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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Ε.Α.), έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’154/1992) – «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, 

τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών 

οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών», όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 3419/2005, όπως ισχύει σήμερα, (ΦΕΚ 297/Α’/6.12.2005 – «Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας») 

2. Το ΠΔ 221/20.5.1998 Οργανισμός του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

3. Το ΦΕΚ 1275/Τεύχος Β΄/06.08.2010 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στη Διοικητική Επιτροπή αυτού 

4. Το ΦΕΚ 176/6.2.2008 Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργία της Διοικητικής 

Επιτροπής των Επιμελητηρίων 

5. Την απόφαση με αριθμ. 7757/160/6.9.2010 του ΔΣ/ΕΕΑ (ΦΕΚ 1275/6.8.2010), για την 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη ΔΕ/ΕΕΑ 

6. Την απόφαση με αριθμ. 54/24.4.2013 του ΔΣ/ΕΕΑ για την έγκριση της συμπλήρωσης της 

Διαχειριστικής Επάρκειας του ΕΕΑ , κατά ΕΛΟΤ 1429:2008-ΕΛΟΤ 1431-3:2008-Επίπεδο 1 

7. Την υπ' αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

8. Το υπ’ αριθμόν 16137/ΕΥΘΥ 293/12-4-2013 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Διευκρινιστική 
Εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ 
αριθμ.5058/ΕΥΘΥ/138/ΦΕΚ 292/13.2.2013)»  

9. Τον Ν 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) Για την διαχείριση και τον έλεγχο αναπτυξιακών 
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παρεμβάσεων  

10. Τον Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) Μέρος Β΄: Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  

11. Το Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» το Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «περί 

Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 3871/2010, και το άρθρο 24, παρ.4 του Ν 2919/2001 

(Φ.Ε.Κ 128/Α/25.06.2001) 

12. Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας και την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

13. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ, και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης-11-2005, 
αναλογικά εφαρμοζόμενο.  

14. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», αναλογικά 

εφαρμοζόμενο. 

15. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) 

16. Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» 

17. Την υπ’ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/ /27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

18.  Το υπ’ αριθμόν 16137/ΕΥΘΥ 293/12-4-2013 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Διευκρινιστική 
Εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ 
αριθμ.5058/ΕΥΘΥ/138/ΦΕΚ 292/13.2.2013)» 

19. Το Ν. 4314/23.12.2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων … και άλλες διατάξεις.» 

20. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και 
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και 
κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

21. Την απόφαση 1265.2/15.7.2013 της ΔΕ/ΕΕΑ για τον ορισμό του Υπεύθυνου –συντονιστή της 

«Μονάδας προγραμματισμού, σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης εθνικών και 

κοινοτικών προγραμμάτων» 

22. Το υπ. αριθμ. 35100014/ 18.10.2012 πιστοποιητικό επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας 

του ΕΕΑ κατά  ΕΛΟΤ 1429:2008 και ΕΛΟΤ 1431-3:2008-Επίπεδο 1 από την TUV Rheinland 

Hellas S.A. 
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23. Την υπ. αριθμ. 13/ΕΦΔ08 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα 

Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs)» και MIS 464754, ΣΑΕ «ΕΠ0858» και Ενάριθμο 

«2014ΕΠ08580000» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» και των συνημμένων αυτής 

24. Την απόφαση του ΔΣ του ΕΕΑ με αριθμ. 76/3.2.2014 για την υλοποίηση της Πράξης 

«Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs)» με ίδια μέσα 

25. Την με αριθ. Πρωτ. 1690/26.3.2014 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ  για την 

υλοποίηση της Πράξης  με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs)» με 

ίδια μέσα, την απασχόληση του μόνιμου προσωπικού (τακτικού ή αορίστου χρόνου),την 

διάθεση των αναγκαίων υλικών και μέσων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης 

26.  Τη Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου [1] 

“Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs)” της Πράξης [464754] “Συνεργατικά 

Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας” (δ.τ. COINs), για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη 

διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου [1]. 

27. Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης / του Έργου 

28. Την  με αριθμό 2687/26.10.2015 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ   

 

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προμηθευτεί με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, 250 φορητούς υπολογιστές 

τύπου tablet, στο πλαίσιο της Δράσης 3 της Πράξης με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής 

Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks». 

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) υλοποιεί την Πράξη (Έργο) με τίτλο «Συνεργατικά 

Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks», διακριτικό τίτλο «COINs» και 

κωδικό ΟΠΣ 464754 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Θεματική 

Προτεραιότητα «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Επιχειρήσεις και Ομίλους Επιχειρήσεων», 

Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία – Ενίσχυση Δομών Υποστήριξης Επιχειρήσεων» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους. 

Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος που 

έχουν δημιουργηθεί στην λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων από το 

δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και προβλήματα για τους 

επιχειρηματίες του Δήμου και έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της λειτουργίας τους. 

Το ΕΕΑ μέσω της υλοποίησης της Πράξης προβλέπει να: 

• Συμβάλει στην αναβάθμιση ή συμπλήρωση των δεξιοτήτων των ιδίων των επιχειρήσεων καθώς 

και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο καινοτόμων 

επιχειρηματικών προτύπων και νέων τεχνολογιών. Η υιοθέτηση και προαγωγή καινοτομιών 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Δήμου 

3 
 

ΑΔΑ: Β837469ΗΕΜ-6ΒΕ



Αθηναίων καθώς συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών και 

υπηρεσιών τους. 

• Προωθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και την υιοθέτηση και 

προαγωγή καινοτομιών ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

του Δήμου Αθηναίων καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών και 

υπηρεσιών τους. 

Η Πράξη αποτελείται από έξι (6) επιμέρους Δράσεις, το αντικείμενο των οποίων περιγράφεται 

συνοπτικά ως εξής: 

1. Δράση 1. Διαγνωστική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης παρεμβάσεων σε διακόσιες (200) 

επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων: 

 Διαγνωστική ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων – μελών του ΕΕΑ του Δήμου 

Αθηναίων και προσδιορισμός προτεραιοτήτων 

 Προσδιορισμός και σχεδιασμός παρεμβάσεων στις επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων 

 Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν 

στις παρεμβάσεις 

 Προσδιορισμός προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των πέντε (5) συνεργατικών 

σχηματισμών (clusters). 

2. Δράση 2. Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων 

σε διακόσιες (200) επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων: 

 Ανάπτυξη των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων στις 

επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων 

 Παραμετροποίηση – εισαγωγή περιεχομένου και άδειες πρόσβασης 

 Εκπαίδευση μελών της ομάδας του Επιμελητηρίου (προσωπικό του Οργανισμού), στελεχών 

και εμπειρογνωμόνων που θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις του Δήμου 

Αθηναίων. 

3. Δράση 3. Υλοποίηση παρεμβάσεων σε διακόσιες (200) επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων: 

 Διαμόρφωση οκτώ (8) ομάδων επιχειρήσεων 

 Υλοποίηση παρεμβάσεων κατά ομάδες (8 παρεμβάσεις / συναντήσεις) 

 Διαμόρφωση και υποστήριξη πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών (clusters). 

4. Δράση 4. Προβολή έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του: 

 Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση επιχειρήσεων 

 Τεχνικές συναντήσεις (3 συναντήσεις) 

 Διάχυση αποτελεσμάτων. 

5. Δράση 5. Αξιολόγηση υλοποίησης έργου: 
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 Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και αποτίμηση των δεικτών 

παρακολούθησης, σε σχέση με τους στόχους και τα προσδοκώμενα οφέλη του (on-going 

αξιολόγηση) 

 Αξιολόγηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (ex-post αξιολόγηση). 

6. Δράση 6. Συντονισμός - Παρακολούθηση Πράξης (Έργου): 

 Συντονισμός –Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου Πράξης (Έργου). 

 Συντονισμός –Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου Πράξης (Έργου). 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης των 200 επιχειρήσεων που επελέγησαν μετά από 

πρόσκληση του ΕΕΑ και τα μέλη των συνεργατικών σχημάτων κλήθηκαν  να συμμετάσχουν  σε 

συναντήσεις ομαδικής συμβουλευτικής με τους εμπειρογνώμονες (experts) με  αντικείμενο: 

• Διαχείριση Καινοτομία (πρακτικά βήματα για εισαγωγή καινοτομίας, κ.λπ.) 

• Διαχείριση Συνεργασιών (βήματα πρακτικής εφαρμογής για διαμόρφωση συνεργατικών 

σχηματισμών, κ.λπ.) 

• Σύγχρονες τεχνικές Marketing (με έμφαση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

κ.λπ.) 

• Ποιότητα για μικρές επιχειρήσεις (προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στους κλάδους 

των επιχειρήσεων / μελών του ΕΕΑ) 

• Νέα Συστήματα διοίκησης / διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP, CRM προσαρμοσμένα σε 

ΜΜΕ, κ.λπ.) 

• Πωλήσεις – Τεχνικές προσέγγισης του πελάτη 

• Τεχνικές μείωσης κόστους (κοστόλογηση προϊόντων και υπηρεσιών, μείωση κόστους, κ.λπ.) 

• Διαχείριση έργων και χρόνου (με τη χρήση σύγχρονων μέσων πληροφορικής και πρακτική 

εφαρμογή σε tablet, κ.λπ.). 

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες (Experts)  

παραμετροποιήθηκε και έχει εισαχθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης 

(πλατφόρμα e-learning) του ΕΕΑ: http://e-learning.eea.gr/. 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στις τεχνικές συναντήσεις και στους συνεργατικούς σχηματισμούς, 

για να εξοικειωθούν με τη νέα τεχνολογία και τις σύγχρονες εφαρμογές πρέπει να διαθέτουν tablet.  

Η προμήθεια  των 250 tablets  και η διάθεση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις παράλληλα με την 

εκπαίδευσή τους θα συμβάλει στην χρήση του Tablet στην καθημερινή ζωή και τη χρήση σύγχρονων  

εργαλείων & Εφαρμογών (Πρόσβαση στα Αρχεία από παντού, Διαχείριση Αναθέσεων – 

Εκκρεμοτήτων, Παρουσίαση Προϊόντων, Διαχείριση Παραγγελιών κ.α.). 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των 250 φορητών υπολογιστών τύπου tablet  

ανέρχεται σε είκοσι  χιλιάδες  ευρώ (20.000 €) πλέον  Φ.Π.Α. (23%). 

Η πληρωμή του έργου γίνεται απολογιστικά μετά την παραλαβή των φορητών υπολογιστών τύπου 

tablet. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πιστοποίησης και Παραλαβής ελέγχει το φυσικό αντικείμενο 

που υλοποιήθηκε ως προς την ποσότητα, ποιότητα) και εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

Η πληρωμή πραγματοποιείται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η παράδοση των φορητών υπολογιστών τύπου tablet  από τον προμηθευτή  θα πρέπει να γίνει το 

πολύ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έργου (Πράξης) προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 

30/11/2015, σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης του ΕΕΑ, εκτός εάν 

κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση αυτής, οπότε το παρόν έργο δύναται να παραταθεί μέχρι 

την λήξη του έργου (Πράξης) με ανάλογη αναδιαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

Ε. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο 
αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράφει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. 

2. Οι  ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές  των tablets είναι οι εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΘΟΝΗ 8΄ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  IPS 

MULTI TOUCH SCREEN ΝΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID 4.4 Η ΝΕΟΤΕΡΟ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ QUAD CORE 1.3 GHz  ΚΑΙ ΑΝΩ 

MNHMH 1 G RAM Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ 8 GB ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI 802.11 B/G/N/ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ BLUETOOTH 4.0 + LE 

ΕΙΣΟΔΟΣ USB 1 MICRO USB + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ MICRO USD TO USB 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  1 ΕΤΟΣ 

6 
 

ΑΔΑ: Β837469ΗΕΜ-6ΒΕ



ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ADOBE READER,  GOOGLE PLAY STORE  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝIA  

 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία του φακέλου 
προσφοράς είναι αληθή και ακριβή. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα  υποβάλουν φάκελο προσφοράς τους για την ανάληψη της προμήθειας 
θα πρέπει να  καταθέσουν προσφορές μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα 
εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικήc και Οικονομικής  προσφοράς).   

 

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης που ορίστηκε  με την απόφαση 2687/26.10.2015 της  Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 

τεύχος Α’ 23.12.2014). 
 
Για την αξιολόγηση προσφορών, λαμβάνονται υπόψη, τα παρακάτω κριτήρια. 

 
1η ΟΜΑΔΑ (Τεχνικών προδιαγραφών - Ποιότητας και Απόδοσης) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Η ποιότητα των προσφερομένων  φορητών υπολογιστών 
tablets σε σχέση  με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης (όπως αναγράφονται στον Πίνακα 1) 

40% 

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών (απαίτηση: 
μέγιστος χρόνος παράδοσης 7 ημέρες από την ημερομηνία  
παραγγελίας τους) 

40% 

Σύνολο ομάδας: 80% 

 
2η ΟΜΑΔΑ (Τεχνικής Υποστήριξης / Κάλυψης - Εγγύησης) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

α. Η παρεχόμενη σε έτη εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν 
συντήρηση 
(απαίτηση: τουλάχιστον δυο  2 έτη) 

10% 

β. Η ποιότητα εξυπηρέτησης (service, τεχνική βοήθεια κ.λπ.) 
(απαίτηση: τουλάχιστον για ένα (1) έτος) 

10% 

Σύνολο ομάδας: 20% 
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Σε περίπτωση αδυναμίας ταύτισης επιμέρους προδιαγραφών κάποιου είδους λόγω αποδεδειγμένης 

απόσυρσης προϊόντων από την αγορά, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται να 

αξιολογήσει την εναλλακτική κάλυψη της συγκεκριμένης προδιαγραφής σε ενδεχόμενη πρόταση του 

Προμηθευτή, αν αυτή θεωρείται τεχνικά αποδεκτή. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των τεχνικών προσφορών ανέρχεται σε 100 

βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του έργου.  

 Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου 

υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές του έργου. 

 Η βαθμολογία αυτή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου δεν 

καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί ως 

επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

 Προσφορές, οι οποίες δεν θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσης θα 

απορρίπτονται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπρόσθετα 

οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό κριθεί απαραίτητο και οι υποψήφιοι υποχρεούνται 

να το προσκομίσουν.  

• Βαθμολόγηση της συνολικής Προσφοράς των προμηθευτών, οι προσφορές των οποίων δεν 

έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης, με βάση τη μαθηματική σχέση που 

ακολουθεί: 

ΣΒ = (ΤΠi / ΤΠmax) x 80% + (ΟΠmin / ΟΠi) x 20% 

όπου: 

ΣΒ: Συνολική βαθμολογία προσφοράς 

ΤΠi: Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου 

ΤΠmax: Μέγιστη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών 

ΟΠi: Τιμή οικονομικής προσφοράς υποψηφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

ΟΠmin: Χαμηλότερη τιμή των οικονομικών προσφορών, μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

• Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό (πρακτικά) αξιολόγησης και γνωμοδότηση 

για την κατακύρωση του διαγωνισμού, τα οποία διαβιβάζουν στο αρμόδιο όργανο για έγκριση. 

Για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίζονται μετά από έγγραφη πρόσκληση του υποψηφίου 

αναδόχου τα κατά τον νόμο (ΠΔ 118/2007) προβλεπόμενα  δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην 

υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα). 

Αποκλειστικά  αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα 
ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 

Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: 
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Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον 

οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 

προκήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

προκήρυξης προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον 

συμφέρουσα. 

Το ΕΕΑ έχει τη δυνατότητα αύξησης έως και 30% της τελικής ποσότητας σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

έργου. 

Ζ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο: 

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

    i)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου   υπογραφής, στην οποία: 

      α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

      β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,  

    -     δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην       περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

• Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6  του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις 

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περ. (3) του 

εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 

• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του 

εδ. α΄ της παρ. 2 και στην περ. 3 του εδ. β΄ της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, 

• Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 

6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση 

  ii) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει,  στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της 

επιχείρησης και ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα: 

 Παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για τη 

διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τη δυνατότητα 

ανταπόκρισης στην καλή εκτέλεση της σύμβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού 

εξοπλισμού υποκαταστημάτων ή συνεργαζόμενων καταστημάτων, που διαθέτει για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

9 
 

ΑΔΑ: Β837469ΗΕΜ-6ΒΕ



 Κατάλογο με παρόμοια έργα που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από το 

διαγωνιζόμενο, με αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα, στην ημερομηνία ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συμβάσεων κ.λπ.  

  γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετούνται δύο οικονομικές προσφορές (ξεχωριστά για κάθε τρόπο), στις οποίες θα 

αναγράφονται το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (άνευ Φ.Π.Α.) ολογράφως και 

αριθμητικώς, ο Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη υπηρεσία και θα βαρύνει το 

Επιμελητήριο ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές της προσφοράς είναι 

δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ενδεχόμενης παράτασης 

αυτής. 

Στο φάκελο της κυρίως προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται: 

1. Ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της  

       (Α.Π. 10380 /3.11.2015). 

2. Η ένδειξη για το Έργο του ΕΕΑ «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» της Πράξης 

«Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» με δ.τ. «COINs» και κωδικό ΟΠΣ 464754. 

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Η επωνυμία του προμηθευτή και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ή να προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 

12/11/2015 (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών), ώρα 15.00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ΕΕΑ 

στη διεύθυνση: 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, 10679 ΑΘΗΝΑ 

Για την με Α.Π. 10380 /3.11.2015 

Πρόσκληση για την επιλογή  προμηθευτή 

για την προμήθεια φορητών υπολογιστών τύπου tablet   

«Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (COINs)» της Πράξης «Συνεργατικά Δίκτυα 

Ανοιχτής Καινοτομίας» με δ.τ. «COINs» και κωδικό ΟΠΣ 464754 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Η. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες έως 30/11/2015 από την επόμενη ημέρα 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών (ΕΕΑ), πριν από τη λήξη της. 

Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Μονάδα Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης προγραμμάτων ΜΜΕ του ΕΕΑ 

στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103380236 καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00. 

 

Για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΑ 
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