεί. β) Την αναλυτική
παρουσίαση και περιγραφή των δραστηριοτήτων του υποψήφιου αναδόχου, υποδομές,
εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό, δίκτυο, πελατολόγιο, αναφορές σε αντίστοιχα
έργα στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναλάβει και υλοποιήσει με επιτυχία ο
υποψήφιος, γ) περιγραφή της σχετικής εμπειρίας του σε θέματα που συνδέονται με το
αντικείμενο του έργου, γ) οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Επίσης στη τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δηλώσεις του άρθρου
18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα,
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή
η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος
καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της
χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της Προκήρυξης (Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών).
10.
Οικονομική Προσφορά: Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως άνευ και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, («ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») σύμφωνα με τους παρακάτω
πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΡΓΟΥ (Αριθμητικά σε €)
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
[αριθμητικά
σε €]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ
[αριθμητικά σε
€]

1
2
3
4
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΡΓΟΥ (Ολογράφως σε €)
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
[αριθμητικά
σε €]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ
[αριθμητικά σε
€]

1
2
3
4
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που
έχει αναγραφεί ολογράφως. Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως
ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ,
αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου
περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή
κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της
διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών,
6
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κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε
περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η
συνολική τιμή απορρίπτονται. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α.
11. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι
σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της
Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να
θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή
περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι
περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του,
δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των
Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά μετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και
αιρέσεις,
- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα
του έργου,
- αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων
υπηρεσιών,
- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά
κεφάλαια της παρούσας,
- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .
- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή.
- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,
- ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου
στην παρούσα,
- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της
παρούσας προκήρυξης,
- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου
αυτοί αναφέρονται.
12. Υπογραφή Σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι
υποχρεωμένος σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης
κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση
μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου
7
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Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για
υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Πριν την
υπογραφή της Σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, και έχει
λήξη το νωρίτερο δύο μήνες μετά από την λήξη της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και
την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Επίσης πριν την
αποδέσμευση της ανωτέρω εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών, , το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εν
λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία για τρία (3) έτη για τους
υπολογιστές και ένα έτος για τις οθόνες και εκτυπωτές που συμπεριλαμβάνει τη
δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση
επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, τη μεταφορά
των συσκευών και την onsite υποστήριξη.
13. Πληρωμή Αναδόχου: Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του μέσα από Τμηματικές Πληρωμές, που θα καλύψουν συνολικά το 100% της
συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου και θα καταβάλλονται σε τέσσερις
τριμηνιαίες δόσεις, μετά την επίσημη παραλαβή των παραδοτέων που
αντιστοιχούν στο τρίμηνο αυτό, καθώς και των απολογιστικών αναφορών
υλοποίησης και αξιολόγησης του Έργου του τριμήνου από τον Ανάδοχο. Οι
πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή παραδοτέου ή/και
υπηρεσίας εάν το παραδοτέο / υπηρεσία δεν έχει δοθεί / παρασχεθεί από τον
Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα
σχετικά προβλέπονται στην Προκήρυξη και στην εν λόγω σύμβαση.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο
χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω
Σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής. Στην περίπτωση αυτή, μοναδική υποχρέωση της
Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο θα είναι η εξόφληση των υπηρεσιών που θα
έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης
εργασιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Στη περίπτωση απόσυρσης μέρους του εξοπλισμού, θα εκπίπτει η τιμή από το τελικό
συμβατικό τίμημα ανάλογα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς. Η μονομερής
διακοπή θα πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής
προς τον Ανάδοχο, η οποία θα αποστέλλεται το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας απόσυρσης. Σε περίπτωση απόσυρσης
εξοπλισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, και πέραν της
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εξόφλησης των προαναφερθέντων εντολών εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται κανενός τύπου αποζημίωση για τον οποιαδήποτε
λόγο. Επίσης στην περίπτωση αυτή, μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής
προς τον Ανάδοχο θα είναι η εξόφληση των υπηρεσιών που θα έχουν παραληφθεί ή
θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και
την ημερομηνία απόσυρσης του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
Ανάδοχο.
14. Παραδοτέα και παραλαβή έργου: Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή με
την υπογραφή της Σύμβασης. Η επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη της
παρακολούθησης των εργασιών του αναδόχου καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου για κάθε παραδοτέο που θα παραλαμβάνει θα
συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο θα σημειώνει τις τυχόν αποκλίσεις ή ελλείψεις
και το οποίο θα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος
θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει τις τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής επί των παραδοτέων ή /και των υπηρεσιών που παρέχει στα πλαίσια του έργου.
Η παραλαβή κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιείται δεδομένης της καλής υλοποίησης
αυτού από τον Ανάδοχο.
Όλες οι παραλαβές που θα κάνει η Αναθέτουσα Αρχή τεκμαίρεται ότι γίνονται με
επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Σιωπηρή παραλαβή μέρους ή του συνόλου
του Έργου δεν είναι νοητή ούτε επιτρεπτή. Η χρήση μέρους ή του συνόλου των
παραδοτέων ή/και των υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την εκπλήρωση
όλων των προϋποθέσεων παραλαβής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραλαβή
μέρους ή του συνόλου του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβαίνει στην παραλαβή κάθε παραδοτέου ή/και υπηρεσίας
ξεχωριστά, εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την εκπλήρωση
όλων των προϋποθέσεων παραλαβής και την έγκριση του πρακτικού παραλαβής που θα
υποβάλλεται από την επιτροπή παραλαβής. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσει
συγκεντρωτική κατάσταση των παραληφθέντων παραδοτέων ή/και υπηρεσιών,
προκειμένου να δρομολογούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του
Αναδόχου.
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15. Πληροφορίες: Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι
οι εξής:
α) Κωνσταντίνα Πανάγου, γραφείο 0028. Ώρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103442027. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
kpan@minedu.gov.gr (για πληροφορίες εκτός των τεχνικών ζητημάτων και τεχνικών
προδιαγραφών).
β) Φώτιος Μάστακας, γραφείο 0027. Ώρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
2103443368.
Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
fmastakas@minedu.gov.gr (για πληροφορίες σχετικές με τεχνικά ζητήματα και τεχνικές
προδιαγραφές).
Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Κυριαζής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. InfoQuest Technologies AEBE,
Αλεξάνδρου Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. 2119991000, 2109299400,
Fax 211 999 1499, 210 92 99 499
2. ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.
Μονής Κύκκου 2 & Μεσογείων 123
115 26 Αθήνα
Τηλ: 210-6990401
FAX: 210-6990441
3. Computer Studio Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223
172 37 ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: +30 210 9761865-8
FAX: +30 210 9708067
4. HIPAC A.E.B.E.
Ευρυδάμαντος 53,
11745, Αθήνα
Τηλ: 210-9370265
FAX: 210-9370267
5. Algosystems A.E.
Λεωφ. Συγγρού 206
17672, Καλλιθέα
Τηλ: 210-9548000
FAX: 210-9548288
6. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 284
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ: 2106881492
FAX: 2106801304
7. ADACOM,
Κρέοντος 25,
10442 Αθήνα,
Τηλ: 2105193627
FAX: 2105193560
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8. SPACE HELLAS A.E.,
Λεωφόρος Μεσογείων 302,
155 62 Αγία Παρασκευή Αττικής,
Τηλ.: 210 6504100
Fax: 210 6516712
9. UNISYSTEMS A.E.,
Αλ. Πάντου 19-23,
176 71 Καλλιθέα
Τηλ: 211 9997000
Fax: 211 9997100
10. COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε.,
Π. Μπακογιάννη 44,
14452 Μεταμόρφωση Αττικής,
Τηλ: 210 6492 800
FAX: 210 6464069
11. GLOBO S.A.
Ψαρών 37Α και Αριστοτέλους,
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ: 212 1217000
FAX: 210 6466165
12. SPlink
Βυζ. Αυτοκρατόρων 2
14232, Περισσός
Τηλ: 210 2525045
FAX: 210 2525046
13. GK data
Δημητσάνης 12,
14564 Νέα Κηφισιά
ΤΗΛ: +30 210 6207921
FAX: +30 211 7408383
14. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
Ερμού & Χλόης 92,
14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 800 1112345
FAX: 210 2892289
15. Conceptum S.A.
Χέϋδεν 12,
104 34 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8838858,
12

ΑΔΑ: ΒΕΝΝ9-007

FAX: 210 8838691
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1.
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΚΟΥΤΙ

Τεμάχια

ΑΤX ή m-ATX
δυο θύρες dual channel για μνήμη RAM
DDR3-PC12800 υποστήριξης 8 GB, USB 2
- τουλάχιστον τρείς εξόδους πίσω
και δυο μπροστά,
1xPCI - Express x 16 3xPCI Express 1x,
ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit ,
ενσωματωμένη κάρτα ήχου 5.1, 2
υποδοχές SATA II,1 υποδοχή SATA IIΙ
Gigabit Ethernet ,έξοδος ήχου 5.1
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ με έξοδο DSUB & DVI ή D-SUB & HDMI, υποστήριξη για
DirectX 10 & 11 .
Συσκευασία box, διπύρηνο, συχνότητα, 2.9 Ghz,
Cache 3 MB,
Τροφοδοτικό: τουλάχιστον 450 Watt,ATX12V
V2.2 η καλύτερο
DVD±RW SATA dual layer
Midi Tower

ΜΝΗΜΗ

MNHMH: DDR-3 PC-12800, 8 GB συνολικά

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Σκληρός δίσκος : τουλάχιστον 500 GB SATA 3,
7200 rpm

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ/ΠΟΝΤΙΚΙ

ergonomic keyboard + mouse usb ενσύρματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Εκτυπωτές
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Τεμάχια

Laser Α4, δικτυακός, αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης
Οθόνες

ΟΘΟΝΗ

40
Τεμάχια

20" τεχνολογίας LED,
Ανάλυση τουλάχιστον: 1600 x 900@60 Hz
είσοδο D-Sub & DVI ή D-Sub & HDMI
με ηχεία ενσωματωμένα ή ξεχωριστά ηχεία!
Φωτεινότητα: τουλάχιστον 250 cd/m²
Λόγος αντίθεσης: τουλάχιστον 1,000:1 (τυπικός).

30

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
WINDOWS 8 PRO 64-bit OLP Academic με 2 χρόνια Software Assurance
OFFICE 2010 Pro Plus OLP Academic με 2 χρόνια SA
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αθήνα …………………..
Π ρ ο ς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και
της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… …………………………………… ……………… …… ……..… 1
μέχρι του ποσού………………….. ……………………………………ΕΥΡΩ. 2
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της Σύμβασης και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον
παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου
κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση …...……………………………………………..3 που αφορά
στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) .............
με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ........................ συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ................., σύμφωνα με τη με
αριθμό................... προκήρυξή σας.
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε
εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το
παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση,
ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε
βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της
παρούσας.
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.
Με τιμή

1

Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση
σύμπραξης ή
κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι
κοινή υπέρ
όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης .
2
Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ.
3
Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση
ανάθεσης
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