
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη 
τυπική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, στην Ελλάδα», το 
οποίο υλοποιείται από την ΕΛΙΞ στην Αττική με την υποστήριξη του Διεθνούς Ταμείου 
Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (United Nations International 
Children's Emergency Fund – UNICEF) 
 
ΤΙΤΛΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
(Ταμπλέτες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Tablets, Θήκες Ταμπλετών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ακουστικά) για τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών κέντρων προσφύγων και μεταναστών, παιδιών και 
ενηλίκων, της ΕΛΙΞ στην Αττική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Έως 31/05/2019 
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης  71.100€ χωρίς Φ.Π.Α. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών   

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

29/03/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

02/04/2019 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. 
 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΙΞ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βερανζέρου 15 
ΠΟΛΗ Αθήνα 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 10677 
ΧΩΡΑ Ελλάδα 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303 
ΑΦΜ 090114478 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2103825506 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ 2103814682 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ elix@elix.org.gr 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιλιάδα Κουμούτση 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.elix.org.gr 
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1.2 Χαρακτήρας Αναθέτουσας Αρχής 
 
Η ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛΙΞ) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί προς εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος υλοποιώντας πολύμορφες δράσεις εθελοντισμού και μη 
τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά και ενηλίκους. 
 
1.3 Αντικείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση για προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (Ταμπλέτες 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Tablets, Θήκες Ταμπλετών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Ακουστικά) αφορά στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη 
τυπική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, στην Ελλάδα», το 
οποίο υλοποιείται από την ΕΛΙΞ στην Αττική με την υποστήριξη της UNICEF προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες μη τυπικής εκπαίδευσης του εν λόγω προγράμματος. 
 
ΆΡΘΡΟ 1  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (Ταμπλέτες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Tablets, Θήκες Ταμπλετών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ακουστικά) για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών κέντρων 
προσφύγων και μεταναστών, παιδιών και ενηλίκων της ΕΛΙΞ στην Αττική. 
 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΕΥΡΩ) 

Ταμπλέτες 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών - 
Tablets 

300 63.000 - 

Θήκες για τις 
ανωτέρω Ταμπλέτες 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

300 5.100 6.324 

Ακουστικά 300 3.000 3.720 
 
 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.100€ χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 Ειδικά για τις ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών - Tablets, το προς τιμολόγηση ποσό 

δεν επιδέχεται ΦΠΑ, καθώς από 01/02/2017 ισχύει το ακόλουθο: 
Β. Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων 
Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. 
εφαρμόζονται και τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., 
εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Αφορούν αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα 
οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου 
της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, 
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όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 
1821/2016/6.10.2016): 
- Κινητά τηλέφωνα: «85171200». 
- Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000». 
- Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: 

«84713000». 
 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των επιθυμητών τεμαχίων. 
 Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των ειδών ή της επιθυμητής ποσότητας της 

προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως 

31-05-2019, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. 
 Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο 
των ειδών. 

 Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει καθυπόδειξη της ΕΛΙΞ σε διευθύνσεις εντός της 
Ελλάδος. 

 
ΆΡΘΡΟ 2  
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
2.1 Ανάρτηση της περίληψης της Πρόσκλησης, του σώματος της Πρόσκλησης και των 
Παραρτημάτων αυτής, θα γίνει στην Ιστοσελίδα της «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας» www.elix.org.gr. 
2.2 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα και σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Βερανζέρου 15, 10677, Αθήνα, 5ος όροφος) και σε 
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.elix.org.gr. Ένα αντίτυπο ανά υποψήφιο 
ενδιαφερόμενο. 
2.3 Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2103825506 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση elix@elix.org.gr κατά τις εργάσιμες μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 
11.00-13.00. 
2.4 Παροχή Διευκρινίσεων. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elix@elix.org.gr το αργότερο 6 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
Α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
Β. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη και τη 
διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
ΆΡΘΡΟ 3  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται έως το ποσό των 
εβδομήντα ένα χιλιάδων εκατό Ευρώ (71.100€). Στο ως άνω ποσό δεν περιλαμβάνεται ο 
Φ.Π.Α. 
3.2 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με πόρους της Αναθέτουσας μέσω 
χρηματοδότησης από την UNICEF. 
 
ΆΡΘΡΟ 4  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
4.1 Τόπος διανομής του τεχνολογικού εξοπλισμού και περιφερειακών είναι τα γραφεία της 
«ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» στην Αθήνα (Βερανζέρου 15, 10677, 5ος 

όροφος) ή σε άλλους χώρους υλοποίησης των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων εντός 
της Ελλάδος. 
4.2 Η παράδοση θα γίνει στο σύνολό της έως τις 22 Απριλίου 2019. Στην περίπτωση που 
αυτό δεν είναι δυνατόν, γίνεται αποδεικτή τμηματική παραλαβή ως ακολούθως: 

i. Α’ Παράδοση, το αργότερο έως 22 Απριλίου 2019, τα πρώτα 100 τεμάχια για κάθε 
είδος προμήθειας. 

ii. Β’ Παράδοση, το αργότερο έως 20 Μαΐου 2019 για το σύνολο των υπολειπόμενων 
ποσοτήτων των τριών ειδών προμήθειας. 

 
ΆΡΘΡΟ 5  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί. 
2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
3. Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. 
 
ΆΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση υπό τη μορφή αίτησης, στην οποία θα 
περιλαμβάνεται η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.  
 
Η αίτηση πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον τον νόμιμο εκπρόσωπο 
(όπως αποδεικνύεται με νομιμοποιητικά έγγραφα) ή νομίμως εξουσιοδοτημένου αυτού. 
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ΆΡΘΡΟ 7 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 
7.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
7.2. Τεχνική Προσφορά αόριστη, ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της 
πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 
απορρίπτεται στο σύνολό της. 
7.3. Οι Τεχνικοί όροι συντάσονται και στην Αγγλική προς εγκυρότερη διατύπωση και προς 
αποφυγή παρανοήσεων.   
7.4 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές 
ανά είδος προμήθειας: 
 
Α/Α ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Νο 1 Ταμπλέτες 

Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών - 
Tablets 

1. Διαστάσεις οθόνης: 10,1 - 10,5 inch 
2. Επεξεργαστής: Octa-Core  
3. Μνήμη RAM: τουλάχιστον 3GB 
4. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος: τουλάχιστον 
32GB 
5. Οθόνη: Full HD, τουλάχιστον 1920x1200 
6. Λειτουργικό σύστημα: τουλάχιστον Android 8.0 
7. Συνδεσιμότητα: WiFi 
8. Υποχρεωτική ύπαρξη θύρας σύνδεσης ακουστικών ήχου, 
3,5 mm Jack 
9. Ο αντίστοχος φορτιστής για την προτεινόμενη ταμπλέτα 
10. Η εγγύηση να καλύπτεται από Ελληνική 
Αντιπροσωπεία 

Νο 2 Θήκες για τις 
ανωτέρω 
Ταμπλέτες 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

1. Θήκη γενικής χρήσης, τύπου φακέλου, για το αντίστοιχο 
tablet της προσφοράς, που το προστατεύει από χτυπήματα, 
γρατζουνιές και σκόνη.  
2. Να έχει βάση στήριξης και αναδιπλούμενο πτερύγιο 
3. Λειτουργία βάσης με δύο διαφορετικές γωνίες: (α) 
"όρθια" για κατακόρυφη προβολή και (β) "πλάγια" για 
εύκολη πληκτρολόγηση και οριζόντια προβολή 
4. Στιβαρό και ανθεκτικό σύστημα αγκίστρων για στερέωση 
του tablet χωρίς να καλύπτονται τα κουμπιά ή οι συνδέσεις. 

Νο 3 Ακουστικά 1. Ακουστικό αυτιού με κλιπ, χωρίς στεφάνι κεφαλής 
2. 3.5 mm Jack 
3.  Wearing Comfort: On Ear 
4. Frequency Response (Hz): 20 - 20.000 
5. Transmission: Καλώδιο 
6. Μήκος καλωδίου (m): 1 - 1.5 
7. Βάρος (gr): 15-20 
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ΆΡΘΡΟ 8  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
8.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙΙ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
8.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 
8.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή 
με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 
προσφοράς του.  
8.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 
παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τις διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 
8.6. Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 
επιβαρύνσεις, χωρίς Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν 
γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
8.7. Η προσφερόμενη τιμή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οικονομικό αντικείμενο της 
Πρόσκλησης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 
8.8. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις 
όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 
απορρίπτεται στο σύνολό της. 
 
ΑΡΘΡΟ 9  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
9.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην 
γραμματεία της «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» στην οδό Βερανζέρου 15, 
10677, Αθήνα, στον πέμπτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και 
ώρα 12.00. 
9.2 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με courier. 
9.3 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες. 
9.4 Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή της 
προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την 
«ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά 
αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων διατάξεων δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
9.5 Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
9.6 Οι προσφορές υποβάλλονται στην «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας», στην 
Ελληνική γλώσσα, μέσα σε κλειστό φάκελο. Οι Τεχνικοί Όροι και οι συντομογραφίες αυτών 
επιτρέπεται να είναι στην Αγγλική. 
9.7 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
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διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 
φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος της 
Πρόσκλησης. 
9.8 Επισημαίνεται ότι: 
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 

που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή συμμετέχοντας σε μόνο ένα 
σχήμα (κοινοπραξία, συνεταιρισμό ή ένωση). 

 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στην Πρόσκληση σε περισσότερες από μία 
υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 
υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

 Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν αυτές ζητούνται είτε από την 
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε με 
έγγραφο της «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» μετά από σχετική 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

 Από τις ανωτέρω διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια Επιτροπή. 

 Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών που εμπίπτουν 
στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία αυτά. 

9.10 Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε 
επικυρωμένα αντίγραφα. 
9.11 Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 
ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 
9.11.1 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης σε ένα (1) πρωτότυπο. 
9.11.2 Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός 
και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Τεχνικής 
Προσφοράς των συμμετεχόντων 
9.11.3 Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι 
χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της 
Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. 
9.11.4 Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του διαγωνιζομένου, καθώς επίσης και τις 
παρακάτω ενδείξεις: 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και 
περιφερειακών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Εκπαίδευση για την Ένταξη: 
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Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά και 
ενήλικες, στην Ελλάδα” 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας» 
 
ΆΡΘΡΟ 10  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
10.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων αυτού την Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 12.00 στα γραφεία της «ΕΛΙΞ-
Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» στην οδό Βερανζέρου 15, 10677, Αθήνα (5ος όροφος) 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, σε μια 
ενιαία διαδικασία.  
10.2 Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: 
 Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται. 
 Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα 

οποία μονογράφονται και ελέγχονται ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Οι 
φάκελοι των οικονομικών και τεχνικών προσφορών μονογράφονται και τοποθετούνται, 
χωρίς να ανοιχτούν, μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς. 

 Ακολουθεί αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων, για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

 Στο επόμενο στάδιο προκρίνονται μόνο οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν αξιολογηθεί 
με 70% και άνω 

 Ακολουθεί αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών στοιχείων προσφοράς. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και ακολουθεί 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Με βάση την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και τους όρους της 
πρόσκλησης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη συνολική 
προσφορά εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 11  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  – ΣΥΜΒΑΣΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση θα πρέπει: 
11.1 Να υπογράψει την σύμβαση μέσα σε δυο (2) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κατακύρωσης, μετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής και να 
προσκομίσει Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των Αρμόδιων Αρχών, από τα 
οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του. 
11.2.1 Για παράδοση του συνόλου των τεμαχίων έως 22 Απριλίου 2019, η προκαταβολή 
ύψους 50% θα καταβληθεί σε Ευρώ [€] σε διάστημα σε διάστημα έως 5 ημερών από την 
έναρξη της Σύμβασης. Η εξόφληση θα γίνει άμα την παραλαβή του συνόλου των τεμαχίων. 
11.2.2 Στην περίπτωση που επιλεγεί τμηματική παραλαβή, η προκαταβολή θα καταβληθεί 
σε Ευρώ [€] σε διάστημα έως 5 ημερών από την έναρξη της Σύμβασης ως ακολούθως: 
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i. Α’ Παράδοση, το αργότερο έως 22 Απριλίου 2019, τα πρώτα 100 τεμάχια για κάθε 
είδος προμήθειας – προκαταβολή ύψους 50% και εξόφληση άμα την παραλαβή των 
100 τεμαχίων για κάθε είδος προμήθειας 

ii. Β’ Παράδοση, το αργότερο έως 20 Μαΐου 2019 προκαταβολή 50% για το σύνολο των 
υπολειπόμενων ποσοτήτων των τριών ειδών προμήθειας και εξόφληση άμα την 
παραλαβή των υπολοίπων για κάθε είδος προμήθειας. 

Κατά την παραλαβή των προϊόντων και μόνο στην περίπτωση που δεν προκύπτουν 
παρατηρήσεις από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ως προς την ποιότητα και 
ποσότητα των ειδών, ζητείται η έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου, το οποίο 
περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία, τον σειριακό αριθμό και την ποσότητα των ειδών. 
11.3 Η εξόφληση θα γίνει άμα την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων στο γραφείο της 
ΕΛΙΞ (Βερανζέρου 15, 10677, Αθήνα, 5ος όροφος) ή σε άλλους χώρους υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων εντός της Ελλάδος. 
11.4 Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον προμηθευτή με 
την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να 
τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 
11.5 Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
11.6 Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή 
και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία 
αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, 
για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες. 
 
ΆΡΘΡΟ 12  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
 
12.1 Η «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» έχει την ευχέρεια να: 

 ακυρώσει την παρούσα Πρόσκληση σε οποιαδήποτε φάση βρίσκεται αυτή 
 επαναπροκηρύξει την Πρόσκληση αν δεν ευοδωθεί η παρούσα.  

12.2 Εκ της ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της «ΕΛΙΞ-Προγράμματα 
Εθελοντικής Εργασίας» ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις 
ουδένα και δι' οιανδήποτε αιτία. 
12.3 Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. 
 
ΆΡΘΡΟ 13  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Η παρούσα πρόσκληση αποτελείται από το σώμα της Προσκλήσεως, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς), το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙV (Προσχέδιο της Συμβάσεως) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας» 
Η Πρόεδρος 
Ελένη Γαζή 


