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Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2003
Αρ. Πρωτ……….

Προς
Την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(«SUPΡLEMENT»)
2, RUE MERCIER

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σας αποστέλλουμε περίληψη αναγγελίας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για προμήθεια,
εγκατάσταση & συντήρηση βασικού υπολογιστικού-δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού
εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γεωγραφική περιοχή του νομού Αττικής (Δ/νσεις
Α/βάθμιας και Β/άθμιας Πειραιά, Β΄& Δ’ Αθήνας), στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου
«Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης
των σχολείων στο νομό Αττικής (Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Πειραιά, Β’& Δ’ Αθήνας».
Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού 773.510,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 18%).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Τμήμα Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. ……………………………………/2003

1. Αναθέτουσα αρχή : ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Τμήμα Προμηθειών, Κτίριο Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, GR 157 73, Τηλ.
+30210-7721837, +30210-7723358 FAX 772-2021)
2. Kατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών:
Προμήθεια εγκατάσταση & συντήρηση βασικού
υπολογιστικού-δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου σε σχολικές
και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γεωγραφική περιοχή του νομού Αττικής
(Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/άθμιας Πειραιά, Β΄& Δ’ Αθήνας), στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου
«Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων στο
νομό Αττικής (Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Πειραιά, Β’& Δ’ Αθήνας». Το έργο συγχρηματοδοτείται σε
ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
προϋπολογισμού 773.510,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 18%).
3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Ελλάδα, Αθήνα, Σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη γεωγραφική περιοχή του νομού Αττικής (Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/άθμιας Πειραιά, Β΄&
Δ’ Αθήνας).
4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες και Αλλοδαποί), Νομικά πρόσωπα Ημεδαπά ή
Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πιστοποιούν ότι
πρόκειται για την κύρια επαγγελματική τους απασχόληση.
5. Διευκρίνιση όρων συμμετοχής υποψηφίων: Οι ενώσεις προμηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης
ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου.
6. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
7. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης: Ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες με τη σύμφωνη
γνώμη των δύο συμβαλλομένων.
8. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Κάθε εργάσιμη ημέρα, από ώρα 09.00 – 13.30, από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Ισόγειο
Κτιρίου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με την καταβολή 30€ στο
ταμείο της Δ.Ο.Υ. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00 π.μ.
9. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι
υποβάλλοντες προσφορά ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών. Η αποσφράγιση θα γίνει τηνΤετάρτη 17
Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 10.00 π.μ. στο Ισόγειο του Κτιρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Προμηθειών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
10. Εγγύηση: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 38.675,50 € (ΕΥΡΩ), χρονικής διάρκειας τριών μηνών
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (Λήξη ισχύος 18 Δεκεμβρίου 2003).
11. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο συνχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου με τίτλο «Εξοπλισμός και
Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων στο νομό Αττικής
(Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Πειραιά, Β΄& Δ’ Αθήνας», υποέργο 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ – ΚτΠ), Μέτρο 1.1/Κατηγ. Πράξεων 1 & 2. Η πληρωμή θα γίνεται με
την προσκόμιση τιμολογίου επί πιστώσει συνοδευόμενο από πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από
την αρμόδια επιτροπή, από τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του Ε.Μ.Π. Η προσφορά και
η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ.
12. Νομική μορφή σε περίπτωση ενώσεων αναδόχων: Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
13.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες: Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η
επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του προμηθευτή,
λαμβάνοντας υπόψη: i) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. ii) Οι τυχόν
νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. iii) Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. iv) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο
των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. v)
Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία. vi) στοιχεία για την οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. vii) H επιχειρηματική δομή, η
μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. viii) Oι εμπορικές επιδόσεις της
επιχείρησης. ix) O τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. x) Η ποιότητα των

προϊόντων. xi) Κατάλογος πελατών με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών. Τα
παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται και με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
14.Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
15.Κριτήριο για τη σύναψη σύμβασης: Η συμφερότερη προσφορά.
16.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: H διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης Προμήθειας προμήθεια,
εγκατάσταση & συντήρηση βασικού υπολογιστικού-δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού εφαρμογών
αυτοματοποίησης γραφείου σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη
γεωγραφική περιοχή του νομού Αττικής, διέπεται από την οδηγία 93/36/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 97/52 ΕΚ, το Ν. 2286/95 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2741/99 Ν. 2602/98 και το Ν.
2503/97, το Ν. 2083/92, το Π.Δ.394/96, το Π.Δ. 370/95 και το Π.Δ. 105/2000.
17.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 22/10/2003
18.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων : 22/10/2003
19.Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 24/10/2003 και στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο στις 25/10/2003.
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