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Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Περιβάλλον Έργου
1.1. Συνοπτική παρουσίαση του Κοινωνικού Πολύκεντρου
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο είναι το επιστημονικό κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης της ΑΔΕΔΥ,
εδρεύει στην Αθήνα και συνεργάζεται με τα παραρτήματα στα 52 νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ στην
Ελλάδα. Λειτουργεί με την μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας στα πλαίσια της Ελληνικής
νομοθεσίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας και συνθέτει με την παραγωγή ερευνητικού
επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου, προτάσεις - παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής,
πολιτιστικής και κοινωνικής φύσεως.
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών στον
οποίο προβλέπεται η υποχρεωτική υιοθέτηση όλου του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που διέπουν τις
δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.

1.2. Σκοπός της Πράξης
Το Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού» αποτελεί μέρος της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της
επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ». Στο πλαίσιο της εν
λόγω Πράξης θα υλοποιηθούν πανελλαδικής εμβέλειας δράσεις, με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση του
ρόλου της ΑΔΕΔΥ, ως τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής ένωσης των συνδικαλιστικών δημοσιοϋπαλληλικών
οργανώσεων της Ελλάδας.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπονται τα εξής:
α. Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος του συνδικαλιστικού
κινήματος που θα αποτελέσουν βάση γνώσης για ενημέρωση και υποστήριξη της δράσης της ΑΔΕΔΥ βάσει
τεκμηρίων(κείμενα εργασίας, κείμενα πολιτικής, μελέτες/έρευνες),
β. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με
φορείς στην Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα,
γ. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή πλατφόρμα,
δ. Υλοποίηση έρευνας με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων στην ελληνική
Δημόσια Διοίκηση, (παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης).
ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης, ενεργών και εν δυνάμει, μελών των
οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος.

1.3. Αντικείμενο του Έργου
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια φορητών υπολογιστών και προβολικών
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στις περιφέρειες
της χώρας. Ειδικότερα, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ενδιαφέρεται για την προμήθεια οκτώ (8) φορητών
υπολογιστών και δύο (2) προβολικών για υπολογιστές (μηχανές προβολής-projectors), με κατ’ ελάχιστον
προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω.
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1.4. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος


Ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα του παρεχόμενου είδους.



Εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στο παρεχόμενο είδος και ότι δεν θα παρουσιαστούν
ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν
προβλήματα ή βλάβες στο παρεχόμενο είδος, ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αποκατάστασή του.

1.5. Παράδοση ειδών
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής
της σύμβασης με ευθύνη, μέσα και έξοδα του αναδόχου, στα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου
(Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου, 10555 Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1.6. Επιλογή Αναδόχου
Για την επιλογή αναδόχου θα ακολουθηθεί διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)- χαμηλότερη τιμή -.

1.7. Προϋπολογισμός Έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των οκτώ χιλιάδων
εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
7.000,00 € / ΦΠΑ: 1.680 €). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμου έργου 2017ΣΕ41510004).

1.8. Τρόπος πληρωμής Αναδόχου
1

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με εξόφληση της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
ειδών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο όπως προβλέπονται από το
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

2

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που τον
βαρύνουν αποκλειστικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3

Επειδή το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, προϋπόθεση για την εκτέλεση των ως άνω πληρωμών
αποτελεί η χρηματοδότηση της αναθέτουσας αρχής, πριν από την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν
καθίσταται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των ως άνω παραστατικών.

2. Σύνταξη Προσφορών
Οι προσφορές τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο που παραδίδεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
από την παρούσα Πρόσκληση. Οι προσφορές πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από
την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών.
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος καθώς
επίσης και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και θα αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

Στο εξωτερικό μέρος του κυρίως φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: Κοινωνικό Πολύκεντρο
Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου, 10555 Αθήνα
Προσφορά: «Συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 70/28-3-2018
πρόσκληση του Κοινωνικού Πολύκεντρου».
Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού»
Πράξη: «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της
ΑΔΕΔΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007917του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
2014-2020».

3. Περιεχόμενο Προσφορών
3.1. Τεχνικές προδιαγραφές
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω πίνακες.

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές φορητοί
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
Ποσότητα: 8 (οκτώ)
Θήκες μεταφοράς: 8 (οκτώ)
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
Να είναι επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001.
Διάσταση οθόνης: 15.6''.
Ανάλυση οθόνης: 1080p ή ανώτερη.
Τύπος Οθόνης: HD LED Anti-Glare.
Επεξεργαστής Intel i7 7500U ή νεότερος
Μνήμη RAM ≥ 8GB, DDR4.
Δυνατότητα επέκτασης μνήμης τουλάχιστον έως
16GB.
Δίσκος SSD ≥ 256 GB
Κάρτα γραφικών ανεξάρτητη, μνήμη ≥ 4GB
Δίκτυα:
 Ethernet 10/100/1000 Mbps.
 Wireless 802.11 a/b/g/n.
 Bluetooth 4.0.
Webcamera ≥ 0.9MP και μικρόφωνο
Μπαταρία: Li-Ion >40 W/HR.
Κατάλληλος A/C Adapter
Συνδεσιμότητα (minimum ports / slots):
 USB: 4 θύρες συνολικά USB εκ των
οποίων τουλάχιστον 2 θα είναι USB 3.0
(ενσωματωμένες στην κύρια μονάδα –
όχι σε εξωτερικό hub).
 Έξοδος VGA & HDMI.

Ελάχιστη
Αποδεκτή
Απαίτηση
ΝΑΙ

Απάντηση
Υποψηφίου

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Παραπομπή

Α/Α

18.
19.
20.
21.
22.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
 Memory Card Reader.
Βάρος ≤ 2.6 kg
Να παραδοθεί με Windows 10 64 bit
professional.
Εγγύηση ≥ 2 έτη.

Ελάχιστη
Αποδεκτή
Απαίτηση

Απάντηση
Υποψηφίου

Παραπομπή

Απάντηση
Υποψηφίου

Παραπομπή

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Παροχή τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης από
τον κατασκευαστή την επόμενη εργάσιμη ημέρα
(OnSite - NextBusinessDay). Να υπάρχει
υποχρεωτικά βεβαίωση του κατασκευαστή.
Το προϊόν να διαθέτει CE, EnergyStar, EPEAT

ΝΑΙ
NAI

 Μηχανές προβολής (projectors)
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
Ποσότητα: 2 (δύο)
Θήκες μεταφοράς: 2 (δύο)
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο.
Διάρκεια ζωής λάμπας>=4500 ώρες
Τεχνολογία προβολής DLP
Μέγεθος εικόνας>=200’’
Αντίθεση>=13000:1
Φωτεινότητα>=3200 Ansi Lumens
Φυσική ανάλυση>=1024*768
Αναλογία εικόνας4:3Native
Διεπαφή:
 Computer In
 Monitor Out
 Composite Video
 S-Video
 HDMI
 Audio in
 Audio Out
 Speaker
 USB
 RS232
 IR Receiver

Ελάχιστη
Αποδεκτή
Απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

12.

ΣυμβατότηταVideo NTSC, PAL, SECAM

ΝΑΙ

13.

Εγγύηση>=2έτη

ΝΑΙ

Οι στήλες «Απαιτούμενα χαρακτηριστικά» και «Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση» έχουν συμπληρωθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και αφορούν τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες προδιαγραφές κάθε είδους. Αν η
απαίτηση είναι υποχρεωτική, στο αντίστοιχο πεδίο της στήλης «Ελάχιστη υποχρεωτική απαίτηση» υπάρχει η
ένδειξη «ΝΑΙ». Αν είναι προαιρετική, τότε στο πεδίο δεν υπάρχει καμία σήμανση.
Η στήλη «Απάντηση υποψηφίου» συμπληρώνεται από τον υποψήφιο με ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Ο προσφέρων τοποθετείται στο πεδίο «Απάντηση υποψηφίου», διατυπώνοντας:
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«ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.



«ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.



Όπου η ένδειξη στο πεδίο «Ελάχιστη Αποδεκτή Απαίτηση» είναι «ΝΑΙ», η απάντηση του
προσφέροντος θα είναι «ΝΑΙ» εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή από την προσφορά. Αν δεν
καλύπτεται η απαίτηση, τότε η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου χαρακτηρίζεται «τεχνικά
ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά. Παρομοίως θα αποκλείονται προσφορές
στις οποίες θα υπάρχει σχετικό κελί με κενό στην «Απάντηση υποψηφίου», καθώς θεωρείται ως
απάντηση «ΟΧΙ».

Η στήλη «Παραπομπή» συμπληρώνεται από τον υποψήφιο αναφέροντας τη σχετική παραπομπή σε τεχνικά
φυλλάδια ή άλλο αποδεικτικό που θα περιλαμβάνεται στην προσφορά, από τα οποία πρέπει να φαίνεται
καθαρά ότι η κάθε προδιαγραφή τηρείται.

3.2. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
Προμήθεια εξοπλισμού - Οικονομική προσφορά (τιμές σε €)
Κόστος
Αναλογών
Τελική
Σύνολο
ΦΠΑ
μονάδας
ΦΠΑ
τιμή
Πλήθος
χωρίς
συνόλου
χωρίς ΦΠΑ
μονάδας
μονάδας
(4)
ΦΠΑ
(6)
(1)
(2)
(3)
(5)
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
φορητοί

8

Προβολικά
μηχανήματα

2

Τελική
τιμή
(7)

Σύνολο προσφοράς
Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κάποιου από τα κελιά, ο
υποψήφιος θα αποκλείεται. Στην περίπτωση που ενδιάμεσοι υπολογισμοί ή το άθροισμα των επιμέρους
ποσών διαφέρει από την αναγραφόμενη τελική τιμή, ως τιμή προσφοράς θα λογίζεται η τελική τιμή για όλα
τα προϊόντα (στήλη 7, τελευταίο κελί), με χρήση της οποίας θα γίνει και η κατάταξη για την επιλογή
αναδόχου.
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα,
επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην προσφορά του.

4. Επιλογή αναδόχου
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικά άποψη προσφορά με
βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).
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5. Αποδεικτικά έγγραφα μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
Πριν από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο προμηθευτής που κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος
οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής (παρ. 1 άρθρου 73).

2.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο
προμηθευτής έχει την εγκατάστασή του ή απασχολεί προσωπικό στην Ελλάδα, αφορά οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (παρ. 2 άρθρου 73).

3.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή
χώρας.

6. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στις 29/3/2018 στο δικτυακό τόπο του Κοινωνικού Πολύκεντρου
www.kpolykentro.gr

7. Κατάθεση Προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη,
11/04/2018 και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Διοσκούρων 4 &
Πολυγνώτου, Τ.Κ. 10555, Αθήνα, και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
θα παραλαμβάνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
2103310080-81,κος Συρρής Αναστάσιος.

Για το Κοινωνικό
Πολύκεντρου

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γιούλος

Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

