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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 03/2020)
(CPV: 38000000-5, 42600000-2, 42500000-1, 38500000-0,
33000000-0, 39712200-8, 33190000-8, 37500000-3, 31710000-6, 34931400-6, 48000000-8)
(Αριθ. Πρωτ. Φ.478.6/76/45048/Α2/10-04-2020)
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Γ΄: Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με τίτλο:
«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων» συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα
τεσσάρων λεπτών (597.568,54€) προ Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. (24%): επτακόσιες σαράντα χιλιάδες
εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (740.985,00€)) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016).
Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, και όπου απαιτείται από τις τεχνικές
προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στις αντίστοιχες μονάδες των νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για
την ενίσχυση των ανωτέρω εργαστηρίων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών
πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.
Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού διαιρείται σε τέσσερα (4) διακριτά τμήματα ως εξής:
Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών,
θερμικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού.
(προϋπολογισμός: 133.183,87€ προ Φ.Π.Α. (24%)), Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 91135
Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου οχημάτων (προϋπολογισμός: 178.449,19€ προ
Φ.Π.Α. (24%)), Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 91136
Τμήμα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών εργαστηρίων αισθητικής, κομμωτικής, νοσηλευτικής και
βρεφονηπιοκομίας (προϋπολογισμός: 34.250,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)), Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 91140
Τμήμα 4: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών εργαστηρίων πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και μηχανικών
Εμπορικού Ναυτικού (προϋπολογισμός: 251.685,48€ προ Φ.Π.Α. (24%)), Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 91141
Η προμήθεια του εξοπλισμού περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού
σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, α'θμιας & β΄θμιας εκπαίδευσης» (Υποέργο 2) (με κωδικό ΟΠΣ 5007785)
που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ46) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.
Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0221 και κωδικό Πράξης ΣΑ
(Κωδικός Ενάριθμου) 2017ΕΠ02210030.
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2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα: (α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σύμφωνα με το
εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης, που είναι σχετικά με την
καταλληλόλητα άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική τους
επάρκεια, καθώς και τη τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη παρούσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες για την εγγραφή στη πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τη σύνταξη και κατάρτιση
του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού φακέλου των προσφορών [(υπο)φάκελος Δικαιολογητικών
Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς και (υπο)φάκελος Οικονομικής προσφοράς] καθώς και για τη διαδικασία της
υποβολής τους δίνονται στο άρθρο 2.4 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
4. Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους ανά Τμήμα, περιγράφονται αναλυτικά
στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών,
ανά Τμήμα, δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της
διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα, αλλά για το σύνολο
των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων κάθε Τμήματος . Προσφορές που δίνονται για μέρος των ζητούμενων
ειδών και ποσοτήτων κάθε Τμήματος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δέκα (10) μηνών που
προσμετρώνται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης (εγγυητικής επιστολής) συμμετοχής, ποσού
ίσου με το 2% του προϋπολογισμού κάθε Τμήματος του έργου προ Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των
προσφορών.
5. Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της επιλογής και ανάδειξης
του αναδόχου, της κατακύρωσης και της σύναψης της σύμβασης δίνονται στα άρθρα 3.1, 3.2 και 3.3 του
αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
6. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
7. Τα είδη του εξοπλισμού με τις αντίστοιχες ποσότητες, ανά Τμήμα, θα παραδοθούν με ευθύνη του αναδόχου
στις σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναφέρονται στο
Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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Οι όροι εκτέλεσης της προμήθειας του εξοπλισμού και ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 5 και στα Παραρτήματα I (Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου) και VI (Σχέδιο
Σύμβασης) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
8. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή/και το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις δίνονται αντίστοιχα ηλεκτρονικά
μέσω της ίδιας διαδικτυακής πύλης. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής.
9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00. Μετά
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την Πέμπτη
28 Μαΐου 2020 και ώρα 12:30.
10. Η περίληψη της διακήρυξης
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://et.diavgeia.gov.gr/). Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης έχει καταχωρισθεί όπως προβλέπεται στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και διατίθεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (https://www.minedu.gov.gr
(στη κατηγορία: προκηρύξεις/διαγωνισμοί/υποτροφίες)) καθώς και από την διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(http://www.promitheus.gov.gr).
Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
η Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.
Η Υπουργός του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Νίκη Κεραμέως
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