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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ  

«Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ∆ιδασκαλίας, 
Οργάνων Εργαστηρίου, Επίπλωσης και Λοιπού Εξοπλισµού για 58  Εργαστήρια 

Φυσικών Επιστήµων της Α΄/θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα»  

που αφορά στα υποέργα 3,4 και 5 του έργου «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υποδοµές και Προµήθεια Εξοπλισµού (α΄φάση)»  

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
 

∆ιάρκεια έργου: Εννέα (9) µήνες 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 1.576.420,50  € χωρίς ΦΠΑ  ή 1.875.940,40 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 19% 
Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ε.Κ.: 23/2/2007 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµερήσιο Τύπο: 27/2/2007 
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ-ΥΠΕΠΘ 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17/4/2007 
 
Η προµήθεια αφορά στα υποέργα 3,4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υποδοµές και Προµήθεια Εξοπλισµού 
(α΄φάση)» που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 5.2 «Αναβάθµιση υποδοµών και 
εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας 5.2.2 
«Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας & φυσικών επιστηµών-εποπτικά µέσα» και της 
Κατηγορίας Πράξεων 5.2.2. δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µουσικής 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  

 

ΑΡΘΡΟ 1. U ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
U1. Αναθέτουσα Αρχή είναι : 
 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ  (ΕΥΕ ΥΠΕΠΘ). 
 
U2. Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 
 
Ξενοφώντος 15A, 10557 Aθήνα, Ελλάδα 
Τηλ. 210-3376922 
Φαξ. 210-3258625 
 

ΑΡΘΡΟ 2. UΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια και εγκατάσταση:  

• UΕποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ∆ιδασκαλίας U, στο πλαίσιο του 
Υποέργου 3, µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 58  ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

• UΟργάνων Εργαστηρίου U, στο πλαίσιο του Υποέργου 4, µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 58 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α»  

• UΕπίπλωσης και Λοιπού ΕξοπλισµούU, στο πλαίσιο του Υποέργου 5, µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

για 58  εργαστήρια φυσικών επιστηµών Α΄/θµιας εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα.  
 

Ο εξοπλισµός αυτός κατατάσσεται σε τρεις (3) διακριτές κατηγορίες, ως εξής:  
 

 Εποπτικά Μέσα, Η/Υ και Όργανα ∆ιδασκαλίας 
 Επιστηµονικά Όργανα και Υλικά 
 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 

 

Ως εκ τούτου το συνολικό Έργο αποτελείται από τρία (3) διακριτά επί µέρους 
Τµήµατα, όπως παρακάτω: 
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α) Τµήµα 1: Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων 
∆ιδασκαλίας  
 
Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση: 

 
1. 58 συσκευών τηλεόρασης που κατατάσσονται στον κωδικό CPV <32324100-

1> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)  
2. 58 συσκευών αναπαραγωγής εικόνας και ήχου (Video και DVD) που 

κατατάσσονται στον κωδικό CPV <32300000-6> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)  

3. 58 τρανζίστορ (ραδιόφωνο) που κατατάσσονται στον κωδικό CPV <32310000-
9> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

4. 58 CD Player που κατατάσσονται στον κωδικό CPV <32331400-6> 
(κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

5. 58 ανακλαστικών προβολέων διδασκαλίας (Overhead projector) που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <30191200-6> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

6. 58 οθονών προβολής που κατατάσσονται στον κωδικό CPV < 33453400-4> 
(κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

7. 58 συστηµάτων προβολής οθόνης Η/Υ (βιντεοπροβολείς) που κατατάσσονται 
στον κωδικό CPV <30231220-5> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου)      

8. 58 διασκοπικών προβολέων διδασκαλίας (για σλάϊτς) που κατατάσσονται στον 
κωδικό CPV <33452110-7> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

9. 58 συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που κατατάσσονται στον κωδικό 
CPV <30214000-5> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 
µε προεγκαταστηµένα λογισµικά (Εξελληνισµένα MS Windows XP, 
Εξελληνισµένο MS Office XP, λογισµικά πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό, 
προγράµµατα προστασίας από ιούς που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<30241000-0> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)  

10. 58 έγχρωµων εκτυπωτών  σελίδας, τεχνολογίας ψεκασµού µελάνης που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <30233234-0> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

11. 58 σαρωτών έγχρωµων επιτραπέζιων που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<33261200-9> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

12. 58 µικροσκοπίων που κατατάσσονται στον κωδικό CPV <33434000-1> 
(κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

13. 58 προπλασµάτων ανθρώπινου κορµού που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

14. 58 προπλασµάτων ανθρώπινου αυτιού που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

15. 58 προπλασµάτων ανθρώπινου οφθαλµού που κατατάσσονται στον κωδικό 
CPV <36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 
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16. 58 προπλασµάτων ανθρώπινου σκελετού που κατατάσσονται στον κωδικό 
CPV <36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

17. 58 χαρτών ανθρώπινου δοντιού που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

18. 58 χαρτών ανθρώπινου µυϊκού συστήµατος που κατατάσσονται στον κωδικό 
CPV <36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

19. 58 σετ διαφανειών µε φυτά και ζώα που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<36153000-8> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

Επί πλέον θα παρασχεθεί για το προβλεπόµενο από τους όρους εγγύησης διάστηµα, 
η προβλεπόµενη από τους όρους εγγύησης συντήρηση και επισκευή για το σύνολο 
των παραπάνω ειδών. 
 
β)  Τµήµα 2: Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και Υλικών  
 
Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση: 

1. 58 Σειρών γενικών εργαστηριακών οργάνων όπως περιγράφονται στο 
παράρτηµα που κατατάσσονται στον κωδικό CPV <26152300-1> (κανονισµός  
2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

2. 58 Σειρών οπτικής όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που κατατάσσονται 
στον κωδικό CPV <26152300-1> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

3. 58 Σειρών οργάνων Ηλεκτρισµού – Μαγνητισµού όπως περιγράφονται στο 
παράρτηµα που κατατάσσονται στον κωδικό CPV <26152300-1> (κανονισµός  
2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

4. 58 Σειρών χηµικών οργάνων όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <26152300-1> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

5. 58 Σειρών συσκευών Φυσικής όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <26152300-1> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

6. 58 Σειρών εργαστηριακών ειδών οικιακής χρήσης - ηλεκτρικών συσκευών 
όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που κατατάσσονται στον κωδικό CPV 
<29710000-9> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

Επί πλέον θα παρασχεθεί για το προβλεπόµενο από τους όρους εγγύησης διάστηµα, 
η προβλεπόµενη από τους όρους εγγύησης συντήρηση και επισκευή για το σύνολο 
των παραπάνω ειδών. 

 
γ) Τµήµα 3:  Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού 
 
Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση: 

1. 441 πάγκων εργασίας µαθητή όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36123100-0> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)  
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2. 1764 καθισµάτων µαθητή όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36111400-6> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

3. 58 καθισµάτων δασκάλου όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36111400-6> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

4. 413 οργανοθηκών µαθητή όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36123000-9> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

5. 58 οργανοθηκών δασκάλου όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36123000-9> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

6. 58 Πινάκων µαρκαδόρου όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <30192140-4> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

7. 58 Βιβλιοθηκών όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που κατατάσσονται 
στον κωδικό CPV <36133320-1> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

8. 58 Πάγκων µικροσκοπίου όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36123000-9> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

9. 58 Επίπλων Η/Υ όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που κατατάσσονται 
στον κωδικό CPV <36121400-9>. (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

10. 58 Επίπλων εκτυπωτή – σαρωτή όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36121400-9> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

11. 58 Επίπλων TV – Video όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <36121400-9> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

12. 58 Ψυγείων όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που κατατάσσονται στον 
κωδικό CPV <29711130-6> (κανονισµός  2195/2002  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

13. 116 Πυροσβεστήρων όπως περιγράφονται στο παράρτηµα που 
κατατάσσονται στον κωδικό CPV <29242410-4> (κανονισµός  2195/2002  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

Επί πλέον θα παρασχεθεί για το προβλεπόµενο από τους όρους εγγύησης διάστηµα, 
η προβλεπόµενη από τους όρους εγγύησης συντήρηση και επισκευή για το σύνολο 
των παραπάνω ειδών. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, σύµφωνα µε τους όρους 
υποβολής προσφορών. ∆ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 
προσφορές που υποβάλλονται για µέρος Τµήµατος.  
Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου ή προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία 
περισσότερα του ενός Τµήµατα. 
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Αναλυτικά, τα αντικείµενα των Τµηµάτων και συνολικά οι υποχρεώσεις των 
αναδόχων περιγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης 
αυτής.  
 

ΑΡΘΡΟ 3. UΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός του συνολικού έργου ανέρχεται σε: 
Ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και 
πενήντα λεπτά (1.576.420,50 €) χωρίς ΦΠΑ 19%, ήτοι σε  ένα εκατοµµύριο 
οκτακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά 
(1.875.940,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα προσφορά.  
Το συνολικό έργο αφορά στα υποέργα 3, 4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών 
Επιστηµών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υποδοµές και Προµήθεια 
Εξοπλισµού (α΄φάση)» που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 5.2 «Αναβάθµιση 
υποδοµών και εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης»,της 
Ενέργειας 5.2.2 «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας & φυσικών επιστηµών-
εποπτικά µέσα» και της Κατηγορίας Πράξεων 5.2.2. δ «Εργαστήρια φυσικής, 
καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µουσικής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» και 
χρηµατοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους των συµβάσεων, οι κρατήσεις και οι λοιπές 
οικονοµικές επιβαρύνσεις τους, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά 
σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στις συµβάσεις που θα υπογραφούν µε 
τους Αναδόχους. 
 Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ανά επιµέρους Τµήµα, όπως παρακάτω: 
Τµήµα Προϋπολογισµός χωρίς 

ΦΠΑ 19% 
Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 
19% 

1. Για το Τµήµα-1, 
Προµήθεια και 
Εγκατάσταση Εποπτικών 
Μέσων, Η/Υ   και 
Οργάνων ∆ιδασκαλίας 

Πεντακόσιες είκοσι δύο 
χιλιάδες διακόσια δέκα 
τέσσερα ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτά 
(522.214,45 €) 

Εξακόσιες είκοσι µία χιλιάδες 
τετρακόσια τριάντα πέντε 
ευρώ και είκοσι λεπτά 
(621.435,20 €) 

2. Για το Τµήµα-2, 
Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Επιστηµονικών Οργάνων 
και Υλικών 

Τριακόσιες πενήντα έξι 
χιλιάδες πεντακόσια 
εβδοµήντα οκτώ ευρώ και 
δέκα πέντε λεπτά 
(356.578,15 €) 

Τετρακόσιες είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες τριακόσια είκοσι 
οκτώ ευρώ (424.328,00 €) 

3. Για το Τµήµα-3, 
Προµήθεια και 
Εγκατάσταση Επίπλων 
και Λοιπού Εξοπλισµού 

Εξακόσιες ενενήντα επτά 
χιλιάδες εξακόσια είκοσι 
επτά ευρώ και ενενήντα 
λεπτά (697.627,90 €) 

Οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες 
εκατόν εβδοµήντα επτά 
ευρώ και είκοσι λεπτά 
(830.177,20 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

Ένα εκατοµµύριο 
πεντακόσιες εβδοµήντα  
έξι χιλιάδες τετρακόσια 
είκοσι ευρώ και πενήντα 
λεπτά (1.576.420,50 €) 

Ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες 
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες 
εννιακόσια σαράντα ευρώ 
και σαράντα λεπτά 
(1.875.940,40 €) 
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Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και 
συγκεκριµένα την παρακάτω ΣΑΕ 445/3: T 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

2005ΣΕ44530089 
«Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υποδοµές 
και Προµήθεια Εξοπλισµού (α΄φάση)» 

 

ΑΡΘΡΟ 4. UΟΡΙΣΜΟΙ 
   
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή και Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του 
ΥΠΕΠΘ, που θα υπογράψει µε τους Αναδόχους τις συµβάσεις για την προµήθεια 
των ειδών, για κάθε Τµήµα. . Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας απαντά σε τυχόν ενστάσεις 
κατά του τεύχους προκήρυξης. 
 

Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Η κα Ελένη Αναστασοπούλου 
στέλεχος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό 
πληροφορίες µε τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3376922, φαξ 210-3258625 και  e-mail: 
HTUeanastasopoulou@mou.gr UTH . 
 
Έργο της παρούσας διακήρυξης: «Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών 
Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ∆ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίου, Επίπλωσης και 
Λοιπού Εξοπλισµού για 58  Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α΄/θµιας Εκπ/σης 
σε όλη την Ελλάδα» 
Το έργο της παρούσας διακήρυξης χωρίζεται στα κάτωθι διακριτά Τµήµατα:  
 
Τµήµα 1: Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων 

∆ιδασκαλίας  
Τµήµα 2: Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και Υλικών  
Τµήµα 3: Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού  

Αναλυτική περιγραφή αυτών των Τµηµάτων περιλαµβάνεται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ∆ιακήρυξης. 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: Το αρµόδιο για την «αποσφράγιση και την αξιολόγηση» 
των προσφορών  συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα 
συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης. 
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Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό 
τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον 
Προσφέροντα ή τον νόµιµο  εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις 
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την 
Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση καθενός από τα  τρία (3) Τµήµατα, σύµφωνα µε 
τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική 
επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση καθενός από τα  τρία (3) Τµήµατα. S 

Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
για κάθε ένα Τµήµα, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισµός έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή 
δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου συνολικού Έργου. 

Προϋπολογισµός Τµήµατος: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή 
δαπάνη για την υλοποίηση καθενός από τα τρία (3)  προκηρυσσόµενα Τµήµατα 

Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί κάθε ένα από τα  
τρία (3) Τµήµατα. 

Επιτροπή Παραλαβής (Τοπική /Κεντρική): Οµάδα προσώπων που ορίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή ως υπεύθυνη για την παραλαβή των Παραδοτέων καθενός 
από τα  τρία (3) Τµήµατα. 
 
Συµβατικά τεύχη: Το Τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου για κάθε Τµήµα, και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την 
συµπληρώνουν και τα οποία περιλαµβάνουν, κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. 
την ∆ιακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, γ. την Οικονοµική 
Προσφορά του Αναδόχου δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και ε. τις 
παρατηρήσεις των Επιτροπών  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, και Παραλαβής Τµηµάτων. 
 
Στο κείµενο της ∆ιακήρυξης οι παρακάτω συντοµογραφίες ερµηνεύονται ως εξής: 
 
ΥΠΕΠΘ : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
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ΕΠΕΑΕΚ : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
ΕΥΕ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ  
ΕΥ∆ : Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ 
ΚΠΣ :  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση / Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ε.Ε.Ε.Κ. : Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσηµο έντυπο όπου 
δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, ∆ιακηρύξεις 
κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που 
αφορούν. 
ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ : Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 
ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 

ΑΡΘΡΟ 5. UNOMIKO  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

U5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
1. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 31.3.2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών  

2. Οι διατάξεις περί δηµόσιων συµβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσµικό 
πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασµού του ΥΠΕΠΘ και ειδικότερα το άρθρο.11 του Ν. 
2640/98 (ΦΕΚ 206Α) και την υπ΄αρ. 141/29-1-2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/10.02.2004) 
«Έγκριση Οδηγού Χρηµατοδότησης Ειδικού Λογαριασµού Υπ.Ε.Π.Θ.» και την 
κείµενη νοµοθεσία που διέπει τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΚΠΣ, και 
συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α), του Π.∆. 394/96 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 266/Α/2-12-96), όπως ισχύει σήµερα. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152 Α) περί σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, όπως 
τροποποιήθηκε από το αρ. 13 του Ν. 3149/10-6-03 (ΦΕΚ 141Α) «Θέµατα 
αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ», όπου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογών υπάγεται στον 
Υπουργό. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν2413/96 (ΦΕΚ 124 Α) σχετικά µε τον Ειδικό 
Λογαριασµό του ΥΠΕΠΘ όπως ισχύει σήµερα. 

5. Την ΚΥΑ 845/25-8-2003 (ΦΕΚ1222 Β) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
329/10-2-2005 (ΦΕΚ 210 Β) σχετικά µε τη «Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού στο 
ΥΠΕΠΘ». 

6. Η µε αρ. πρωτ. 10756/09-10-02 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών- Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης-Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» 
(ΦΕΚ1343/Β/2002), όπως ισχύει σήµερα. 

7. Οι διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» 
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8. Η Οδηγία 89/665/ΕΟΚ «Για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον 
τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων». 

9. Τον 1564/2005 Κανονισµό της Επιτροπής της 7P

ης
P Σεπτεµβρίου 2005. 

10. Οι µε αριθµ. 448/2004, 1145/2003, 1685/2000, 1260/99 Κανονισµοί (ΕΚ) της 
Επιτροπής σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπανών για τη συγχρηµατοδότηση από 
τα διαρθρωτικά ταµεία. 

11. Ο µε αριθµ. 1783/99 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε το ΕΤΠΑ 

12. Οι διατάξεις του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 
υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ  (ΦΕΚ Α’ 178/1997) 

13. Ο Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την ∆ιασφάλιση της ∆ιαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005, όπως και το π.δ. 774/1980. 

14. Το από 17-4-2000 Πρακτικό της 11ης Γενικής Συνεδρίασης  της Ολοµέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου από το οποίο προκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση των 
προµηθειών που χρηµατοδοτούνται µερικώς ή ολικώς από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση από τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

15. Την µε αρ. 200/7-4-1999 γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους, το οποίο ύστερα από σχετικό ερώτηµα του ΥΠΕΠΘ γνωµοδότησε 
ότι για την προµήθεια ειδών εξοπλισµού και εργαστηρίου Πληροφορικής, η οποία 
εντάσσεται σε πρόγραµµα εντασσόµενο στο ΚΠΣ δεν απαιτείται προηγούµενη 
έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΠΕΣ∆Α σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.∆.  101/73. 

16. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

17. Την µε αρ.πρωτ. Π1/5437/12-11-2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµηθειών που εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
«ΕΠΕΑΚ»» 

18. Η υπ΄αριθµ.2/51557/0026(ΦΕΚ 1209/Β/01) Υπουργική Απόφαση  «Περί 
καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

19. Η µε αρ. πρωτ. 12608/15-06-2006 1 P

η
P τροποποίηση απόφαση ένταξης της πράξης 

«Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης-Κτιριακές 
Υποδοµές και Προµήθεια Εξοπλισµού (α΄φάση)» µε κωδικό MIS_100717, στο 
Μέτρο 5.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

20.  Η µε αρ. πρωτ. 23791/∆Ε 4379/27-06-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών που εγκρίνει την ένταξη της πράξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) και στη ΣΑΕ 445/3  µε κωδικό «2005ΣΕ44530089». 
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U5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί 
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική 
επάρκεια και εµπειρία. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, 
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως 
ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που 
δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου/Τµήµατος ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν 
περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις 
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των 
Προσφερόντων. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή/ και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός 
Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  
Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισµού και θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα 
ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των 
κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, καθώς και των 
κανονισµών που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων 
τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την 
ερµηνεία της ∆ιακήρυξης. 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6. UΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η ∆ιακήρυξη αυτή αποτελείται από: 
 
α. το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)  
γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς)  
δ. τα Παραρτήµατα:  

Ι.    Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 
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ΙI.   Κριτήρια αξιολόγησης  
ΙΙΙ.  Ανάλυση βαρών επί µέρους στοιχείων Οµάδων Κριτηρίων 
IV. Πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού 
V.  Πίνακες Συµµόρφωσης  

 

ΑΡΘΡΟ 7. UΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
1. Η Προκήρυξη δηµοσιεύθηκε από 17/10/2006 έως 01/11/2006 για δηµόσια 

διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής (www.eye-
ypepth.gr) 

2. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23/2/2007. 

3. Τα τεύχη της ∆ιακήρυξης στάλθηκαν για ενηµέρωση στο ΕΒΕΑ την 27/02/2007 
4. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης την  27/02/2007 
5. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο 

(ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 27/02/2007) 
6. Το κόστος δηµοσίευσης στον ελληνικό Τύπο θα βαρύνει την Τεχνική Βοήθεια της 

ΕΥΕ Προγραµµάτων ΚΠΣ.  
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ΑΡΘΡΟ 8. UΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Προς δηµοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της ∆ιακήρυξης  
2. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού λήγει έξι (6) ηµέρες 

πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών δηλ. την 11/04/2007  και 
ώρα 12:00. 

3. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται χωρίς καταβολή τιµήµατος από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, στον 2ο  όροφο του επί της οδού Ξενοφώντος 
15α κτιρίου, τ.κ. 105 57,  Αθήνα, Ελλάδα, αρµόδια υπάλληλος κα. Εµµανουήλ 
Γεωργία (τηλ. 210-3257499). 

4. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε 
τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει 
στη διάθεση της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση 
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 
επ’ αυτής. 

5. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυτούς µέσα σε έξι 
(6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για 
το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης το αργότερο δώδεκα (12) εργάσιµες 
ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των 
προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6)   
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των 
προσφορών. 

8. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καµία διευκρίνηση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνεται 
δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 

9. Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.eye-
ypepth.gr) την 27/02/2007. Η αναθέτουσα αρχή αν και καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που 
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που 
λαµβάνονται µέσω του διαδικτύου. 
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ΑΡΘΡΟ 9. UΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει είτε να υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέχρι την 17/04/2007 και ώρα 12:00, που 
αποτελεί και την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είτε να αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται 
οι προσφορές στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την ανωτέρω καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στη 
Μονάδα Γ της Υπηρεσίας.  
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από 
οποιαδήποτε αιτία, στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται µε τον ως άνω 
τρόπο. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, 
είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την  ίδια ηµέρα και ώρα, δηλ., την 17/04/2007 και ώρα 
12:00, στα γραφεία της  Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του 
ΥΠΕΠΘ, στον 2P

ο
P  όροφο του επί της οδού Ξενοφώντος 15α κτιρίου, τ.κ. 105 57,  

Αθήνα, Ελλάδα. 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10. U∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
UΑ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν U φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
συνεταιρισµοί µε αντικείµενο  απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) 
χρόνια, όπως παρακάτω:  

- Για τους συµµετέχοντες στο Τµήµα 1: την παραγωγή ή την εµπορία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων 
∆ιδασκαλίας, 

- Για τους συµµετέχοντες στο Τµήµα 2: την παραγωγή ή την εµπορία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση Επιστηµονικών Οργάνων και Υλικών, 

- Για τους συµµετέχοντες στο Τµήµα 3: την παραγωγή ή την εµπορία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισµού. 

που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ 
εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες.    
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UΒ) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν U οι Ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 
• Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε 

προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση. 

• Υποβολή επιστολής προθέσεως συµµετοχής της ένωσης στο Έργο, από όλα τα 
µέλη αυτής. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται ο υπεύθυνος (συντονιστής) της 
Ένωσης, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
µέλους της Ένωσης σε αυτήν καθώς και η ποσότητα εξοπλισµού ή το ειδικό 
µέρος του έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί κάθε µέλος στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου.  

• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε 
τρίτες χώρες κατ’ εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που 
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες ευρωπαϊκές 
συµφωνίες 

• Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντίστοιχο αντικείµενο που 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, καλύπτεται από µέλος/µέλη της 
ένωσης που συµµετέχουν τουλάχιστον σε ποσοστό 50%. 

• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 
προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Τµήµα του Έργου ή ολόκληρο το έργο 
κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από 
την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση 
αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση  κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια 
τιµή.  

• Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας, 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής  µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους.  

• Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της Υπηρεσίας 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 
UΓ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν U και οι κοινοπραξίες, οι οποίες 
συµµετέχουν στον διαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής των ενώσεων προσώπων. 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
UΣτο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου. 

2. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 31.3.2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και συµπληρωµατικά στο 
άρθρο 14 παρ. 1 του Π.∆. 370/1995. 

• UΕιδικότερα: 
Αποκλείεται από το διαγωνισµό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί οριστική 
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής µε 
οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 
  
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 β) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου. 

 
 γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
 δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

Στο ∆ιαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις:  

3.  Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, έχουν έλθει σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές ή οι εργασίες της 
επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή. 

4. Όσοι βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµού µε τους 
πιστωτές ή υπόκεινται σε άλλες παρόµοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις 
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή. 

5. Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, βάσει απόφασης 
που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας,  το 
οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο 

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας 
εγκαταστάσεως τους 
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7. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή της Οδηγίας 2004/18 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 
πληροφορίες.        

8. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

9. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς προµηθειών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

10. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες 
κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση. 

11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

12. Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας 
προσφορές.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. UΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. του Τµήµατος 
για τo οποίo υποβάλλεται προσφορά.  
 
Συγκεκριµένα το ύψος της εγγύησης συµµετοχής είναι: 
 
Για το Τµήµα-1 Τριάντα µία χιλιάδες εβδοµήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα έξι 

λεπτά  (31.071,76 €) 
Για το Τµήµα-2 Είκοσι µία χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα 

λεπτά (21.216,40 €) 
Για το Τµήµα-3 Σαράντα µία χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι 

λεπτά (41.508,86 €) 
 
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει την 17/09/2007. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε φροντίδα του, µετά την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες, µε φροντίδα τους, 
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
κατακύρωσης. 
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Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ 
εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και έχουν, σύµφωνα µε 
την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Στην περίπτωση ένωσης Προσώπων ή κοινοπραξιών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν 
και όρο ότι η εγγύηση του καθενός εξ΄αυτών που συνιστά την ένωση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης.  
 
Σε περιπτώσεις ενώσεων Προσώπων ή κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών 
των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, θα ισούται µε το ανωτέρω ποσό και θα 
κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής σε αυτήν. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι. 

 

U11.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Uεπί ποινή αποκλεισµούU τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

i. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το 
επάγγελµά τους ή άλλης αρµόδιας Αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα 
εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµά τους 
καθώς και η άσκησή του, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν από 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

ii. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή αδίκηµα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων ή συνεταιρισµών η παραπάνω απαίτηση αφορά στον 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Στην υποχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ∆∆. 

iii. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης εντός του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή, όπως  
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  
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εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Στην υποχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ∆∆.  

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και UΥπεύθυνη ∆ήλωση Uµε αναφορά των συγκεκριµένων ταµείων 
ασφάλισης που υπάγεται το απασχολούµενο προσωπικό του υποψηφίου U.U 

v. Συµβολαιογραφικό Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση σε περίπτωση που η 
προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

vi. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα,  αντίγραφο του καταστατικού τους µε τις 
τροποποιήσεις του και απόσπασµα πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
την νόµιµη εκπροσώπηση, και για συνεταιρισµούς, βεβαίωση εποπτεύουσας 
αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 

vii. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου και ∆ιαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων. 

viii. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την ισχύουσα κατάσταση προσωπικού του Υποψηφίου  
ix. ∆ήλωση ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για 

τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των 
υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα  ∆ιακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των 
συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

x. ∆ήλωση ότι η προσφορά για κάθε Τµήµα που καταθέτει ο προσφέρων, 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

xi. ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του 
διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, όπως και για  κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 

xii. ∆ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα. 

xiii. ∆ήλωση ότι διαθέτουν στην Ελλάδα ή θα συνεργαστούν στην περίπτωση 
ανάδειξής τους ως αναδόχων µε άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό  
για την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών συντήρησης, το οποίο θα 
λειτουργήσει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε τη διάρκεια εγγύησης 
του εξοπλισµού. 

xiv. ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
xv. Ακριβές αντίγραφο του βιβλίου των µετόχων και µετοχών, νοµίµως 

επικυρωµένο, από το οποίο να προκύπτει η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης 
µέχρι φυσικού προσώπου για τις ανώνυµες εταιρείες ή βιβλίο εταίρων ή 
κωδικοποιηµένο καταστατικό, νοµίµως επικυρωµένο, για τις εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης 
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Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συµπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή 
παραρτήµατος, τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή 
πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και τεχνική τους  
ικανότητα µε την ίδια σειρά και αρίθµηση: 
 
i) ∆ικαιολογητικά από τα οποία µπορεί να αποδειχθεί η χρηµατοπιστωτική και 

οικονοµική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι :  

• Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή ισοζυγίου 

• ∆ήλωση του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών  
 
Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούµενες του τρέχοντος  
έτους οικονοµικές χρήσεις.  (Να δοθεί συγκεκριµένος περιεκτικός Πίνακας) 

ii) ∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά µε έργα, παρόµοια µε το 
προκηρυσσόµενο, που έχουν υλοποιήσει κατά τα προηγούµενα τρία (3) 
χρόνια. Ο σχετικός µε παρόµοια έργα κύκλος εργασιών (µέσος όρος της 
τριετίας, 2003, 2004, 2005) πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον 
προϋπολογισµό του αντίστοιχου τµήµατος του Έργου.    

iii) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων  τα οποία έγιναν 
κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια µε τα αντίστοιχα ποσά, ηµεροµηνίες µε 
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά πού έχουν αντικείµενο την προµήθεια και 
εγκατάσταση αντίστοιχου εξοπλισµού. Η υλοποίηση των έργων να 
επιβεβαιώνεται γραπτά από τον πελάτη ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα 
δηλούται υπεύθυνα από τον προµηθευτή ότι πράγµατι έγινε. Αν οι 
παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να 
αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά 
περίπτωση αναθέτουσα αρχή. 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή : 

                         Πίνακας 1: Κατάλογος Έργων 
 

Α/Α Πελάτης Σύντοµη 
Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Προϋπολογ
ισµός 

Παρούσα 
Φάση  

Ποσοστό 
Συµµετοχής 
στο Έργο 

Συνοπτική 
Περιγραφή 
συνεισφοράς 
στο έργο 

 

iv) Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, την κατάρτιση και εµπειρία του 
απασχολούµενου προσωπικού και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου 
Έργου καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων 
από αυτούς υπηρεσιών τους. 

 
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλεί τους Υποψηφίους να συµπληρώνουν τα 
υποβληθέντα πιστοποιητικά και έγγραφα των αρ.10 και 11 της παρούσας ή να 
παρέχουν σχετικές διευκρινήσεις για αυτά σύµφωνα µε το άρθρο 51 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση µέρους του Τµήµατος του έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
τα παραπάνω (i,ii,iii, iv) από τα οποία µπορεί να αποδειχθεί η χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική τους ικανότητα και για τους υπεργολάβους που θα χρησιµοποιήσει (για το 
µέρος του έργου που αναλαµβάνει ο κάθε υπεργολάβος), καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας. 
 
Οι Ενώσεις Προσώπων ή οι κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, θα 
πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
Πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Η κοινή προσφορά υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο 
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού, ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή κάποιο από 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά απαιτείται ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου 
προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή οιασδήποτε 
άλλης δηµόσιας αρχής του κράτους-µέλους. Σε κράτη-µέλη όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος. Η αρµόδια αρχή ή ο συµβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκου δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως.  
 
Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδεται κάποιο δικαιολογητικό 
αυτό αναπληρώνεται υποχρεωτικά από ένορκη δήλωση. Σε περίπτωση που δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση αυτή αντικαθίσταται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη 
∆ήλωση. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους ∆ιαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές µε 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο.  Επίσης, είναι επιθυµητό και θα ληφθεί υπ’ 
όψιν κατά την αξιολόγηση, οι ίδιοι οι υποψήφιοι προµηθευτές του εξοπλισµού να είναι 
πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 ή αντίστοιχο.  Η πιστοποίηση 
κατά ISO του κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε τα λοιπά 
δικαιολογητικά του διαγωνισµού κατά την υποβολή της προσφοράς. Η πιστοποίηση 
κατά ISO του προµηθευτή, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε την 
Τεχνική προσφορά και θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης.   
   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 12. UΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τέσσερις (4) µήνες 
προσµετρούµενους από την ηµεροµηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των 
προσφορών από την υπηρεσία, ήτοι µέχρι την 17/08/2007 Προσφορά που ορίζει 
χρόνο µικρότερο από τον προβλεπόµενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω 
οριζόµενο. 
 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία 
∆ιενέργειας θα  απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πριν από τη 
λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα 
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 
παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 
και για τυχόν παρατάσεις. Σε περίπτωση κατάργησης του εξοπλισµού, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στην προσφορά και αντικατάστασης αυτού µε άλλον τεχνολογικά 
ισοδύναµο ή ανώτερο, ο Ανάδοχος δεσµεύεται, ότι για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης 
θα προµηθεύει εξοπλισµό, αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών µε ανώτατη τιµή 
αυτή της προσφοράς. 
 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση 
δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνο εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. UΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος 
των προκηρυσσόµενων µε την παρούσα Τµηµάτων. 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά τη κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. UΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορές για µέρος των προκηρυσσόµενων µε την παρούσα Τµηµάτων δεν 
γίνονται δεκτές.  
 

ΑΡΘΡΟ 15. UΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο Προσφέρων για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, Uυποβάλλει ενιαίο σφραγισµένο 
φάκελο Uστον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

• Ο πλήρης τίτλος της ∆ιακήρυξης και ο αριθµός αυτής. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
όλων των µελών της. 
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Μέσα στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται οι εξής φάκελοι: 

α) Ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά» και όλες τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου, που θα περιλαµβάνει: 

• τις εγγυήσεις συµµετοχής για όλα τα Τµήµατα για τα οποία υποβάλλει 
προσφορά ο προσφέρων,  

• τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής  

• τις  δηλώσεις  

• την τυχόν υπάρχουσα δήλωση ορισµού Υπευθύνου Επικοινωνίας 

όπως τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των εγγυήσεων συµµετοχής θα υποβάλλονται  
σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 
θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα, που θα 
φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο». 

β) Τόσοι σφραγισµένοι φάκελοι µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσα είναι τα 
Τµήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά ο προσφέρων. Κάθε τέτοιος φάκελος θα 
έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και επί πλέον θα έχει την εξής ένδειξη: 

• Πλήρης τίτλος του Τµήµατος, του οποίου η Τεχνική προσφορά περιέχεται στον 
φάκελο  

Κάθε τέτοιος φάκελος θα περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, που 
αντιστοιχούν στο αναφερόµενο Τµήµα, σε τρία (3) αντίτυπα, δακτυλογραφηµένα 
και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 
είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν 
µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που 
θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε 
περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα, που θα φέρουν την 
ένδειξη «Αντίγραφο». Επί πλέον κάθε τέτοιος φάκελος πρέπει να περιέχει και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς σε ψηφιακό µέσο, κατά προτίµηση CD. 

γ) Τόσοι σφραγισµένοι φάκελοι µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όσα 
είναι τα Τµήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά ο προσφέρων. Κάθε τέτοιος 
φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και επί πλέον θα έχει την εξής 
ένδειξη: 

• Πλήρης τίτλος του Τµήµατος, του οποίου η οικονοµική προσφορά περιέχεται 
στον φάκελο. 

Κάθε τέτοιος φάκελος θα περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 
που αντιστοιχούν στο αναφερόµενο Τµήµα, σε τρία (3) αντίτυπα, 
δακτυλογραφηµένα και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, 
εφ’ όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. 
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε 
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περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα, που θα φέρουν την 
ένδειξη «Αντίγραφο». Οι συµπληρωµένοι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα 
πρέπει να δοθούν και σε ψηφιακό µέσο (κατά προτίµηση CD), το οποίο θα 
εµπεριέχεται στον αντίστοιχο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 
Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτότυπου θα 
πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο Εκπρόσωπό 
του, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να  καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει  και να 
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 16. UΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

 

U∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά» περιέχει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής 
που ορίζονται στο άρθρο 11. 
 

UΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Για κάθε Τµήµα, η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε την δοµή, 
τάξη και  αρίθµηση που υποδεικνύεται στο Μέρος Β. (Τεχνική Περιγραφή της 
∆ιακήρυξης). 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης 
των προσφορών (άρθρο 19) και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες 
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή,  να παράσχουν αυτές µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 
 

UΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Για κάθε Τµήµα, η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση των 
πινάκων οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνονται στο Μέρος Γ. (Ειδικές 
Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς της ∆ιακήρυξης). 
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Οι τιµές, για το σύνολο του κάθε Τµήµατος του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε 
ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  
επιβαρύνει, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. 
Οι τιµές σε ΕΥΡΩ όλων των ειδών εξοπλισµού θα αφορούν στην παράδοση και 
εγκατάστασή τους στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
και αναφέρονται στο Παράρτηµα IV (Πίνακες προσφερόµενου εξοπλισµού) της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιµή µονάδας καθώς και η 
συνολική τιµή για κάθε προσφερόµενο προϊόν. Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα 
αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το υπό 
προµήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα 
διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς 
θα γράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τιµών 
µονάδας και συνολικών τιµών θα υπερισχύσει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον 
Αναθέτοντα αποτέλεσµα.   
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. Στην 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη 
«ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 17. UΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και την 
παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπρόσωπου του κάθε προσφέροντα. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την 17/04/2007 και ώρα 12:00. 
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την  παρακάτω διαδικασία : 
α)  Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών 

(και των εγγυήσεων συµµετοχής), καθώς και οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς 
για όλα τα Τµήµατα, µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα 
δικαιολογητικά και οι Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο εκτός από τα  φυλλάδια 
(prospectus).  

β) Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

γ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, 
το οποίο υπογράφει, τους προσφέροντες ανά Τµήµα, όπως αυτοί προκύπτουν 
από τους φακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.  
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ΑΡΘΡΟ 18. UΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και 
των εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε 
Πρακτικό της. Ο έλεγχος των εγγυήσεων συµµετοχής θα γίνει για κάθε Τµήµα 
χωριστά. Ο έλεγχος των υπόλοιπων δικαιολογητικών θα γίνει ενιαία για όλα τα 
Τµήµατα. 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, 
προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες 
από την ∆ιακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, µαζί µε 
τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας για την 
έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων απόρριψης.  
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων 
συµµετοχής η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας το/ α 
πρακτικό/ ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 
ελέγχου δικαιολογητικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 19. UΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, 
περνώντας τη φάση της ποιοτικής επιλογής, θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά για κάθε Τµήµα χωριστά. Για την επιλογή της 
συµφερότερης προσφοράς για κάθε Τµήµα, η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί σε 
Τεχνική και κατόπιν σε Οικονοµική Αξιολόγηση. 
 

UΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει 
την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία για κάθε Τµήµα του Έργου : 
α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε 
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 
αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης: 

• Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,  

• Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές 
εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  

• Παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά τις δοκιµές 
επίδοσης και επίδειξης. 
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Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες 
προσφορές, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 
 

β. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών 
προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που 
αναλύονται στην επόµενη ενότητα. 

 
γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία 

∆ιενέργειας το/ α πρακτικό/ ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.  

 
UΕπίδειξη Συστηµάτων  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ενδέχεται να ζητήσει από τους υποψήφιους προµηθευτές 
να κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών του προσφερόµενου 
εξοπλισµού σε χώρο που θα τους υποδειχθεί. Στην περίπτωση αυτή, τα 
αποτελέσµατα της επίδειξης θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση. Οι προµηθευτές 
θα πρέπει να είναι έτοιµοι ανά πάσα στιγµή για την επίδειξη, η οποία θα πρέπει να 
γίνει το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη αίτηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έχοντας προβλέψει να έχουν διαθέσιµο τουλάχιστον ένα 
από κάθε ζητούµενο είδος. Η µη συµµόρφωση του υποψήφιου προµηθευτή µε τα 
παραπάνω αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του. 

 

UΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 
 
Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για κάθε 
Τµήµα παρουσιάζονται στους πίνακες του Παραρτήµατος II.  
 
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται οι ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται 
στο Παράρτηµα V (Πίνακες Συµµόρφωσης). Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 
βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές. Επίσης µπορεί 
να µειωθεί µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι ανωτέρω 
προδιαγραφές, αποκλειστικά και µόνο, όταν αναφέρεται στον Πίνακα 
Συµµόρφωσης (Παράρτηµα V) στη στήλη «Απαίτηση» ο όρος «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ». 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (βi * σi). 
Η συνολική βαθµολογία (ΒBi B) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων, ήτοι: 
  ΒBi B = Σ(βi * σi) 
 
Σηµειώνεται ότι κάθε κριτήριο αναλύεται σε επί µέρους στοιχεία, µε αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτηµα III (Ανάλυση βαρών 
επί µέρους στοιχείων οµάδων κριτηρίων). 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί 
µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (βii 
* σii). 
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Η βαθµολογία (βBi B) του κάθε επί µέρους συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου είναι το 
άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων κριτηρίου, ήτοι: 
        βi = Σ(βii * σii) 

 

UΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Για κάθε Τµήµα, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθούν µετά 
την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε 
αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο, επιστρέφονται από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το 
περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό 
στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε 
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, 
για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το 
στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 
 

UΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, θα 
κατατάξει για κάθε Τµήµα τις προσφορές, σε Συγκριτικό Πίνακα, σύµφωνα µε τον 
παρακάτω τύπο: 
 
ΛBi B =   ΚBi B / ΒBi  Bόπου: 
 

Β Bi Bσυνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Κ Bi Bτο συνολικό κόστος της προσφοράς i 
 
 
Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µικρότερο Λ. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται 
κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας. 

Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την 
παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην 
κατάταξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. U∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 
από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της 
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προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποσφράγισης και 
αξιολόγησης που περιγράφεται στα άρθρα 17 και επόµενα της ∆ιακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
 
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση. 
 
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
ζητήθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 21. UΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν εµπίπτει 
σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 10 της 
παρούσης διακήρυξης, όπως και σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 11 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 10 

3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

4. Χρόνος παράδοσης Τµήµατος µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως όρους της ∆ιακήρυξης που έχουν τεθεί 
επί ποινή αποκλεισµού. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του 
Τµήµατος 

 

ΑΡΘΡΟ 22. U  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Ενστάσεις και προσφυγές του Υποψηφίου δύναται να υποβληθούν για τους λόγους 
και µε την διαδικασία που προβλέπεται  στις διατάξεις του Ν.2522/97 (Α178), βάσει 
του οποίου προσαρµόστηκαν στην Ελληνική Νοµοθεσία οι διατάξεις της οδηγίας 
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89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, και η 
οποία παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
 
Οι  Προσφέροντες για κάθε Τµήµα δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 
α.   κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού   
β. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού, ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής προσφέροντος 
στο  διαγωνισµό και 

γ.   κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό επί της προϋπολογισµένης αξίας 
των υπό ανάθεση προµηθειών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ U. 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
ως εξής: 
α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος 

από τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών ήτοι µέχρι την 22/03/07. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της 
ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β. Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού, ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής προσφέροντος 
στο διαγωνισµό, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών εντός 5 
ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο προσφέρων. 
Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο 
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. 

γ.  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την Κατακύρωση, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την γνωστοποίηση 
της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζοµένους. Η ένσταση, στην περίπτωση 
αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. 
Επί της ένστασης αποφασίζει η Υπηρεσία ∆ιενέργειας, το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων. Η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται  για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 
σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους  
Ο Προµηθευτής δικαιούται να υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 
5 του π.δ.394/96. Επί της προσφυγής αποφαίνεται η Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 
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∆ιαγωνισµού, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 23. UΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, για 
κάθε Τµήµα, θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του 
φακέλου του διαγωνισµού, στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση της 
απόφασης Κατακύρωσης. 
Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 
Στον Ανάδοχο κάθε Τµήµατος, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης 
εγγράφως, µε βάση την οποία αυτός είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 
οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
Πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης απαιτείται η υποβολή από την 
επιχείρηση στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ αίτησης για την έκδοση 
πιστοποιητικού µη συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την 
έννοια των διατάξεων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
 Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού για µέρος του υπό προµήθεια Τµήµατος, που σε καµία περίπτωση δεν 
θα είναι λιγότερο του 50% του προβλεπόµενου στην ∆ιακήρυξη. 
Επίσης διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των διευθύνσεων παράδοσης του εξοπλισµού 
ενός ή περισσοτέρων Μονάδων Προορισµού, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 
Ειδικά για το τµήµα 3, που αφορά στην προµήθεια επίπλων, λόγω των ειδικών 
συνθηκών για τη λειτουργικότητα των διατιθέµενων αιθουσών, οι ποσότητες των 
επίπλων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, όσον αφορά τα επιµέρους τεµάχια. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα, για ένα ή περισσότερα Τµήµατα: 
 1. Να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού κατά την 

ελεύθερη κρίση της και αζηµίως για αυτήν. 
 2. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης  
 3. Να αποφασίσει την µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του αρ. 21 του Π∆ 
394/1996 και των άρ. 30 και 31  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ    

 
 
 



Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ                          ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού 
 
 

Κείµενο ∆ιακήρυξης  
    Σελίδα 36 από 144 

     

ΑΡΘΡΟ 24. U ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
1. Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού, για κάθε ένα Τµήµα, γίνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 
Μετά την ανωτέρω Ανακοίνωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας, η 
οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης.  

2. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Τµήµατος καθώς και τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

  α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
 
  β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 
  γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 
   
  δ. Την τιµή. 
 
  ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
 
  στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
  
  ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 
  η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
 
  θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 
  ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 
 
  ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 
 
  ιβ. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 
Επιπλέον των ανωτέρω η σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει 
 
Κάθε τι που αναφέρεται στην Προσφορά πλέον των ζητουµένων και έγινε αποδεκτό 
από την Αναθέτουσα Αρχή 
Κάθε τι που τυχόν θα συµφωνηθεί, πλέον της ∆ιακήρυξης και της Προσφοράς µέχρι 
την Υπογραφή της Σύµβασης αυτής.  
 
3. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο 
συµβαλλόµενων µερών µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν τροποποιήσεις 
δεν µπορούν να αφορούν το αντικείµενο της διακήρυξης το οποίο θα υλοποιηθεί 
όπως προδιαγράφεται. 
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  4.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, η εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση 

διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το 
αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 

 
  β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
 
  γ. 'Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα παράτασης της σύµβασης.  
6. Κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά 
µε εξελίξεις ή βελτιώσεις του προσφερθέντος εξοπλισµού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Βασικού Λογισµικού, Περιφερειακών συσκευών και Ηλεκτρονικών 
συγκροτηµάτων που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες 
σε χρόνο µεταγενέστερο από την υποβολή της προσφοράς. Η ενηµέρωση αυτή 
θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των  πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων των προαναφερόµενων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του 
Συµβατικού Τιµήµατος, όλων ή µέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν 
ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται στην 
αποδοχή των προτεινόµενων αντικαταστάσεων. 

7. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του 
τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος 
της εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

8. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δέκα (10) ηµερών από την λήψη έγγραφης Ανακοίνωσης από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, 
προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:  

(α) Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση, στην    
περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων 
ή κοινοπραξία.  

 (β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται  στο 10% 
της συνολικής αξίας του προσφεροµένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
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9.Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα σ΄ αυτήν, µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µετά από εισήγηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού και επιβάλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή  οι προβλεπόµενες από 
το νόµο κυρώσεις. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 25. UΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
Οι Συµβάσεις διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρµογή µίας Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή 
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην  Αθήνα.  
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις και εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 
∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο.  

 

ΑΡΘΡΟ 26. UΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του κάθε 
Τµήµατος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
δηλαδή ποσό: 
 
Για το Τµήµα-1 Τριάντα µία χιλιάδες εβδοµήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα 

έξι λεπτά  (31.071,76 €) 
Για το Τµήµα-2 Είκοσι µία χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα 

λεπτά (21.216,40 €) 
Για το Τµήµα-3 Σαράντα µία χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα 

έξι λεπτά (41.508,86 €) 
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1)  µήνα   µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει την 17/09/2007. 
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Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε φροντίδα του, εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, µετά την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς Προσφέροντες, µε φροντίδα τους, µέσα 
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την  ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ 
εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και έχουν, σύµφωνα µε 
την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι. 
     
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
 
Με την υπογραφή της σύµβασης για κάθε Τµήµα χορηγείται στον προµηθευτή 
προκαταβολή σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής συµβατικής 
αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη 
µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
βάσει διατάξεων του άρθρου 84 Ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης 
εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε 
αυτήν µέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού συµψηφίζεται 
κατά την εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος του Τµήµατος. Μετά τον συµψηφισµό 
της προκαταβολής και των αντίστοιχων τόκων, επιστρέφεται στον Ανάδοχο, η 
εγγύηση προκαταβολής. 

Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες κατ’ εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο 
πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και έχουν, 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι. 
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο Ανάδοχος κάθε Τµήµατος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι 
υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, που θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες κατ’ εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που 
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συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την 
οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.    
Σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται  
να επεκτείνει αντίστοιχα τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Για την καλή λειτουργία όλου του προσφερόµενου εξοπλισµού, κατά το χρονικό 
διάστηµα της δωρεάν συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή του, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της 
οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συµβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και µε χρόνο 
ισχύος µεγαλύτερο από τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες οπότε 
και επιστρέφεται στον Ανάδοχο. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες κατ’ εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο 
πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και έχουν 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωµα. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. UΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η διάρκεια υλοποίησης των Τµηµάτων ορίζεται σε χρονικό διάστηµα εννέα (9) 
µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης προµήθειας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, για κάθε Τµήµα, που περιλαµβάνει και τους 
χρόνους παράδοσης των παραδοτέων του Τµήµατος, θα πρέπει να περιλαµβάνεται 
στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος Β 
«Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 
Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται 
χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το 
συνολικό χρονοδιάγραµµα του Τµήµατος. 
Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆. 394/1996.  
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α) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν 
είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται 
µετά τη λήξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκεινται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκεινται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται 
προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των 
απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 
πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της 
αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα 
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των 
υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. 

Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν τη παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας για την 
παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην 
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν 
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή 
καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 
β) Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης 

ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται την ποσότητα που απορρίφθηκε 
και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα 
από αίτηµα του  προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες 
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή 
του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης 
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν 
χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο 
φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, 
κατά τα ισχύοντα. 

 
γ) Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 
επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική 
εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε. 
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UΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
1. Για κάθε Τµήµα, η παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών σε κάθε σχολική 

µονάδα θα γίνει σε τρία στάδια, ποσοτική παραλαβή, προσωρινή – δοκιµαστική 
λειτουργία  και οριστική παραλαβή.  

2. Για τις ανάγκες της παραλαβής των ειδών θα συσταθούν επιτροπές παραλαβής 
σε κάθε σχολική µονάδα. 

3. Για την εξασφάλιση της οµαλής διαδικασίας παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ορίσει Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής η οποία, σε περίπτωση τυχόν κωλύµατος 
της επιτροπής παραλαβής της κάθε σχολικής µονάδας, που προέρχεται από 
διαφωνίες ή αδυναµίες ή γενικότερα κωλύµατα των µελών της, θα αναλαµβάνει 
την διεκπεραίωση της παραλαβής.  Η Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής θα 
αναλάβει και την υποστήριξη όλων των επιτροπών παραλαβής του εξοπλισµού 
στις σχολικές µονάδες, όπου απαιτηθεί.   

4. Για κάθε Τµήµα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει την 
αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής της κάθε σχολικής µονάδας, ότι θα προσκοµίσει 
τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την άφιξή τους. 

5. Για κάθε Τµήµα, η ποσοτική παραλαβή σε κάθε σχολική µονάδα θα γίνει µόλις 
παραδοθεί  το σύνολο των προµηθευόµενων  ειδών  και γίνει η καταµέτρηση και 
παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Σχολικής Μονάδας. Η 
παράδοση των ειδών θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή παρουσία των 
αρµόδιων επιτροπών παραλαβής. 

6. Για κάθε Τµήµα η προσωρινή παραλαβή – δοκιµαστική λειτουργία του 
εξοπλισµού σε κάθε σχολική µονάδα θα γίνει µόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 
των ειδών, τεθεί όλος ο εξοπλισµός σε λειτουργία και επιδειχθεί στην αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του. Η εγκατάσταση των 
ειδών, η επίδειξη της λειτουργικότητάς τους και η δοκιµαστική λειτουργία του 
εξοπλισµού θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή παρουσία των αρµόδιων 
επιτροπών παραλαβής του έργου.  

7. Για κάθε Τµήµα η οριστική παραλαβή σε κάθε σχολική µονάδα θα γίνει µόλις 
συµπληρωθούν τριάντα (30) ηµέρες αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των 
µερών του συστήµατος και χρήσης των ειδών, από την ηµεροµηνία της 
προσωρινής παραλαβής – δοκιµαστικής λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης ή 
αστοχίας υλικού, ο προµηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει.  Σε περίπτωση 
σοβαρής, κατά την κρίση της επιτροπής Παραλαβής, βλάβης, ή αστοχίας υλικού, 
η µέτρηση της δοκιµαστικής περιόδου των τριάντα (30) ηµερών διακόπτεται µέχρι 
την αποκατάσταση του προβλήµατος, κατά την οποία ξαναρχίζει η  δοκιµαστική 
περίοδος των τριάντα (30) ηµερών. 

8. Για κάθε Τµήµα ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και 
λειτουργικότητα των ειδών που παραδίδει για περίοδο τουλάχιστον τόση όση 
αναφέρεται στο Μέρος Β «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 

9. Για κάθε Τµήµα, σε περίπτωση που κάποιος από τους υποψήφιους προµηθευτές 
προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτή θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της προσφοράς του, όπως συνάγεται από τον αλγόριθµο 
αξιολόγησης. 
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UΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος κάθε Τµήµατος, ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών 
σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, 
για εύλογο χρονικό διάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον 
Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. 
Ειδικότερα στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
κτιριακές παρεµβάσεις στις Σχολικές Μονάδες που θα σταλεί ο εξοπλισµόςτων 
τµηµάτων του παρόντος έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα 
επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος έως 6 µήνες. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Τµήµατος 
που έχει αναλάβει, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους 
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 
ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος υποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του 
αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε 
αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο   
 

ΑΡΘΡΟ 28. UΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος κάθε Τµήµατος θα γίνεται µε χορήγηση 
έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, µε 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική 
γλώσσα και εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, 
επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών βάσει διατάξεων του άρθρου 84 Ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση 
ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού 
συµψηφίζεται κατά την εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος του έργου. 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Επιπλέον ο Ανάδοχος κάθε Τµήµατος υποχρεούται να εκδίδει ξεχωριστά 
παραστατικά παράδοσης των ειδών, για τις σχολικές µονάδες, όπως αυτές 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV. 
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UΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται µε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και µε 25% από 
Εθνικούς πόρους. Σε περίπτωση  που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η 
προβλεπόµενη για το έργο χρηµατοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα διακοπής της εν λόγω Σύµβασης αζηµίως υπέρ αυτής.  
Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του τιµήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή οποιαδήποτε 
υπαναχώρηση από τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. UΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Ο Ανάδοχος κάθε Τµήµατος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Τµήµα θα 
εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό 
προµήθεια προϊόντα  θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων 
(οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά 
υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και 
ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη ∆ιακήρυξη ή επιτρέπεται να 
προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος κάθε Τµήµατος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο 
εξοπλισµός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος και ότι όπου αυτό ισχύει, θα 
συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service packs) Βασικού 
Λογισµικού. 
Για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού 
κάθε είδους τουλάχιστον ίσο µε την περίοδο εγγύησης όπως περιγράφεται στο 
Μέρος Β «Τεχνική Περιγραφή», ο Ανάδοχος κάθε Τµήµατος εγγυάται ότι θα παρέχει 
τις υπηρεσίες συντήρησης που περιγράφονται στο Μέρος Β «Τεχνική Περιγραφή» 
της παρούσας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το 
χρονικό διάστηµα µεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν 
συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης. 
Ο Ανάδοχος κάθε Τµήµατος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα 
λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών, του εξοπλισµού και του λογισµικού όπου 
υπάρχει, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση 
κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή. 
Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία 
µέρους ή του συνόλου των ειδών, του εξοπλισµού ή του λογισµικού, ο Ανάδοχος 
κάθε Τµήµατος  προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρηθεί το 
επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει 
το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την 
αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον 
Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 30. UΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Για κάθε Τµήµα, µετά την πάροδο της περιόδου δωρεάν εγγύησης συντήρησης/ 
καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, εφόσον αυτό ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, να προσέλθει για την υπογραφή Σύµβασης µέσω της 
οποίας θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισµού και λογισµικού, όπου 
αυτό ισχύει, που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο των Τµηµάτων, για χρονικό 
διάστηµα ενός (1) έτους. 
 

ΑΡΘΡΟ 31. UΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Η Σύµβαση κάθε Τµήµατος τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς 
τούτο, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Οι Ανάδοχοι των Τµηµάτων, δύνανται να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
πρόταση επικαιροποίησης του προσφερόµενου εξοπλισµού, µε άλλον ίσων ή 
µεγαλύτερων επιδόσεων, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες 
εταιρείες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο µεταγενέστερο 
από την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. 
Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τον 
συµβατικό χρόνο παράδοσης των συγκεκριµένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από 
τεκµηριωµένη παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων της προτεινόµενης 
επικαιροποίησης. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα των 
βελτιωµένων προϊόντων µε τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των 
όρων της Σύµβασης προµήθειας που αφορούν στην οµαλή υλοποίηση κάθε 
Τµήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 32. UΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 
Για κάθε Τµήµα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση 
ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση 
ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους 
της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 
Για κάθε Τµήµα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για 
µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 
Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν 
εκχωρήθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 33. UΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
Για κάθε Τµήµα, ο Ανάδοχος, για την υλοποίησή του, δύναται να χρησιµοποιήσει 
υπεργολάβους εφόσον τους έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά 
περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του µέρος του Τµήµατος. 



Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ                          ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού 
 
 

Κείµενο ∆ιακήρυξης  
    Σελίδα 46 από 144 

     

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Ο Ανάδοχος για κάθε Τµήµα, ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των 
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για 
τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων 
του. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ 
όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 
Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα µέρη τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και 
η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε 
έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύµβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση µέρους του έργου, 
που κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Τµήµατος, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Τµήµατος φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 
ΑΡΘΡΟ 34. UΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Για κάθε Τµήµα, ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόµενων ειδών µέχρι 
την  ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα περιέρχεται στο 
ΥΠΕΠΘ και καταγράφονται στο βιβλίο υλικού των σχολικών µονάδων, όπως αυτά  
περιγράφονται στο Παράρτηµα IV, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. 
Ειδικότερα για το Τµήµα 1, τα δικαιώµατα επί του Βασικού Λογισµικού που ο 
Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισµό, παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με 
την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια 
χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νοµίµως θέσει ο κατά 
περίπτωση κατασκευαστής τους. 
Για κάθε Τµήµα, όλο το υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης,  όπως διαγράµµατα σχέδια, 
προδιαγραφές κλπ. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, 
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύµβασης, 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες 
τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές του Εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε 
κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια, όταν αυτές επιβάλλονται για την 
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προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται 
πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στη χρήση 
τους, λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, 
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του 
εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, 
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία 
θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 
ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του 
ένδικου µέσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 35. UΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Για κάθε Τµήµα ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζηµία ή απώλεια των 
προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της Σύµβασης 
Προµήθειας, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε 
περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και 
αντικατάστασή τους. 
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία 
ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας 
που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από 
τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό 
του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου και να µεριµνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 36. UΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

 
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του κάθε Τµήµατος, όπως αυτό θα καθορισθεί στην 
σχετική Σύµβαση.  
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες 
παράδοσης του εξοπλισµού µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
Για κάθε Τµήµα, αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και ο 
εξοπλισµός δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού που καθυστερεί και 
µέχρι 6% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού.  
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση του εξοπλισµού πάνω από ένα µήνα 
ως προς την συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή για το 
σύνολο του εξοπλισµού. 
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
Για κάθε Τµήµα, οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη 
Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 
γνωµοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την 
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόµενες ποινικές 
ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την εποµένη της λήξης του συµβατικού χρόνου παράδοσης µέχρι 
την ηµεροµηνία παράδοσης του Έργου, µε ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.   
 

ΑΡΘΡΟ 37. UΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Για κάθε Τµήµα, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται 
σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως 
του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 38. UΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Για κάθε Τµήµα, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε 
περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της ∆ιακήρυξης 
από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Τµήµα µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση 
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β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο 
κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά 
περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσµία άρσης της παράβασης, οπότε τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, µε την πάροδο 
της προθεσµίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως 
προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της 
Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην 
εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) 
και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος 
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο 
του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύµφωνα µε  την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Π.∆. 394/1996, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού 
Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του µέρους του Τµήµατος που δεν µπορεί, λόγω 
πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο 
σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 39. U∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Αναθέτοντα, ο Ανάδοχος δε δικαιούται 
να διαφηµίζει ούτε να ανακοινώνει δηµόσια ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου 
για τον Αναθέτοντα, ο δε Ανάδοχος θέτει αυτή την υποχρέωση και στους τυχόν 
συνεργάτες του.  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη, να τυπώσει και να επικολλήσει 
σε κάθε κοµµάτι του εξοπλισµού ετικέτες που θα του υποδειχθούν από τον 
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Αναθέτοντα καθώς και να αναρτήσει ταµπέλα έξω από την αίθουσα όπου θα 
εγκατασταθεί ο εξοπλισµός σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Αναθέτοντα. 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να παραδώσει στον Αναθέτοντα 
σκαρίφηµα ή φωτογραφίες του Σχολείου όπου θα φαίνεται η θέση του 
προµηθεύοµενου εξοπλισµού, εντός ενός (1) µηνός από την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασής του. 
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ΑΡΘΡΟ 40. UΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
Το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα συνολικό έργο αφορά την προµήθεια και 
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού σε 58 Εργαστήρια Φυσικών  Επιστηµών 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Συγκεκριµένα το έργο αφορά στην 
Προµήθεια Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ∆ιδασκαλίας, Οργάνων 
Εργαστηρίου, Επίπλωσης και Λοιπού Εξοπλισµού για 58  Εργαστήρια Φυσικών 
Επιστήµων της Α΄/θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα. 
 
Οι παραπάνω προµήθειες θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της αρµόδιας 
διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ. 
 
Σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι να εξασφαλίσει τις κατάλληλες υποδοµές και 
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία 58 Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.  
 
Οι Σχολικές Μονάδες στις οποίες θα πραγµατοποιηθούν τα Εργαστήρια Φυσικών 
Επιστηµών, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα έχουν επιλεγεί από τη ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ,  ύστερα από πρόταση των ∆ιευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια (όπως εµβαδόν 
αίθουσας, πλήθος µαθητών που φοιτούν στη Σχολική Μονάδα, ιδιοκτησιακό 
καθεστώς κλπ). Τα εν λόγω Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών θα εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του συνόλου της Σχολικής Μονάδας στην οποία αναπτύσσονται.  
 
Ο µαθητής εισάγεται και σταδιακά εξοικειώνεται µε την πορεία που οφείλει κανείς να 
ακολουθήσει στην ερευνητική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και 
µαθαίνει ότι µπορεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάµεις. Το Εργαστήριο  στο 
σχολείο θα είναι ο χώρος όπου ο κάθε µαθητής µπορεί να εφαρµόσει στην πράξη τη 
θεωρία που διδάσκεται στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τα εργαστήρια θα εµπλουτιστούν 
µε τα κατάλληλα όργανα και υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
µαθήµατος και να είναι δυνατή η παρατήρηση και εξάσκηση από τους µαθητές. 
 
Η τεχνική υποδοµή και η προµήθεια του εξοπλισµού  αποσκοπεί στο να καταστεί το 
εργαστήριο ενεργός χώρος µάθησης προσφέροντας εποπτικά µέσα διδασκαλίας, 
όργανα,  και υλικά και γενικά συνθήκες που θα δώσουν την δυνατότητα στο µαθητή 
να αυτενεργεί και να κρίνει . 
 
Το συνολικό έργο της παρούσας διακήρυξης αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) 
διακριτά Τµήµατα : 
 
Τµήµα 1 : Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων   

∆ιδασκαλίας 
Τµήµα 2 : Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και Υλικών  
Τµήµα 3 : Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού  
 
Για κάθε Τµήµα, σε όλα τα στάδια, θα τηρηθεί το Κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο 
που υπαγορεύεται από τους Κανόνες για τα έργα του Γ’ ΚΠΣ.  
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Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σε πενήντα οκτώ (58) Εργαστήρια Φυσικών 
Επιστηµών. Για κάθε Τµήµα, οι συνολικές ποσότητες εξοπλισµού που ζητούνται κατά 
είδος περιέχονται στο Παράρτηµα IV (Πίνακες Προσφερόµενου Εξοπλισµού).  
 
 
Πέραν της προµήθειας και παράδοσης των ειδών στις αντίστοιχες σχολικές 
µονάδες, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε 
λειτουργία τον παραδιδόµενο εξοπλισµό. Συγκεκριµένα: 
 
UΓια το Τµήµα 1U : Προµήθεια και Εγκατάσταση  Εποπτικών Μέσων,  Η/Υ και 
Οργάνων ∆ιδασκαλίας 
  
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού και λογισµικού περιλαµβάνει: 

• Εγκατάσταση των προσφεροµένων ειδών στους χώρους των Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστηµών  

• Εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης 

• Εγκατάσταση του προσφερόµενου λογισµικού στους προσφερόµενους Η/Υ  

• Σύνδεση τυχόν διαθέσιµου συµβατού περιφερειακού εξοπλισµού (ενδεικτικά 
εκτυπωτές) στους Η/Υ 

• Σύνδεση των Η/Υ στο τυχόν διαθέσιµο υφιστάµενο τοπικό δίκτυο των 
Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών  (χρήση των διαθέσιµων patch cords). 

• Παραµετροποίηση των Συστηµάτων ώστε να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο 
τοπικό δίκτυο 

• Επίδειξη λειτουργίας και ενηµέρωση στο προσωπικό των Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστηµών για τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων και 
του λογισµικού (τυχόν ιδιαιτερότητες ως προς τα πρότυπα, κίνδυνοι, 
αντιµετώπιση απλών προβληµάτων, κλπ) 

• Ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης 
τεχνικών προβληµάτων (τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης, κ.λ.π.) 

• Σύνδεση του υπολογιστή του εργαστηρίου µε τον διακοµιστή της Σχολικής 
Μονάδας 

• Σύνδεση του υπολογιστή του εργαστηρίου µε τον παρεχόµενο 
βιντεοπροβολέα. 

• Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου (video - dvd) µε την 
τηλεόραση και µε τον ψηφιακό βιντεοπροβολέα 

• Σύνδεση της τηλεόρασης µε εξωτερική κεραία που θα επιτυγχάνει άριστη 
λήψη των διαθέσιµων κρατικών τηλεοπτικών καναλιών που προβάλλουν 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η κεραία θα τοποθετηθεί σε σηµείο που θα 
υποδείξει ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου.  

• Τα µικροσκόπια θα παραδοθούν στα σχολεία µε όλα τα παρελκόµενα, εκτός 
από τα σετ των εφεδρικών φακών, τα οποία θα παραδοθούν στα κατά τόπους 
Ε.Κ.Φ.Ε. χωριστά. 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικολλήσει σε κάθε κοµµάτι του 
εξοπλισµού ετικέτες που θα του υποδειχθούν από τον Αναθέτοντα. 
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UΓια το Τµήµα 2U : Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και 
Υλικών  
 
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού περιλαµβάνει: 

• Εγκατάσταση των προσφεροµένων ειδών στους χώρους των Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστηµών.  

• Επίδειξη λειτουργίας και ενηµέρωση στο προσωπικό των Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστηµών για τις βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισµού των 
Επιστηµονικών Οργάνων και Υλικών (τυχόν ιδιαιτερότητες, αντιµετώπιση 
απλών προβληµάτων, κλπ). 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικολλήσει σε κάθε κοµµάτι του 
εξοπλισµού ετικέτες που θα του υποδειχθούν από τον Αναθέτοντα. 

 
UΓια το Τµήµα 3U :Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού  
 
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού περιλαµβάνει: 

• Εγκατάσταση (συναρµολόγηση αν απαιτείται) των προσφεροµένων ειδών 
στους χώρους των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών.   

• Επίδειξη χρήσης και ενηµέρωση στο προσωπικό των Εργαστηρίων Φυσικών 
Επιστηµών για τον τρόπο αποσυναρµολόγησης και συναρµολόγησης (όπου 
ισχύει), για τυχόν δυνατότητες µετατροπής, κλπ. 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικολλήσει σε κάθε κοµµάτι του 
εξοπλισµού ετικέτες που θα του υποδειχθούν από τον Αναθέτοντα. 

 
Επί πλέον για όλα τα Τµήµατα, εκτός από την προµήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισµού, ζητείται επί ποινή αποκλεισµού και η παροχή εγγύησης και υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού για ελάχιστο 
συνολικό διάστηµα µετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού όπως αυτό 
αναφέρεται παρακάτω: 

UΠίνακας 1: ∆ιάρκεια Εγγύησης Καλής Λειτουργίας U 

Τµήµα Περιγραφή 
Τµήµατος Είδος ∆ιάρκεια εγγύησης καλής 

λειτουργίας 
Φορητό ραδιόφωνο(τρανζίστορ) Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

CD-player Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

∆ιασκοπικός προβολέας (για 
slides) Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Οθόνη προβολής Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Περισκοπικός προβολέας 
(overhead projector) Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Τηλεόραση Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Video - DVD Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

1 Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Εποπτικών 
Μέσων, Η/Υ   και 
Οργάνων 
∆ιδασκαλίας  

Video – projector Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 
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Σύστηµα Η/Υ Τριάντα έξι (36) µήνες 

Printer Τριάντα έξι (36) µήνες 

Scanner Τριάντα έξι (36) µήνες 

Μικροσκόπιο Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Πρόπλασµα ανθρώπινου κορµού 
µε τα σπλάχνα αποσπώµενα Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Πρόπλασµα ανθρώπινου αυτιού Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Πρόπλασµα ανθρώπινου 
οφθαλµού Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Χάρτης ανθρώπινου δοντιού Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Χάρτης ανθρώπινου µυϊκού 
συστήµατος Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

Πρόπλασµα ανθρώπινου 
σκελετού Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

∆ιαφάνειες (slides) µε φυτά και 
ζώα της γης και τα µέρη του 
φυτού 

Είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

2 

Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Επιστηµονικών 
Οργάνων και 
Υλικών 

Όλα τα είδη ∆ώδεκα (12) µήνες 

3 

Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Επίπλων και 
Λοιπού 
Εξοπλισµού.  

Όλα τα είδη Τριάντα έξι (36) µήνες 

 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της παροχής 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού είναι: 
(α) Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα 
λειτουργίας. 
(β) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε σφάλµατα 
Λογισµικού (όπου ισχύει). 
(γ) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού 
εξειδικευµένου προσωπικού εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ειδοποίησή του για 
βλάβη του συστήµατος. Ο χρόνος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της ειδοποίησής 
του από την σχολική µονάδα για βλάβη/ δυσλειτουργία/ αστοχία  του συστήµατος/ 
συσκευής/ είδους.  Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την 
επισκευή / αντικατάσταση  οποιουδήποτε συστήµατος/ συσκευής/ είδους, τότε η 
αντικατάσταση του ελαττωµατικού συστήµατος/ συσκευής/ είδους θα 
πραγµατοποιείται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών από την ειδοποίηση. Τα έξοδα 
µετακίνησης και αποστολής του εξοπλισµού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 (δ) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς τηλεφωνικώς ή µε Fax.  
Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.   
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(ε) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί 
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το 
οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί. 
(στ) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις  (updates, patches) του λογισµικού (όπου ισχύει). 
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση για την εκπλήρωση των 
παραπάνω υποχρεώσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας.    
Αναλυτικά, οι Πίνακες συµµόρφωσης, για κάθε Τµήµα, όπου περιλαµβάνονται οι 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου εξοπλισµού, υπηρεσιών καθώς 
και άλλες απαιτήσεις, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V (Πίνακες Συµµόρφωσης), 
και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να τους συµπληρώσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 41. UΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
1. Οι τεχνικές προσφορές για κάθε Τµήµα θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και 
περιεχόµενο:  

 
Μέρος Α.  Προτεινόµενος Εξοπλισµός. 

      (α) Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και µε σαφήνεια ο προτεινόµενος 
εξοπλισµός σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 40 της παρούσας τεχνικής 
περιγραφής.  Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τεκµηριωµένα µέσα από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, 
όσο και στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των συστηµάτων. Η τεχνική 
προσφορά για κάθε Τµήµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τους αντίστοιχους πίνακες 
προδιαγραφών του Παραρτήµατος V, συµπληρωµένους σύµφωνα µε τις οδηγίες, 
που δίνονται στο Παράρτηµα V. (Βλ. πίνακες 1,2 και 3, κριτήρια 1.1 και 1.2 στο 
Παράρτηµα ΙΙ: Κριτήρια Αξιολόγησης) 

      (β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα βασίσει την αξιολόγηση της µόνο σε τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των 
φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής 
υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι προµηθευτές.  
 

Μέρος Β. Προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη. 

Για κάθε Τµήµα, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά τα παρακάτω θέµατα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 40 της παρούσας: 

α) Ποιότητα και όροι εγκατάστασης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης (Εγκατάσταση - ∆οκιµαστική Λειτουργία, 
Μεθοδολογία) (Βλ. πίνακες 1, 2 και 3, κριτήριο 2.1., στο Παράρτηµα ΙΙ: Κριτήρια 
αξιολόγησης) 

β) Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 
(Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, Προσωπικό τεχνικής Υποστήριξης , χρόνος 
απόκρισης για την επίλυση βλαβών ή προβληµάτων λειτουργίας και συντήρησης) 
(Βλ. πίνακες 1,2 και 3, κριτήριο 2.2 στο Παράρτηµα ΙΙ : Κριτήρια αξιολόγησης)  
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Στο Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης, για κάθε Τµήµα, θα πρέπει να αναφέρονται για 
όλες τις σχολικές µονάδες, οι χρόνοι παράδοσης και προσωρινής παραλαβής όλων 
των ειδών, καθώς και οι χρόνοι οριστικής παραλαβής αυτών. 

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την εξυπηρέτηση µετά τη πώληση και την 
τεχνική υποστήριξη που µπορεί να προσφέρουν οι υποψήφιοι προµηθευτές. Πρέπει 
να τεκµηριώνει τη δυνατότητα που έχουν να παράσχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία 
σήµερα και για όλη τη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  από την προµήθεια των 
ειδών (ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής).  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση µέρους του Τµήµατος που θα αναλάβει, τότε θα πρέπει να 
τεκµηριώνει τα παραπάνω και για τους υπεργολάβους που θα χρησιµοποιήσει και να  
προσκοµίσει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ  
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΑΡΘΡΟ 42. U ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Οι Προµηθευτές πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν συµπληρωµένους τους 
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς.  

2. Για κάθε προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται ο χαρακτηριστικός κωδικός του, ο 
αριθµός των προσφερόµενων µονάδων, η τιµή µονάδας, η συνολική τιµή, καθώς 
και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τη συµπλήρωση των πινάκων που 
αναφέρονται παρακάτω. Επίσης πρέπει να εµφανίζεται το συνολικό κόστος. 
Προϊόντα για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς 
χρέωση.  

3. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις 
περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και 
στην τιµολόγηση. 

4. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να συµφωνεί µε τον αντίστοιχο πίνακα 
εξοπλισµού (χωρίς τιµές) της τεχνικής προσφοράς. 

5. Στις αναφερόµενες τιµές των ειδών θα περιλαµβάνονται όλα τα επιµέρους κόστη 
(∆ασµοί, ασφάλιστρα κλπ.) 

6. Όλοι οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να παραδοθούν και σε 
ηλεκτρονική µορφή σε µέσο το οποίο θα βρίσκεται σφραγισµένο µέσα στο φάκελο 
της οικονοµικής προσφοράς. Οι πίνακες θα πρέπει να δοθούν κατά προτίµηση σε 
ένα από τα διαδεδοµένα “Φύλλα Εργασίας (spreadsheets)” για περιβάλλον MS-
Windows. 

7. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής 
προσφοράς ή / και αυτού που θα υποβληθεί σε µαγνητικό µέσο, υπερισχύει το 
αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  

Η οικονοµική προσφορά για κάθε Τµήµα υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη 
συµπλήρωση των παρακάτω πινάκων όπου πρέπει να αναφέρονται:  

1. τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για κάθε ένα από τα ζητούµενα είδη για το 
Τµήµα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, καθώς και  

2. το συνολικό κόστος της προσφοράς (ολογράφως και αριθµητικώς) 
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Για το Τµήµα 1 : Προµήθεια και Εγκατάσταση  Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και 
Οργάνων ∆ιδασκαλίας 
 

UΠίνακας 1 : Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 1 
 

Α/Α Προϊόν 
Μοντέλο 

- 
Κωδικός 

Κατασκευαστής Τιµή 
Μονάδας 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
% 
 

Τιµή 
Μονάδας 
(µε ΦΠΑ) Ποσότητα 

Κόστος 
(συµπεριλαµβ
ανοµένου του 

ΦΠΑ) 

1 
Φορητό 
ραδιόφωνο(τρανζίστο
ρ) 

     58  

2 CD-player       58  
3 ∆ιασκοπικός 

προβολέας (για slides)      58  
4 Οθόνη προβολής      58  

5 
Περισκοπικός 
προβολέας (overhead 
projector) 

     58  

6 Τηλεόραση       58  
7 Video - DVD      58  
8 Video – projector      58  

9 
Σύστηµα Η/Υ µε τις 
απαραίτητες 
καλωδιακές συνδέσεις 

     58  

10 Printer      58  
11 Scanner      58  
12 Μικροσκόπιο      58  

13 

Πρόπλασµα 
ανθρώπινου κορµού 
µε τα σπλάχνα 
αποσπώµενα 

     58  

14 Πρόπλασµα 
ανθρώπινου αυτιού      58  

15 
Πρόπλασµα 
ανθρώπινου 
οφθαλµού 

     58  

16 Χάρτης ανθρώπινου 
δοντιού      58  

17 Χάρτης ανθρώπινου 
µυϊκού συστήµατος      58  

18 Πρόπλασµα 
ανθρώπινου σκελετού      58  

19 
∆ιαφάνειες (slides) µε 
φυτά και ζώα της γης 
και τα µέρη του φυτού 

     58  

ΣΥΝΟΛΟ ΚBi B 
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Για το Τµήµα 2  : Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και 
Υλικών 
 

UΠίνακας 2 : Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 2 
 

Α/Α Προϊόν/ Υπηρεσία Μοντέλο - 
Κωδικός Κατασκευαστής 

Τιµή 
Μονάδας 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
% 

Τιµή 
Μονάδας 
(µε ΦΠΑ) 

Ποσότητα 
Κόστος 

(συµπεριλαµ- 
βανοµένου 
του ΦΠΑ) 

Γενικά εργαστηριακά όργανα 
1. Βάση ορθοστάτη          1160   

2. 
Μεταλλικές Ράβδοι 
Ορθοστάτη 80 cm          1160   

3. 
Μεταλλικές ράβδοι 
ορθοστάτη 30 cm          1160   

4. Σύνδεσµοι απλοί          1160   

5. 
Συλλογή µολυβένιων 
βαρών          116 σειρές   

6. Λαβίδα          580   

7. 
∆ακτύλιος µεταλλικός µε 
στέλεχος          290   

8. 
∆ακτύλιος ορειχάλκινος µε 
άγκιστρο           290   

9. Σειρά ελατηρίων           580   
10. Σειρά δυναµόµετρων           580   

11. 
Τροχαλία µε απλή 
τροχαλιοθήκη          116   

12. 
Τροχαλία µε διπλή 
τροχαλιοθήκη          116   

13. 
Μοχλός Αλουµινίου 
πλήρης          116   

14. Μετροταινία δύο µέτρων           580   
15. Φακός           1160   

16. 
Χρονόµετρο χειρός 
ψηφιακό          1160   

17. 
Κουρδιστό µηχανικό 
ξυπνητήρι µε λεπτοδείκτες          580   

18. Θερµόµετρο ιατρικό          580   

19. 

Θερµόµετρο 
οινοπνεύµατος  (-10P

ο
P C)- 

(+110P

ο
P C)          1160   

20. 
Θερµόµετρο υδραργύρου 
(-10P

o
PC)-(+110P

o
PC)          1160   

21. Μικρή Πένσα          580   
22. Σφυρί          580   
23. Μεταλλική πλάκα χαλκού          116   
24. Μεταλλική πλάκα τσίγκου          116   

25. 
Ράβδος σιδήρου 0,30m, 
Φ6mm          580   

26. 
Ράβδος χαλκού 0,30m, 
Φ6mm          580   

27. 
ράβδος αλουµινίου 0,30m, 
Φ6mm          580   

28. Σειρά χάλκινων δοχείων          116 σειρές   
29. Σειρά χαλύβδινων δοχείων          116 σειρές   

30. 
Σειρά αλουµινένιων 
δοχείων          116 σειρές   

31. 
Μικρά µεταλλικά κύπελλα 
σε διάφορα σχήµατα          580   

32. Χάλκινο σύρµα          
1.740 
µέτρα   

33. Σύρµα αλουµινίου          
1.740 
µέτρα   
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34. Φύλλα χαλκού          1160   
35. Ταµπουρίνο          116   
36. Λαστιχένια µπαλάκια          1160   

37. 
Μπαλάκια του πινγκ-
πονγκ          1160   

38. 
Κουτιά για λειτουργικά 
σύνολα          1160   

Σειρά Οπτικής 

39. 
Σειρά αποκλινόντων και 
συγκλινόντων φακών           116 σειρές   

40. 
Σειρά κοίλων, κυρτών και 
επίπεδων κατόπτρων           116 σειρές   

41. Πρίσµα µε στέλεχος           1160   

42. 
Στήριγµα φακών και 
κατόπτρων           116   

43. Μεγεθυντικός φακός           1160   

44. 
Επίπεδος καθρέπτης 5cm 
x 5cm µε στήριγµα           1160   

45. 
Επίπεδος καθρέπτης 
10cm x 10cm µε στήριγµα           1160   

Σειρά οργάνων Ηλεκτρισµού- µαγνητισµού 

46. 

Ζεύγος Ραβδόµορφων 
Μαγνητών 08x62 mm, 
AlNiCo           1160   

47. 
Πεταλοειδής µαγνήτης µε 
οπλισµό 12x5,5 cm           1160   

48. 
Μαγνητική βελόνη µε 
βάση            1160   

49. 
Υπόδειγµα Ναυτικής 
πυξίδας           580   

50. Ράβδος µαλακού σιδήρου           1160   

51. 

Ρινίσµατα µαλακού 
σιδήρου και αλλού µη 
σιδηροµαγνητικού υλικού            

348 
φιαλίδια   

52. 
Απλή εργαστηριακή 
γεννήτρια           116   

53. 
Ηλεκτρικό κουδούνι σε 
βάση           116   

54. Γαλβανόµετρο (µηδενός )           116   
55. πηνίο 300 σπειρών           116   

56. 
Καλώδια µε κροκοδειλάκια 
50cm, (µπόρνες)           

4.640 
καρούλια   

57. 
∆ιακόπτης µαχαιρωτός για 
απλό κύκλωµα           1160   

58. 

Λυχνιολαβές σε βάση 
βιδωτές για λαµπάκια 
1,5V και 3,5V           1160   

59. Βάση για µπαταρίες           1160   
Χηµικά Όργανα 

60. Λύχνος οινοπνεύµατος           116   
61. Τρίποδας θέρµανσης           116   
62. Γκαζάκι           116   

63. 
Πλέγµα Κεραµεικού για 
γκαζάκι      1160  

64. 
Γυάλινη σφαιρική φιάλη 
ζέσης 500 ml µε πώµα           1160   

65. 
Γυάλινη σφαιρική φιάλη 
ζέσης 250 ml µε πώµα           1160   

66. 
∆οκιµαστικοί σωλήνες 
Φ28           4640   

67. 
∆οκιµαστικοί σωλήνες 
Φ24/26           4640   

68. 
∆οκιµαστικοί σωλήνες 
Φ15           4640   
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69. 
∆οκιµαστικοί σωλήνες 
PYREX Φ24*150mm           4640   

70. 

Ψήκτρες  καθαρισµού 
δοκιµαστικών σωλήνων 
διαφόρων µεγεθών           580   

71. 
Στήριγµα δοκιµαστικών 
σωλήνων           580   

72. Λεκάνη Γυάλινη           1160   

73. 
Ποτήρι γυάλινο ζέσης 
150ml           1160   

74. 
Ποτήρι γυάλινο ζέσης 
250ml           1160   

75. 
Ποτήρι γυάλινο ζέσης 
400ml           1160   

76. 
∆ιαφανές πυρίµαχο δοχείο 
(ειδικό για φλόγα)           580   

77. 
Αποστακτήρας πλήρης 
250ml µε ορθοστάτη           58   

78. 
Ογκοµετρικός κύλινδρος 
250ml            580   

79. Κωνική φιάλη250ml           1160   
80. Γυάλινο χωνί Φ10cm           580   

81. 
Γυάλινη βέργα µήκους 30-
40 cm, Φ6mm           580   

82. Σταγονόµετρα           1160   

83. 
Πλαστικές σύριγγες (χωρίς 
βελόνες ) των 20ml            2320   

84. Φελλοί µικροί (πώµατα)           1160   
85. Φελλοί µεγάλοι (πώµατα)           1160   
86. Σειρά φελλοτρυπητήρων           58   

Συσκευές Φυσικής 

87. 
Συσκευή Γραµµικής 
∆ιαστολής           58   

88. Θερµόµετρο τοίχου           58   
89. Ανεµόµετρο           58   
90. Βαρόµετρο τοίχου           58   

91. 
∆ίσκος του Νεύτωνα µε 
φυγοκεντρική συσκευή           58   

92. Υγρόµετρο           58   
Εργαστηριακά Είδη Οικιακής Χρήσης –Ηλεκτρικές Συσκευές 

93. 
Ανεµιστήρας ή πιστολάκι 
για τα µαλλιά           58   

94. Ζυγαριά κουζίνας           580   

95. 
Μίξερ για καφέ µικρό 
(µπαταρίας)           580   

96. 

Ηλεκτρικό µάτι διαµέτρου 
10cm µε επιλογή 
Θερµοκρασίας           116   

 97. Μικρό φωτιστικό γραφείου           58   
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Για το Τµήµα 3 : Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού 
Εξοπλισµού 
 
 
UΠίνακας 3: Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 3 
 
 
 

 
 

UΠίνακας 4 : Συνολικό κόστος της προσφοράς (Ισχύει ο ίδιος Πίνακας για κάθε Τµήµα) 
 

 Ολογράφως Αριθµητικώς 

Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ   

Συνολικός ΦΠΑ   

Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ (ΚBi B)   

 
 
 Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους του 
παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Προϊόν/ Υπηρεσία 
Μοντέλο 

- 
Κωδικός 

Κατασκευαστής Τιµή 
Μονάδας 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
% 

Τιµή 
Μονάδας 
(µε ΦΠΑ) 

Ποσότη
τα 

Κόστος 
(συµπεριλαµβα
νοµένου του 

ΦΠΑ) 

1 
Πάγκος Εργασίας 

Μαθητή 

     
441 

 

2 Κάθισµα Μαθητή      1.764  

3 Κάθισµα ∆ασκάλου      58  

4 Οργανοθήκη Μαθητή      413  

5 
Οργανοθήκη 

∆ασκάλου 

     
58 

 

6 Πίνακας Μαρκαδόρου      58  

7 Βιβλιοθήκη      58  

8 Πάγκος Μικροσκοπίου      58  

9 Έπιπλο Η/Υ      58  

10 
Έπιπλο Εκτυπωτή –

Σαρωτή 

     
58 

 

11 Έπιπλο TV-Video      58  

12 Ψυγείο      58  

13 Πυροσβεστήρας      116  

ΣΥΝΟΛΟ ΚBiB  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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UΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Εκδότης : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ,  

                     Ξενοφώντος 15P

α
P, Αθήνα, Ελλάδα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………ΕΥΡΩ. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
........................ για ποσό ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για 
την συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό της........ (αριθµός διακήρυξης και 
ηµεροµηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή 
αυτού. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του 
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την οποία 
θα µας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε την 
παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας 
και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του 
ποσού γίνεται µε µόνη τη δήλωση σας 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι 
να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι 
µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι 
για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν 
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν           
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 
Εκδότης : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ,  

                     Ξενοφώντος 15P

α
P, Αθήνα, Ελλάδα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………ΕΥΡΩ. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται 
η ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης µεταξύ της  
................... και της ................. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων 
των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 
866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την 
οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού 
της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 
µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

U
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

 
Εκδότης : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ,  

                     Ξενοφώντος 15P

α
P, Αθήνα, Ελλάδα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………ΕΥΡΩ. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ........... πλέον των τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογιστούν σε βάρος της εταιρίας. Στο 
ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής 
που µας χορηγήθηκε.  

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων 
των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 
866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την 
οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού 
της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 
µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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UΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4 
 

Εκδότης : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ,  

                     Ξενοφώντος 15P

α
P, Αθήνα, Ελλάδα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………ΕΥΡΩ. 
 

1. Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ρητώς και 
ανεπιφυλάκτως υπέρ της Εταιρίας …………………………….. (ή της Ένωσης 
Εταιριών: 1. …… 2 …… κλπ ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων  µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 
ως µελών της Ένωσης),ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 
αυτόφειλετες υπερ της …. για ποσο  ευρώ ………..  Στο ως άνω ποσό 
περιορίζεται η ευθύνη µας για την καλή λειτουργία του έργου της Σύµβασης 
µεταξύ της ………………………. και του ΥπΕΠΘ – Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ, για την προµήθεια 
……………………………… 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων 
των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 
866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, 
ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµίας από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης 
ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή η µη της απαίτησής σας, µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια ή συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή 
στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη 
θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Η υπόψη εγγύηση θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σε εµάς 
η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραµείνουµε 
υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας  

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για κάθε 
Τµήµα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  
 
Η δεύτερη στήλη των πινάκων περιλαµβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών και η τρίτη στήλη δίνει τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων 
αυτών.  
 

UΤµήµα 1:  Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και 
Οργάνων ∆ιδασκαλίας  
 

 
UΠίνακας 1 : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές Τµήµατος 1 

 
1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης  

 1.1 Συµφωνία του προσφερόµενου εξοπλισµού µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

 
70% 

 1.2 

Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισµού   
(επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα εκτέλεσης  των 
λειτουργιών  συστήµατος και εφαρµογών, αξιοπιστία λειτουργίας, 

οµοιογένεια - διαλειτουργικότητα εξοπλισµού, κλπ.) 

 
5% 

 
2. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη  
 2.1 Ποιότητα και όροι Εγκατάστασης εξοπλισµού 5% 

 2.2 Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και 
συντήρησης 20% 

 
 

UΤµήµα 2:  Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και 
Υλικών 
 
 

UΠίνακας 2 : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές Τµήµατος 2 
 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης  
 1.1 Συµφωνία του προσφερόµενου εξοπλισµού µε τις τεχνικές προδιαγραφές 70% 

 1.2 
Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισµού   

(επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά, αξιοπιστία λειτουργίας, 
οµοιογένεια-διαλειτουργικότητα εξοπλισµού, κλπ.) 

 
5% 

 
2. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη  

 2.1 Ποιότητα και όροι Εγκατάστασης εξοπλισµού 
 5% 

 2.2 Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και 
συντήρησης 20% 
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UΤµήµα 3: Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού. 
 

 
UΠίνακας 3 : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές Τµήµατος 3 

 
1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης  
 1.1 Συµφωνία των προσφερόµενων επίπλων µε τις τεχνικές προδιαγραφές 70% 
 1.2 Καταλληλότητα και Λειτουργικότητα των επίπλων 5% 

 
2. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη  

 2.1 Ποιότητα και όροι προµήθειας και εγκατάστασης (συναρµολόγησης) 
επίπλων 5% 

 2.2 Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών υποστήριξης 20% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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Στους παρακάτω Πίνακες, για κάθε Τµήµα, παρατίθενται τα επί µέρους στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στις οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές βάρους συµµετοχής στην συνολική βαθµολόγηση της οµάδας κριτηρίων. 
 
UΓια το Τµήµα 1 : «Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και 
Οργάνων ∆ιδασκαλίας» 
 
UΠίνακας 1. Ανάλυση βαρών επί µέρους στοιχείων οµάδων κριτηρίων για το Τµήµα 1 

 
 Οµάδα Κριτηρίων 

Στοιχείο Οµάδας Κριτηρίων  
προς Αξιολόγηση 

Συντελεστής 
Βάρους (%) 
του στοιχείου 
στο Κριτήριο 

φορητό ραδιόφωνο(τρανζίστορ) 0,55% 
CD-player  1,43% 

διασκοπικός προβολέας (για 
slides) 4,19% 

οθόνη προβολής 1,65% 
Περισκοπικός προβολέας 

(overhead projector) 4,52% 

Τηλεόραση  3,85% 
Video - DVD 3,85% 

Video – projector 28,52% 
Σύστηµα Η/Υ 17,07% 

printer 1,65% 
scanner 4,19% 

Μικροσκόπιο 8,26% 
πρόπλασµα ανθρώπινου 
κορµού µε τα σπλάχνα 

αποσπώµενα 
2,20% 

πρόπλασµα ανθρώπινου αυτιού 0,55% 
πρόπλασµα ανθρώπινου 

οφθαλµού 0,55% 

χάρτης ανθρώπινου δοντιού 0,88% 
χάρτης ανθρώπινου µυϊκού 

συστήµατος 0,99% 

πρόπλασµα ανθρώπινου 
σκελετού 2,99% 

1.1 
Συµφωνία του 

προσφερόµενου 
εξοπλισµού µε 
τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές / 
Ποιότητα Λύσης 

(70%) 

διαφάνειες (slides) µε φυτά και 
ζώα της γης και τα µέρη του 

φυτού 
12,11% 

1 
Τεχνικές 

προδιαγραφές 
/ Ποιότητα 
Λύσης (75%) 

1.2 
Καταλληλότητα, 
Λειτουργικότητα 

και 
Αποδοτικότητα 
του εξοπλισµού 

(5%) 

Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα 
και Αποδοτικότητα του 

εξοπλισµού  
100% 

Μεθοδολογία Εγκατάστασης 
Εξοπλισµού  60% 2.1  

Ποιότητα και όροι 
Εγκατάστασης 

(5%) 
Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης 

εξοπλισµού 40% 

2 
Τεχνική 

Υποστήριξη / 
Κάλυψη (25%) 

2.2  
Ποιότητα και όροι 

∆ιάρκεια και όροι εγγύησης και 
προληπτικής συντήρησης 50% 
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παροχής 
υπηρεσιών 
τεχνικής 

υποστήριξης και 
συντήρησης 

(20%)  

Καταλληλότητα και 
αποτελεσµατικότητα µηχανισµού 
και διαδικασιών τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης 

50% 

 
 
 
UΓια το Τµήµα 2 : «Προµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµονικών Οργάνων και 
Υλικών» 
 
UΠίνακας 2. Ανάλυση βαρών επιµέρους στοιχείων οµάδων κριτηρίων για το Τµήµα 2 
 
 
 

 Οµάδα 
Κριτηρίων Στοιχείο Οµάδας Κριτηρίων  

προς Αξιολόγηση 

Συντελεστής 
Βάρους (%) 
του στοιχείου 
στο Κριτήριο 

Γενικά εργαστηριακά όργανα 30,52% 
Βάση ορθοστάτη 0,78% 
Μεταλλικές Ράβδοι Ορθοστάτη 
80 cm 0,63% 

Μεταλλικές ράβδοι ορθοστάτη 30 
cm 0,63% 

Σύνδεσµοι απλοί 0,31% 
Συλλογή µολυβένιων βαρών 2,03% 
Λαβίδα 0,31% 
∆ακτύλιος µεταλλικός µε 
στέλεχος 0,08% 

∆ακτύλιος ορειχάλκινος µε 
άγκιστρο 0,08% 

Σειρά ελατηρίων 0,16% 
Σειρά δυναµόµετρων 0,39% 
Τροχαλία µε απλή τροχαλιοθήκη 0,08% 
Τροχαλία µε διπλή τροχαλιοθήκη 0,08% 
Μοχλός Αλουµινίου πλήρης 0,16% 
Μετροταινία δύο µέτρων 0,47% 
Φακός 1,41% 
Χρονόµετρο χειρός ψηφιακό 3,13% 
Κουρδιστό µηχανικό ξυπνητήρι 
µε λεπτοδείκτες 0,31% 

Θερµόµετρο ιατρικό 0,31% 
Θερµόµετρο οινοπνεύµατος  (-10 
ο C)- (+110 ο C) 0,23% 

Θερµόµετρο υδραργύρου (-10 
oC)-(+110 oC) 0,55% 

Μικρή Πένσα 0,86% 
Σφυρί 0,70% 
Μεταλλική πλάκα χαλκού 0,16% 
Μεταλλική πλάκα τσίγκου 0,16% 
Ράβδος σιδήρου 0,30m, Φ6mm 0,23% 
Ράβδος χαλκού 0,30m, Φ6mm 0,31% 

1 
Τεχνικές 

προδιαγραφές 
/ Ποιότητα 
Λύσης (75%) 

1.1 
Συµφωνία του 

προσφερόµενου 
εξοπλισµού µε 
τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές / 
Ποιότητα Λύσης 

(70%) 

ράβδος αλουµινίου 0,30m, 
Φ6mm 0,16% 
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Σειρά χάλκινων δοχείων 0,94% 
Σειρά χαλύβδινων δοχείων 0,94% 
Σειρά αλουµινένιων δοχείων 1,10% 
Μικρά µεταλλικά κύπελλα σε 
διάφορα σχήµατα 3,44% 

Χάλκινο σύρµα 0,16% 
Σύρµα αλουµινίου 0,16% 
Φύλλα χαλκού 0,78% 
Ταµπουρίνο 0,78% 
Λαστιχένια µπαλάκια 0,16% 
Μπαλάκια του πινγκ-πονγκ 0,31% 
Κουτιά για λειτουργικά σύνολα 7,04% 
    
Σειρά Οπτικής 13,22% 
Σειρά αποκλινόντων και 
συγκλινόντων φακών 0,39% 

Σειρά κοίλων, κυρτών και 
επίπεδων κατόπτρων 0,47% 

Πρίσµα µε στέλεχος 3,13% 
Στήριγµα φακών και κατόπτρων 0,47% 
Μεγεθυντικός φακός 0,94% 
Επίπεδος καθρέπτης 5cm x 5cm 
µε στήριγµα 3,13% 

Επίπεδος καθρέπτης 10cm x 
10cm µε στήριγµα 4,69% 

    
Σειρά οργάνων Ηλεκτρισµού - 
µαγνητισµού 27,56% 

Ζεύγος Ραβδόµορφων 
Μαγνητών 08x62 mm, AlNiCo 2,15% 

Πεταλοειδής µαγνήτης µε 
οπλισµό 12x5,5 cm 0,55% 

Μαγνητική βελόνη µε βάση 0,55% 
Υπόδειγµα Ναυτικής πυξίδας 4,40% 
Ράβδος µαλακού σιδήρου 0,69% 
Ρινίσµατα µαλακού σιδήρου και 
αλλού µη σιδηροµαγνητικού 
υλικού 

0,54% 

Απλή εργαστηριακή γεννήτρια 7,53% 
Ηλεκτρικό κουδούνι σε βάση 0,72% 
Γαλβανόµετρο (µηδενός ) 0,73% 
πηνίο 300 σπειρών 1,61% 
Καλώδια µε κροκοδειλάκια 
50cm, (µπόρνες) 5,39% 

∆ιακόπτης µαχαιρωτός για απλό 
κύκλωµα 0,88% 

Λυχνιολαβές σε βάση βιδωτές 
για λαµπάκια 1,5V και 3,5V 1,06% 

Βάση για µπαταρίες 0,76% 
    
Χηµικά Όργανα 20,64% 
Λύχνος οινοπνεύµατος 0,16% 
Τρίποδας θέρµανσης 0,08% 
Γκαζάκι 0,08% 
Πλέγµα Κεραµικού για γκαζάκι 0,30% 
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Γυάλινη σφαιρική φιάλη ζέσης 
500 ml µε πώµα 0,31% 

Γυάλινη σφαιρική φιάλη ζέσης 
250 ml µε πώµα 0,39% 

∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ28 0,47% 
∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ24/26 0,47% 
∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ15 0,31% 
∆οκιµαστικοί σωλήνες PYREX 
Φ24*150mm 2,35% 

Ψήκτρες  καθαρισµού 
δοκιµαστικών σωλήνων 
διαφόρων µεγεθών 

0,55% 

Στήριγµα δοκιµαστικών 
σωλήνων 0,55% 

Λεκάνη Γυάλινη 1,72% 
Ποτήρι γυάλινο ζέσης 150ml 0,31% 
Ποτήρι γυάλινο ζέσης 250ml 0,31% 
Ποτήρι γυάλινο ζέσης 400ml 0,47% 
∆ιαφανές πυρίµαχο δοχείο 
(ειδικό για φλόγα) 1,09% 

Αποστακτήρας πλήρης 250ml µε 
ορθοστάτη 0,63% 

Ογκοµετρικός κύλινδρος 250ml 0,47% 
Κωνική φιάλη250ml 0,70% 
Γυάλινο χωνί Φ10cm 0,31% 
Γυάλινη βέργα µήκους 30-40 cm, 
Φ6mm 0,16% 

Σταγονόµετρα 0,16% 
Πλαστικές σύριγγες (χωρίς 
βελόνες ) των 20ml 1,25% 

Φελλοί µικροί (πώµατα) 2,35% 
Φελλοί µεγάλοι (πώµατα) 3,13% 
Σειρά φελλοτρυπητήρων 1,56% 
    
Συσκευές Φυσικής 3,44% 
Συσκευή Γραµµικής ∆ιαστολής 0,23% 
Θερµόµετρο τοίχου 0,78% 
Ανεµόµετρο 0,63% 
Βαρόµετρο τοίχου 0,39% 
∆ίσκος του Νεύτωνα µε 
φυγοκεντρική συσκευή 0,63% 

Υγρόµετρο 0,78% 
    
Εργαστηριακά Είδη Οικιακής 
Χρήσης –Ηλεκτρικές Συσκευές 4,62% 

Ανεµιστήρας ή πιστολάκι για τα 
µαλλιά 0,70% 

Ζυγαριά κουζίνας 1,70% 
Μίξερ για καφέ µικρό 
(µπαταρίας) 0,97% 

Ηλεκτρικό µάτι διαµέτρου 10cm 
µε επιλογή Θερµοκρασίας 0,48% 

Μικρό φωτιστικό γραφείου 0,77% 
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1.2 
Καταλληλότητα, 
Λειτουργικότητα 

και 
Αποδοτικότητα 
του εξοπλισµού 

(5%) 

Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα 
και Αποδοτικότητα του 
εξοπλισµού  

100% 

Μεθοδολογία Εγκατάστασης 
Εξοπλισµού  60% 2.1  

Ποιότητα και 
όροι 

Εγκατάστασης 
(5%) 

Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης 
εξοπλισµού 40% 

∆ιάρκεια και όροι εγγύησης και 
προληπτικής συντήρησης 50% 

2 
Τεχνική 

Υποστήριξη / 
Κάλυψη (25%) 

2.2  
Ποιότητα και 
όροι παροχής 
υπηρεσιών 
τεχνικής 

υποστήριξης και 
συντήρησης 

(20%)  

Καταλληλότητα και 
αποτελεσµατικότητα µηχανισµού 
και διαδικασιών τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης 

50% 

 
 
UΓια το Τµήµα 3: «Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού» 

 
UΠίνακας 3. Ανάλυση βαρών επί µέρους στοιχείων οµάδων κριτηρίων για το Τµήµα 3 
 

 Οµάδα Κριτηρίων 

Στοιχείο Οµάδας Κριτηρίων  
προς Αξιολόγηση 

Συντελεστής 
Βάρους (%) 
του στοιχείου 
στο Κριτήριο 

Πάγκος Εργασίας Μαθητή 19,96% 
Κάθισµα Μαθητή 18,63% 
Κάθισµα ∆ασκάλου 1,31% 
Οργανοθήκη Μαθητή 31,15% 
Οργανοθήκη ∆ασκάλου 5,25% 
Πίνακας Μαρκαδόρου 0,70% 
Βιβλιοθήκη 5,91% 
Πάγκος Μικροσκοπίου 3,01% 
Έπιπλο Η/Υ 3,50% 
Έπιπλο Εκτυπωτή –Σαρωτή 3,06% 
Έπιπλο TV-Video 3,06% 
Ψυγείο 3,50% 

1.1 
Συµφωνία του 

προσφερόµενου 
εξοπλισµού µε 
τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές / 
Ποιότητα Λύσης 

(70%) 

Πυροσβεστήρας 0,96% 

1 
Τεχνικές 

προδιαγραφές 
/ Ποιότητα 
Λύσης (75%) 

1.2 
Καταλληλότητα, 
Λειτουργικότητα 

και 
Αποδοτικότητα 
του εξοπλισµού 

(5%) 

Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα 
και Αποδοτικότητα του 
εξοπλισµού  

100% 

Μεθοδολογία Εγκατάστασης 
Εξοπλισµού  60% 2 

Τεχνική 
Υποστήριξη / 
Κάλυψη (25%) 

2.1  
Ποιότητα και όροι 
Εγκατάστασης 

(5%) 
Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης 
εξοπλισµού 40% 
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∆ιάρκεια και όροι εγγύησης και 
προληπτικής συντήρησης 50% 2.2  

Ποιότητα και όροι 
παροχής 
υπηρεσιών 
τεχνικής 

υποστήριξης και 
συντήρησης 

(20%)  

Καταλληλότητα και 
αποτελεσµατικότητα µηχανισµού 
και διαδικασιών τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης 

50% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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Πίνακες Προσφεροµένου Εξοπλισµού Ανά Τµήµα 
 
UΠίνακας 1: Προσφερόµενος εξοπλισµός (Τµήµα 1)U 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κωδικός 
Μοντέλου Κατασκευαστής

Ποσότητα ανά 
Εργαστήριο 
Φυσικών 
Επιστηµών 

Ποσότητα για 
το σύνολο (58)  
Εργαστηρίων 
Φυσικών 
Επιστηµών 

Εποπτικά µέσα, Η/Υ και όργανα διδασκαλίας 

1. 
Φορητό 

ραδιόφωνο(τρανζίστορ) 

  
1 58 

2. CD-player   1 58 

3. 
∆ιασκοπικός προβολέας 

(για slides) 

  
1 58 

4. Οθόνη προβολής   1 58 

5. 

Περισκοπικός 

προβολέας (overhead 

projector) 

  

1 58 

6. Τηλεόραση   1 58 
7. Video -DVD   1 58 
8. Video – projector   1 58 
9. Σύστηµα Η/Υ   1 58 
10. Printer   1 58 
11. Scanner   1 58 
12. Μικροσκόπιο   1 58 

13. 

Πρόπλασµα 

ανθρώπινου κορµού µε 

τα σπλάχνα 

αποσπώµενα 

  

1 58 

14. 
Πρόπλασµα 

ανθρώπινου αυτιού 

  
1 58 

15. 
Πρόπλασµα 

ανθρώπινου οφθαλµού 

  
1 58 

16. 
Χάρτης ανθρώπινου 

δοντιού 

  
1 58 

17. 
Χάρτης ανθρώπινου 

µυϊκού συστήµατος 

  
1 58 

18. 
Πρόπλασµα 

ανθρώπινου σκελετού 

  
1 58 

19. ∆ιαφάνειες (slides) µε   1 58 
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φυτά και ζώα της γης 

και τα µέρη του φυτού 

 

UΠίνακας 2: Προσφερόµενος εξοπλισµός (Τµήµα 2) 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κωδικός 
Μοντέλου Κατασκευαστής 

Ποσότητα ανά 
Εργαστήριο 
Φυσικών 
Επιστηµών 

Ποσότητα για 
το σύνολο (58)  
Εργαστηρίων 
Φυσικών 
Επιστηµών 

Γενικά εργαστηριακά όργανα 

1. Βάση ορθοστάτη   20 1.160 

2. 
Μεταλλικές Ράβδοι 

Ορθοστάτη 80 cm 

  
20 1.160 

3. 
Μεταλλικές ράβδοι 

ορθοστάτη 30 cm 

  
20 1.160 

4. Σύνδεσµοι απλοί   20 1.160 

5. 
Συλλογή 

µολυβένιων βαρών 

  
2 σειρές 116 σειρές 

6. Λαβίδα   10 580 

7. 

∆ακτύλιος 

µεταλλικός µε 

στέλεχος 

  

5 290 

8. 

∆ακτύλιος 

ορειχάλκινος µε 

άγκιστρο  

  

5 290 

9. Σειρά ελατηρίων    10 580 

10. 
Σειρά 

δυναµόµετρων  

  
10 580 

11. 
Τροχαλία µε απλή 

τροχαλιοθήκη 

  
2 116 

12. 
Τροχαλία µε διπλή 

τροχαλιοθήκη 

  
2 116 

13. 
Μοχλός Αλουµινίου 

πλήρης 

  
2 116 

14. 
Μετροταινία δύο 

µέτρων  

  
10 580 

15. Φακός    20 1.160 

16. 
Χρονόµετρο χειρός 

ψηφιακό 

  
20 1.160 
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17. 

Κουρδιστό µηχανικό 

ξυπνητήρι µε 

λεπτοδείκτες 

  

10 580 

18. Θερµόµετρο ιατρικό   10 580 

19. 

Θερµόµετρο 

οινοπνεύµατος  (-

10P

ο
P C)- (+110P

ο
P C) 

  

20 1.160 

20. 

Θερµόµετρο 

υδραργύρου (-

10P

o
PC)-(+110P

o
PC) 

  

20 1.160 

21. Μικρή Πένσα   10 580 
22. Σφυρί   10 580 

23. 
Μεταλλική πλάκα 

χαλκού 

  
2 116 

24. 
Μεταλλική πλάκα 

τσίγκου 

  
2 116 

25. 
Ράβδος σιδήρου 

0,30m, Φ6mm 

  
10 580 

26. 
Ράβδος χαλκού 

0,30m, Φ6mm 

  
10 580 

27. 
ράβδος αλουµινίου 

0,30m, Φ6mm 

  
10 580 

28. 
Σειρά χάλκινων 

δοχείων 

  
2 σειρές 116 σειρές 

29. 
Σειρά χαλύβδινων 

δοχείων 

  
2 σειρές 116 σειρές 

30. 
Σειρά αλουµινένιων 

δοχείων 

  
2 σειρές 116 σειρές 

31. 

Μικρά µεταλλικά 

κύπελλα σε διάφορα 

σχήµατα 

  

10 580 

32. Χάλκινο σύρµα   30 µέτρα 1.740 µέτρα 
33. Σύρµα αλουµινίου   30 µέτρα 1.740 µέτρα 
34. Φύλλα χαλκού   20 1.160 
35. Ταµπουρίνο   2 116 

36. 
Λαστιχένια 

µπαλάκια 

  
20 1.160 

37. Μπαλάκια του   20 1.160 
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πινγκ-πονγκ 

38. 
Κουτιά για 

λειτουργικά σύνολα 
 

 
20 1.160 

Σειρά Οπτικής 

39. 

Σειρά αποκλινόντων 

και συγκλινόντων 

φακών 

  

2 σειρές 116 σειρές 

40. 

Σειρά κοίλων, 

κυρτών και 

επίπεδων 

κατόπτρων 

  

2 σειρές 116 σειρές 

41. Πρίσµα µε στέλεχος   20 1.160 

42. 
Στήριγµα φακών και 

κατόπτρων 

  
2 116 

43. Μεγεθυντικός φακός   20 1.160 

44. 

Επίπεδος 

καθρέπτης 5cm x 

5cm µε στήριγµα 

  

20 1.160 

45. 

Επίπεδος 

καθρέπτης 10cm x 

10cm µε στήριγµα 

  

20 1.160 

Σειρά οργάνων Ηλεκτρισµού- µαγνητισµού 

46. 

Ζεύγος 

Ραβδόµορφων 

Μαγνητών 08x62 

mm, AlNiCo 

  

20 1.160 

47. 

Πεταλοειδής 

µαγνήτης µε 

οπλισµό 12x5,5 cm 

  

20 1.160 

48. 
Μαγνητική βελόνη 

µε βάση  

  
20 1.160 

49. 
Υπόδειγµα Ναυτικής 

πυξίδας 

  
10 580 

50. 
Ράβδος µαλακού 

σιδήρου 

  
20 1.160 

51. 

Ρινίσµατα µαλακού 

σιδήρου και αλλού 

µη 

  

6 φιαλίδια 348 φιαλίδια 
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σιδηροµαγνητικού 

υλικού  

52. 
Απλή εργαστηριακή 

γεννήτρια 

  
2 116 

53. 
Ηλεκτρικό κουδούνι 

σε βάση 

  
2 116 

54. 
Γαλβανόµετρο 

(µηδενός ) 

  
2 116 

55. πηνίο 300 σπειρών   2 116 

56. 

Καλώδια µε 

κροκοδειλάκια 

50cm, (µπόρνες) 

  

80 4.640 καρούλια 

57. 

∆ιακόπτης 

µαχαιρωτός για 

απλό κύκλωµα 

  

20 1.160 

58. 

Λυχνιολαβές σε 

βάση βιδωτές για 

λαµπάκια 1,5V και 

3,5V 

  

20 1.160 

59. Βάση για µπαταρίες   20 1.160 
Χηµικά Όργανα 

60. 
Λύχνος 

οινοπνεύµατος 

  
2 116 

61. 
Τρίποδας 

θέρµανσης 

  
2 116 

62. Γκαζάκι   2 116 

63. 
Πλέγµα κεραµικού 

για γκαζάκι 

  
2 116 

64. 

Γυάλινη σφαιρική 

φιάλη ζέσης 500 ml 

µε πώµα 

  

20 1.160 

65. 

Γυάλινη σφαιρική 

φιάλη ζέσης 250 ml 

µε πώµα 

  

20 1.160 

66. 
∆οκιµαστικοί 

σωλήνες Φ28 

  
80 4.640 

67. 
∆οκιµαστικοί 

σωλήνες Φ24/26 

  
80 4.640 
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68. 
∆οκιµαστικοί 

σωλήνες Φ15 

  
80 4.640 

69. 

∆οκιµαστικοί 

σωλήνες PYREX 

Φ24*150mm 

  

80 4.640 

70. 

Ψήκτρες  

καθαρισµού 

δοκιµαστικών 

σωλήνων διαφόρων 

µεγεθών 

  

10 580 

71. 

Στήριγµα 

δοκιµαστικών 

σωλήνων 

  

10 580 

72. Λεκάνη Γυάλινη   20 1.160 

73. 
Ποτήρι γυάλινο 

ζέσης 150ml 

  
20 1.160 

74. 
Ποτήρι γυάλινο 

ζέσης 250ml 

  
20 1.160 

75. 
Ποτήρι γυάλινο 

ζέσης 400ml 

  
20 1.160 

76. 

∆ιαφανές πυρίµαχο 

δοχείο (ειδικό για 

φλόγα) 

  

10 580 

77. 

Αποστακτήρας 

πλήρης 250ml µε 

ορθοστάτη 

  

1 58 

78. 
Ογκοµετρικός 

κύλινδρος 250ml  

  
10 580 

79. Κωνική φιάλη250ml   20 1.160 

80. 
Γυάλινο χωνί 

Φ10cm 

  
10 580 

81. 

Γυάλινη βέργα 

µήκους 30-40 cm, 

Φ6mm 

  

10 580 

82. Σταγονόµετρα   20 1.160 

83. 

Πλαστικές σύριγγες 

(χωρίς βελόνες ) 

των 20ml  

  

40 2.320 
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84. 
Φελλοί µικροί 

(πώµατα) 

  
20 1.160 

85. 
Φελλοί µεγάλοι 

(πώµατα) 

  
20 1.160 

86. 
Σειρά 

φελλοτρυπητήρων 

  
1 58 

Συσκευές Φυσικής 

87. 
Συσκευή Γραµµικής 

∆ιαστολής 

  
1 58 

88. Θερµόµετρο τοίχου   1 58 
89. Ανεµόµετρο   1 58 
90. Βαρόµετρο τοίχου   1 58 

91. 

∆ίσκος του Νεύτωνα 

µε φυγοκεντρική 

συσκευή 

  

1 58 

92. Υγρόµετρο   1 58 
Εργαστηριακά Είδη Οικιακής Χρήσης –Ηλεκτρικές Συσκευές 

93. 

Ανεµιστήρας ή 

πιστολάκι για τα 

µαλλιά 

  

1 58 

94. Ζυγαριά κουζίνας   10 580 

95. 
Μίξερ για καφέ 

µικρό (µπαταρίας) 

  
10 580 

96. 

Ηλεκτρικό µάτι 

διαµέτρου 10cm µε 

επιλογή 

Θερµοκρασίας 

  

2 116 

97. 
Μικρό φωτιστικό 

γραφείου 

  
1 58 
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UΠίνακας 3: Προσφερόµενος εξοπλισµός (Τµήµα 3) 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κωδικός 
Μοντέλου Κατασκευαστής 

Ποσότητα για το 
σύνολο (58)  
Εργαστηρίων 
Φυσικών 
Επιστηµών 

Επίπλωση Εργαστηρίων Φυσικών Επιστήµων Της Α/Βάθµιας Εκπαίδευσης 

1 
Πάγκος Εργασίας 

Μαθητή 

  
441 

2 Κάθισµα Μαθητή   1.764 
3 Κάθισµα ∆ασκάλου   58 
4 Οργανοθήκη Μαθητή    413 

5 
Οργανοθήκη 

∆ασκάλου 

  
58 

6 
Πίνακας 

Μαρκαδόρου 

  
58 

7 Βιβλιοθήκη   58 

8 
Πάγκος 

Μικροσκοπίου 

  
58 

9 Έπιπλο Η/Υ   58 

10 
Έπιπλο Εκτυπωτή –

Σαρωτή 

  
58 

11 Έπιπλο TV-Video   58 
12 Ψυγείο   58 
13 Πυροσβεστήρας   116 

 
Ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει, µε ευθύνη του αναδόχου, στα 58 
εργαστήρια φυσικών επιστηµών, όπως προσδιορίζεται στον παρακάτω Πίνακα 
Προορισµού. 
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Πίνακας Προορισµού Ειδών 

 
UΠίνακας 4.1 : Πίνακας ΠροορισµούU 

Α/Α Προορισµός ∆ιεύθυνση ΤΚ Πόλη 
1. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΡΙΝΩΝ 28 15777 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

2. 14P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 

15234 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
3. 20P

ο
P  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 23 13122 ΙΛΙΟΝ 

4. 17P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΦΛΕΜΙΓΚ 5 

17343 
ΑΓΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 79009 ΡΑΦΗΝΑ 

6. 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 62 19600 ΜΑΝ∆ΡΑ 

7. ΡΑΛΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 3 
18533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

8. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

9. 2P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΚΡΑΝΙ∆Ι 21300 ΚΡΑΝΙ∆Ι  

10. 7P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 42 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ  

11. 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 47100 ΑΡΤΑ 

12. 2P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 26 26223 ΠΑΤΡΑ 

13. 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ AΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40  32200 ΘΗΒΑ 

14. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ∆ΕΣΚΑΤΗ 

51200 
∆ΕΣΚΑΤΗ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

15. 6P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 1 66100 ∆ΡΑΜΑ 

16. 18P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ 85100 ΡΟ∆ΟΣ 

17. 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 39 

68100 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΠΟΛΗ 

18. 21P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
∆. ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΗ 

34100 ΧΑΛΚΙ∆Α 

19. 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 103 

36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
20. 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ ΛΑΓΩΠΟ∆Ο 29092 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

21. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΦΙΑ 26 27100 ΠΥΡΓΟΣ  

22. 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11 59100 ΒΕΡΟΙΑ 

23. 5P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΜΠΕΝΤΕΒΗ 71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

24.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΥ 
ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ 

ΓΑΡ∆ΙΚΙ 
46031 

ΓΑΡ∆ΙΚΙ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

25. 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΕΛΦΩΝ 35 54641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

Η 

26. 2P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 

56429 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η 

27. 21P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

28.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΡΥΑΣ ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ 64200 ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ 
29. 7P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 43100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

30. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 47 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

31. 2P

ο
P- 3P

ο
P  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΩΡΟΥΛΑ 

49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

32. 5P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Π. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 2 

28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
33. 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 61100 ΚΙΛΚΙΣ 

34. 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 50100 ΚΟΖΑΝΗ 

35. 11P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ 19 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
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36. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥ 

ΧΩΡΑ ΑΝ∆ΡΟΥ 
84500 ΑΝ∆ΡΟΣ 

37. 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ 21 23100 ΣΠΑΡΤΗ 

38. 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ο∆ΟΣ 26 ΑΡ.30 40100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

39. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 72300 ΣΗΤΕΙΑ  

40. 12P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γ. ΜΟΥΡΑ 10 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

41.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥ∆ΡΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙ 31084 ΛΕΥΚΑ∆Α 
42. 31P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 38500 ΒΟΛΟΣ 

43. 14P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ 53 

24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

44. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΓΕΝΙΣΕΑ 67400 ΞΑΝΘΗ 

45. 8P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ 30 58200 Ε∆ΕΣΣΑ 

46. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΑΡΙΤΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
60100 ΚΑΡΙΤΣΑ 

47. 7P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΨΑΘΑΚΙ  48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 

48. 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 33 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 

49 6P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9 

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

50. 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΣΑΜΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ 
31 83100 ΣΑΜΟΣ 

51. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 54 62122 ΣΕΡΡΕΣ 

52. 20P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ 

53. 15P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΦΑΝΟΣ 35100 ΛΑΜΙΑ 

54. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ-
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΜΕΛΙΤΗ 
53071 ΦΛΩΡΙΝΑ 

55. 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 

ΚΑΨΑΛΗ 20 33200 ΙΤΕΑ 

56. 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
57. 14P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΥΕΛΙΓΚΤΩΝ 73132 ΧΑΝΙΑ 

58. 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΡΑ 7 82100 ΧΙΟΣ 
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UΠίνακας 4.2: Κατανοµή Εξοπλισµού ανά Σχολική Μονάδα U 

α/α Σχολική Μονάδα 

Π
άγκος Εργασίας Μ

αθητή 

Κ
άθισµα Μ

αθητώ
ν 

Κ
άθισµα ∆

ασκάλου 

Ο
ργανοθήκη Μ

αθητή 

Ο
ργανοθήκη ∆

ασκάλου 

Π
ίνακας Μ

αρκαδόρου 

Β
ιβλιοθήκη 

Π
άγκος Μ

ικροσκοπ
ίου 

Έ
π
ιπ
λο Η

/Υ 

Έ
π
ιπ
λο Εκτυπ

ω
τή – Σαρω

τή 

Έ
π
ιπ
λο TV-Video 

Εντιστοιχισµένο Ψ
υγείο 

Π
υροσβεστήρας 

1 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 14P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

3 20P

ο
P  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

4 17P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

5 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

6 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

7 ΡΑΛΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

8 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

9 2P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ 8 32 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

10 7P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

11 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

12 2P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

13 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

14 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

∆ΕΣΚΑΤΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

15 6P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

16 18P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

17 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

18 21P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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19 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6 24 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

20 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

21 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

22 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 24 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

23 5P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

24  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΥ ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

25 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

26 2P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

27 21P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 32 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

28  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΡΥΑΣ 7 28 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

29 7P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

30 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 28 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

31 2P

ο
P- 3P

ο
P  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

32 5P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

33 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

34 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

35 11P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

36 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥ 6 24 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

37 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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38 4P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

39 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

40 12P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 24 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

41  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥ∆ΡΙΟΥ 6 24 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

42 31P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

43 14P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

44 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 6 24 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

45 8P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

46 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 6 24 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

47 7P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7 28 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

48 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

49 6P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

50 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΣΑΜΟΥ 5 20 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

51 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

52 20P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 32 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

53 15P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

54 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ-
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

55 3P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

56 1P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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57 14P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

58 9P

ο
P ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 8 32 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  
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Στο Παράρτηµα αυτό, παρατίθενται για κάθε Τµήµα, οι Πίνακες Συµµόρφωσης κάθε 
προσφερόµενου είδους. Οι Πίνακες αυτοί συµπληρώνονται επί ποινή αποκλεισµού, από τους 
προσφέροντες σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες, και αποτελούν µέρος της Τεχνικής 
Προσφοράς τους. 

 
Οδηγίες ορθής συµπλήρωσης πινάκων τεχνικών προδιαγραφών & προσφερόµενων 
υπηρεσιών.  
Η ∆ιακήρυξη, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, για την εξασφάλιση του 
ανταγωνισµού αλλά και την πλήρη αποτύπωση των απαιτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών, 
αναπτύσσει τυποποιηµένους πίνακες ανά κατηγορία προϊόντων, όπως απεικονίζεται 
ακολούθως:  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Πεδίο Απαιτούµενου προϊόντος ή 
κατηγορία προϊόντος     

1.  
Περιγραφή ελάχιστης απαίτησης 

(τεχνικής ή ιδιαίτερου χαρακτηριστικού) 

Προσδιορισµός 
υποχρεωτικής 
απαίτησης. 

Πεδίο που 
απαντά ο 
υποψήφιος 
ανάδοχος 

ανάλογα µε το 
απαιτούµενο. 

Σηµείο τεχνικής 
προσφοράς που 
παραπέµπει ο 
υποψήφιος 

ανάδοχος για την 
τεκµηρίωση της 
απάντησής του.

 
Ο πίνακας αναπτύσσεται ως εξής:  
1. Στο πεδίο Α/Α σηµειώνονται οι αύξοντες αριθµοί των τεχνικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των απαιτήσεων.  

2. Στο αριστερό τµήµα του πεδίου «Χαρακτηριστικά» αναφέρεται κατ’ αρχήν το απαιτούµενο 
προϊόν ή κατηγορία προϊόντων. Η περιγραφή είναι συνοπτική και απόλυτα οριζόµενη, 
διατυπωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές τι απαιτείται.  

3. Στο δεξιό τµήµα του πεδίου «Χαρακτηριστικά» και µε την ένδειξη «Απαίτηση», χαρακτηρίζει 
αν η περιγραφή του προϊόντος είναι :  

• Υποχρεωτική, οπότε σηµαίνεται µε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή το αριθµητικό µέγεθος που εκφράζει 
το τεχνικό χαρακτηριστικό-µέγεθος ή την υπηρεσία.  

• Προαιρετική, οπότε δεν υπάρχει καµία σήµανση.  

4. Στο αριστερό τµήµα του πεδίου «Στοιχεία Προσφοράς» και στη στήλη µε την ένδειξη 
«Απάντηση», ο υποψήφιος ανάδοχος, τοποθετείται διατυπώνοντας  :  

a. «ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται,  

b. «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται,  

c. µε αριθµητικό µέγεθος –αριθµό- που εκφράζει το µέγεθος του προσφερόµενου 
υλικού, σε σχέση µε το µέγεθος  που απαιτείται.  

5. Στο δεξιό τµήµα του πεδίου «Στοιχεία Προσφοράς» και στην στήλη µε την ένδειξη 
«Παραποµπή», θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην Τεχνική Προσφορά η οποία θα 
περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, 
ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, που κατά την κρίση του 
υποψήφιου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. 
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6.  Ο υποψήφιος ανάδοχος, για την ορθή συµπλήρωση των πινάκων, θα πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπ’ όψη του και  τα ακόλουθα:  

7. Οι πίνακες συµπληρώνονται πλήρως και σε όλο τους το εύρος, ανεξάρτητα από το αν η 
απαίτηση της ∆ιακήρυξης χαρακτηρίζεται υποχρεωτική ή όχι. Συνεπώς, ο υποψήφιος 
ανάδοχος, απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία των πινάκων, ώστε να εµφαίνεται η 
πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του.  

8. Οι πίνακες συµπληρώνονται και παρουσιάζονται µε την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθµηση, 
όπως ακριβώς αναπτύσσονται στη ∆ιακήρυξη.  

9. Οι πίνακες συµπληρώνονται µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων αναδόχων.  

10. Όπου η ένδειξη είναι «ΝΑΙ», και εκφράζεται ως υποχρεωτική απαίτηση της ∆ιακήρυξης, η 
απάντηση του υποψήφιου προµηθευτή, θα είναι µε «ΝΑΙ», εφ’όσον καλύπτεται η απαίτηση 
αυτή.  

11. Όπου η απαίτηση εκφράζεται µε αριθµητικό µέγεθος, µε τη σχέση «µεγαλύτερο ή ίσο» ή 
«ίσο», ή «µεγαλύτερο», ή «απεριόριστο» η απάντηση του υποψήφιου προµηθευτή είναι 
υποχρεωτικά µε το αριθµητικό µέγεθος, ενώ συνδυαστικά µπορεί να διατυπωθεί και µε 
«ΝΑΙ» -κόµµα- και το αριθµητικό µέγεθος (πχ «ΝΑΙ,4»). 

12. Για την τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων προϊόντων, ή για την 
αναλυτική περιγραφή των προϊόντων, στη στήλη «Παραποµπή» ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να παραπέµπει σε συγκεκριµένο σηµείο της τεχνικής πρότασής του όπου αποτελείται 
από τεχνική περιγραφή, σχέδια, τεχνικά φυλλάδια.  

13. Οι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να συνάδουν µε τους πίνακες οικονοµικής 
προσφοράς χωρίς τιµές, ώστε να προσδιορίζεται µε ακρίβεια, το πλήθος ή το µέγεθος των 
προσφερόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών.  

14. Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το 
καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα πρέπει να υπάρχει 
αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτηµάτων και των παραποµπών.  Αν υπάρχει 
ασάφεια ή αοριστία ερµηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν 
υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι 
λανθασµένη. 

15. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν µαζί µε την προσφορά τους συµπληρωµένους 
πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε µαγνητικό µέσο το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα 
στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών 
που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

16. ∆εν προβλέπεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά η οποία περιλαµβάνει 
προϊόντα σε ποσότητες µικρότερες από τις απαιτούµενες. 

17. Η τεχνικά πληρέστερη πρόταση είναι αυτή που καλύπτει πλήρως όλες τις προδιαγραφές των 
πινάκωνU και ταυτόχρονα U καλύπτει απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στα υπόλοιπα και αναπόσπαστα τµήµατα της ∆ιακήρυξης.  
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 Πίνακες συµµόρφωσης Τµήµατος 1: 
«Προµήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών 
Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ∆ιδασκαλίας» 
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ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΗΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
Θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί στην τελευταία του σελίδα, θα µονογραφεί σε κάθε του σελίδα 
και εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, θα επισυναφτεί στη σύµβαση ως 
Παράρτηµα, µαζί µε το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
(Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι 
εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουµένων λειτουργικών χαρακτηριστικών 
αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις 
αυτές τα ζητούµενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχων δυνατοτήτων των ενδεικτικώς 
αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν  να υποβάλλουν προσφορές  για 
αντίστοιχα προϊόντα τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο την 
αντιστοιχία.) 
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές µε 
πιστοποίηση κατά ISO 9001.  Επίσης, είναι επιθυµητό και θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά την 
αξιολόγηση, οι ίδιοι οι υποψήφιοι προµηθευτές του εξοπλισµού να είναι πιστοποιηµένοι 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001.  Τα εν λόγω πιστοποιητικά του κατασκευαστή θα 
πρέπει να κατατεθούν µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισµού κατά την 
υποβολή της προσφοράς.  Τα πιστοποιητικά των προµηθευτών εφόσον υπάρχουν θα 
κατατεθούν µαζί µε την Τεχνική Προσφορά. 
Όλες οι συσκευές  υποχρεωτικά να είναι σύµφωνες µε τα διεθνή πιστοποιητικά 
ποιότητας και ασφάλειας, τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να έχουν  
υποχρεωτικά πιστοποίηση CE κατά την προσφορά. Η κάθε συσκευή πρέπει να είναι από 
τα τελευταία κυκλοφορούντα µοντέλα της σειράς τους και να µην είναι 
ανακατασκευασµένη µε εξαρτήµατα προερχόµενα από δεύτερη επεξεργασία. Θα πρέπει, 
υποχρεωτικά, να υπάρχει συµβατότητα των περιφερειακών µε το λειτουργικό σύστηµα 
των Η/Υ που προσφέρονται. 
Για όλες τις συσκευές και όλα τα επί µέρους τµήµατά τους (µητρική κάρτα, κάρτες 
επέκτασης, δίσκοι, οθόνες, τροφοδοτικό κλπ.), να υπάρχουν, υποχρεωτικά, τα επίσηµα 
εγχειρίδια, όχι φωτοτυπίες, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση 
(οδηγοί κλπ.). Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά οι τελευταίοι οδηγοί 
των εταιριών. Να συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας 
και χρήσης στην ελληνική γλώσσα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. 
Τα λογισµικά, υποχρεωτικά, να είναι η τελευταία έκδοση της σειράς τους, να υπάρχει η 
άδεια χρήσης τους απεριόριστης χρονικής ισχύος (εκτός και αν αναφέρεται αλλιώς κι 
όπου αναφέρεται), να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα µέσα εγκατάστασης (σε CD/ 
DVD ROM). Οι απαιτήσεις κάθε εγκατεστηµένoυ λογισµικού να ικανοποιούνται, 
υποχρεωτικά,  από τις προδιαγραφές του υλικού (hardware) του Η/Υ, υπό τις οποίες να 
εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Να υπάρχει, υποχρεωτικά, η 
δυνατότητα επανεγκατάστασης οποιουδήποτε από τα εγκατεστηµένα λογισµικά µε απλή 
διαδικασία, χρησιµοποιώντας τα προαναφερθέντα µέσα εγκατάστασης. Υποχρεωτικά 
πρέπει να παραδοθεί από ένα σετ λογισµικών για τον Η/Υ. Τα ανανεωµένα αρχεία-
βιβλιοθήκες ιών θα πρέπει να εγκαθίστανται, υποχρεωτικά, σε κατάλογο του Η/Υ να 
αναζητούν αυτόµατα την ανανέωσή τους. 
Τα λογισµικά, υποχρεωτικά, να συνοδεύονται, από εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 
στην ελληνική γλώσσα. 
Όλες οι συσκευές να τροφοδοτούνται µε τάση 220-240 V /50- 60 Hz.. 
 
 
UΓια τους Η/Υ επιπλέον 

 Μαζί µε την Τεχνική Προσφορά θα κατατεθεί ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και Υπεύθυνη 
∆ήλωση των προσφερόντων όπου θα αναφέρεται η τιµή της επίδοσης σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα bapco sysmark2004SE για Η/Υ στο περιβάλλον µίας αίθουσας µε 
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θερµοκρασία 32 P

o
PC, καθώς και ότι : «το σύστηµα ψύξης είναι συµβατό µε την τελευταία 

έκδοση του προτύπου ATX, για απαγωγή θερµότητας στο εσωτερικό του κουτιού, 
τόσο του επεξεργαστή όσο και των επιµέρους περιφερειακών (πχ σκληρού δίσκου, 
κάρτας γραφικών κλπ) ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του προσφερόµενου 
µηχανήµατος σε αίθουσα µε θερµοκρασία 32 P

o
PC κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

µετροπρογράµµατος που αναφέρεται στην προδιαγραφή 9.9 του Η/Υ».  
 Μαζί µε την Προσφορά θα κατατεθεί τυπωµένο το αρχείο κειµένου µε τα 
αποτελέσµατα του Bapco Sysmark 2004 SE (πχ <υποψήφιος1>-pc-bapco-results.txt & 
<υποψήφιος1>-server-bapco-results.txt) στα οποία φαίνεται ότι ο προµηθευτής έτρεξε 
το µετροπρόγραµµα και έβγαλε το συγκεκριµένο αποτέλεσµα στο συγκεκριµένο 
configuration υλικού. 

 Σε περίπτωση που η επιτροπή ζητήσει επίδειξη των ειδών και η τιµή της επίδοσης 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα bapco sysmark2004SE για τον Η/Υ στο περιβάλλον µίας 
αίθουσας µε θερµοκρασία 32 P

o
PC είναι µικρότερη της αναγραφόµενης στην Υπεύθυνη 

∆ήλωση του υποψηφίου αναδόχου, αυτό αποτελεί ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ της εταιρίας 
όπως και στο άρθρο 19 της παρούσης Προκήρυξης.  

 Στην παραπάνω περίπτωση που η επιτροπή ζητήσει επίδειξη των ειδών, η  
εγκατάσταση Η/Υ  (λειτουργικό σύστηµα και οδηγοί συσκευών καθώς και το bapco 
sysmark 2004 SE) θα γίνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος θα ξεκινά και το 
benchmark. Κατόπιν η αίθουσα θα κλειδώνεται και θα ελέγχεται την επόµενη ηµέρα το 
αποτέλεσµα παρουσία της επιτροπής και του υποψήφιου αναδόχου. 

 
I. Ενδεικτικοί Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συµµόρφωσης 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εποπτικά µέσα, Η/Υ και όργανα διδασκαλίας 
1. Φορητό ραδιόφωνο(τρανζίστορ) ΝΑΙ   

1.1. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
1.2. Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
1.3. Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   
1.4. Να έχει πιστοποιητικό CE ΝΑΙ   
1.5. Η συσκευή πρέπει να έχει ψηφιακό δείκτη  ΝΑΙ   

1.6. Η συσκευή πρέπει να έχει ζώνες συχνότητας 
FM/AM/SW ΝΑΙ   

1.7. Η συσκευή πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 µνήµες 
σταθµών ΝΑΙ   

1.8. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µε µπαταρία  ΝΑΙ   
1.9. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µε ρεύµα ΝΑΙ   

1.10. Η συσκευή πρέπει να περιλαµβάνει το καλώδιο του 
ρεύµατος ΝΑΙ   

1.11. Η συσκευή πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 
ετών    ΝΑΙ   

1.12. Η συσκευή πρέπει να έχει Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως 
και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα   ΝΑΙ   

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

2. CD-player ΝΑΙ   
2.1. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
2.2. Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
2.3. Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   
2.4. Να έχει πιστοποιητικό CE ΝΑΙ   

2.5. Η συσκευή να έχει σύστηµα αντικραδασµικής 
προστασίας ΝΑΙ   
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2.6. Η συσκευή να έχει σύστηµα αναπαραγωγής CD – 
R/RW ΝΑΙ   

2.7. Η συσκευή να έχει ψηφιακό δέκτη FM ΝΑΙ   
2.8. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µε µπαταρία  ΝΑΙ   
2.9. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µε ρεύµα ΝΑΙ   

2.10. Η συσκευή πρέπει να περιλαµβάνει το καλώδιο του 
ρεύµατος ΝΑΙ   

2.11. Η συσκευή πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 
ετών    ΝΑΙ   

2.12. Η συσκευή πρέπει να έχει Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως 
και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα   ΝΑΙ   

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

3. ∆ιασκοπικός προβολέας (για slides) ΝΑΙ   
3.1. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
3.2. Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
3.3. Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   

3.4. Προβολέας κατάλληλος για µικροδιαφάνειες Slides 24 
mm Χ 36 mm σε ειδικά πλαίσια 5 mm X 5 mm ΝΑΙ   

3.5. Τάση λειτουργίας 220V AC, 50 Hz µε διακόπτη 
τροφοδοσίας (on – off) και καλώδιο ρεύµατος ΝΑΙ   

3.6. 

Συµβατός µε ευθύγραµµους φορείς πλαισίων: 
-τύπου στάνταρ (universal) για πάχος Slides 1,8 mm 
έως 3 mm 
-τύπου CS 

ΝΑΙ   

3.7. Φακός Zoom 70 – 120 mm ± 10 mm, ελάχιστης 
φωτεινότητας f/1:3.5, µε πλαστικό καπάκι προστασίας ΝΑΙ   

3.8. Αυτόµατη εστίαση µε δυνατότητα παράκαµψής της για 
χειροκίνητη µικρορύθµιση ΝΑΙ   

3.9. 
Βραχίονας προώθησης µε θέση για λεπτά (2mm) και 
χοντρά (3mm) πλαίσια και αφαιρούµενο τµήµα 
αντιστροφής του προβαλλόµενου slide. 

ΝΑΙ   

3.10. 

Τηλεχειριστήριο, ενσύρµατο ή ασύρµατο, µε 
δυνατότητες χειροκίνητης εστίασης, προώθησης 
µπρος - πίσω των slides και προβολής φωτεινού 
ίχνους επί της οθόνης 

ΝΑΙ   

3.11. Λυχνία αλογόνου 24 V, 150 W ή ισχυρότερη, που να 
είναι προσιτή για την προµήθειά της ΝΑΙ   

3.12. ∆υνατότητα εύκολης πρόσβασης στη λάµπα για 
άµεση αλλαγή της (χωρίς να χρειάζονται εργαλεία) ΝΑΙ   

3.13. Aθόρυβο σύστηµα συνεχούς ψύξης µε ανεµιστήρα. 
Θερµοδιακόπτης υπερθέρµανσης ΝΑΙ   

3.14. ∆υνατότητα ρύθµισης της κατακόρυφης σκόπευσης 
του προβολέα µε τη βοήθεια κοχλιών στη βάση του ΝΑΙ   

3.15. 
Ανεξάρτητο µηχάνηµα προβολής µεµονωµένων slides 
(viewer), µε λυχνία και µπαταρία ή έµµεσου φωτισµού, 
µε δυνατότητα µικρής µεγέθυνσης 

ΝΑΙ   

3.16. Το καλώδιο σύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτρικής τάσης ΝΑΙ   

3.17. ∆ύο φορείς στάνταρ (2x50 slides) σε ενιαίο κουτί 
αποθήκευσης ΝΑΙ   

3.18. ∆ύο φορείς CS (2x100 slides) σε ενιαίο κουτί 
αποθήκευσης ΝΑΙ   

3.19. 100 πλαίσια slides στάνταρ – 3 mm ΝΑΙ   
3.20. 100 πλαίσια slides τύπου CS ΝΑΙ   

3.21. Ειδικό διαφανές ή ηµιδιαφανές κάλυµµα προστασίας 
από σκόνη, υγρασία κλπ ΝΑΙ   
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3.22. Ανταλλακτικές δυο (2) λυχνίες και κάλυµµα 
προστασίας ΝΑΙ   

3.23. Ενδεικτικό καταλληλότητας CE ΝΑΙ   
3.24. Ισχύς λυχνίας µεγαλύτερη (π.χ. 24 V 250 W)    
3.25. Ασύρµατο τηλεχειριστήριο    

3.26. Προσαρµογέας (Adaptor) κάθετης ρόδας και µία 
κάθετη ρόδα    

3.27. Ενσωµατωµένος ή παρελκόµενος χρονοδιακόπτης 
εναλλαγής slides    

3.28. Είσοδος τύπου "AV"    

3.29. Η συσκευή πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 
ετών    ΝΑΙ   

3.30. Η συσκευή πρέπει να έχει Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως 
και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα   ΝΑΙ   

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

4. Οθόνη προβολής ΝΑΙ   
4.1. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
4.2. Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
4.3. Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   
4.4. Οθόνη λευκή µατ ανακλαστική, τυλιγόµενη σε ρολό ΝΑΙ   
4.5. Εµβαδόν 1,8 m Χ 1,8 m ή περισσότερο ΝΑΙ   

4.6. Φωτεινότητα 1 έως 1,5. 
Γωνία παρακολούθησης +/- 50° ή µεγαλύτερη. ΝΑΙ   

4.7. Εξαρτήµατα πάκτωσης σε τοίχο και στερέωσης σε 
ανοικτή θέση. ΝΑΙ   

4.8. ∆ιαθέτει λαβή για το ανεβοκατέβασµα και διάταξη 
συγκράτησης της οθόνης σε ανοικτή θέση ΝΑΙ   

4.9. Να έχει πιστοποιητικό CE ΝΑΙ   

4.10. Η συσκευή πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 
ετών    ΝΑΙ   

4.11. Η συσκευή πρέπει να έχει Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως 
και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα   ΝΑΙ   

 UΥποχρεώσεις U    

4.12. 
Η οθόνη θα παραδοθεί σταθερά προσαρµοσµένη 
στον τοίχο και σε θέση που θα υποδείξει ο υπεύθυνος 
του σχολικού εργαστηρίου 

ΝΑΙ   

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

5. Περισκοπικός προβολέας (overhead projector) ΝΑΙ   
5.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
5.2 Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
5.3 Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   

5.4 Ανακλαστικός προβολέας µε κεφαλή ανοιχτού τύπου 
και µε κινούµενο κάτοπτρο. ΝΑΙ   

5.5 Τάση λειτουργίας 220V AC / 50Hz µε διακόπτη 
τροφοδοσίας (on – off) και καλώδιο ρεύµατος ΝΑΙ   

5.6 Κοχλίας εστίασης επάνω στο βραχίονα ή επάνω στο 
φακό ΝΑΙ   

5.7 Σύστηµα Φακών εστιακής απόστασης 300 mm ± 30 
mm ΝΑΙ   

5.8 Λυχνία αλογόνου 24 V, ισχύος 250 W ή περισσότερο. 
Να βρίσκεται εύκολα στην αγορά ΝΑΙ   

5.9 Ύπαρξη 2P

ης
P λυχνίας, µε δυνατότητα άµεσης 

εναλλαγής και λειτουργίας της µε εξωτερικό µοχλό ΝΑΙ   
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5.10 
Ασφάλεια διακοπής λειτουργίας, που να 
ενεργοποιείται αυτόµατα όταν επιχειρείται πρόσβαση 
στο εσωτερικό του µηχανήµατος 

ΝΑΙ   

5.11 Θερµοδιακόπτης προστασίας από υπερθέρµανση ΝΑΙ   

5.12 ∆υνατότητα εύκολης πρόσβασης στις λυχνίες για 
άµεση αλλαγή τους, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία ΝΑΙ   

5.13 

Επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον 285 mm x 285 mm 
µε ευκρινή και οµοιόµορφη φωτεινότητα σ’ όλο το 
εµβαδόν της προβολής, µε γυαλί ανθεκτικό στις 
υψηλές θερµοκρασίες 

ΝΑΙ   

5.14 Αποσπώµενος φακός fresnel, κάτω από την 
επιφάνεια εργασίας ΝΑΙ   

5.15 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος µήκους τουλάχιστον 
3m ΝΑΙ   

5.16 

- 2 σετ 6 έγχρωµων µαρκαδόρων προσωρινής - non 
permanent, λεπτής (fine) και µεσαίας (medium) 
γραφής 
- 2 σετ 6 έγχρωµων µαρκαδόρων µόνιµης - 
permanent, λεπτής (fine) και µεσαίας (medium) 
γραφής 

ΝΑΙ   

5.17 

- Ένα πακέτο 100 φύλλων διαφανειών Α4 για απλή 
γραφή 
-Ένα πακέτο 100 φύλλων διαφανειών Α4 για 
φωτοτυπία (θερµοδιαφάνειες) 
- Ένα πακέτο 50 φύλλων Α4 διαφανειών για 
εκτύπωση από εκτυπωτή ink-jet 

ΝΑΙ   

5.18 2 (δύο) ανταλλακτικές λυχνίες ΝΑΙ   

5.19 
∆ιαφανές ή ηµιδιαφανές πλαστικό κάλυµµα 
προστασίας από σκόνη κλπ, που να καλύπτει όλη τη 
συσκευή 

ΝΑΙ   

5.20 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
5.21 Ενδεικτικό καταλληλότητας CE ΝΑΙ   
5.22 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ΝΑΙ   

5.23 Φακός Zoom που να περικλείει και την 
προδιαγεγραµµένη εστιακή απόσταση.    

5.24 ∆ιακόπτης µεταβολής φωτεινότητας    
5.25 Ισχυρότερη λυχνία (π.χ. 36 V, 400 W)    

5.26 

Σύστηµα ρολού διαφάνειας ζελατίνης, πλάτους 
αναλόγου της θέσης εργασίας, µε σύστηµα 
στερέωσης και τυλίγµατος – ξετυλίγµατος, µήκους 
15m 

   

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

6. Τηλεόραση ΝΑΙ   
6.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
6.2 Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
6.3 Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   

6.4 Έγχρωµη τηλεόραση οθόνης διαµέτρου 28 ή 29 
ιντσών, τύπου 4:3 επίπεδης ή ανάλογου τύπου ΝΑΙ   

6.5 Τροφοδοσία 220 – 240V / AC, 50 Hz (universal) µε 
διακόπτη τροφοδοσίας (on - off) και καλώδιο ρεύµατος ΝΑΙ   

6.6 Στερεοφωνικός ήχος µε δύο ηχεία. ΝΑΙ   

6.7 
Λαµβανόµενα συστήµατα σύµφωνα µε τα πρότυπα 
CCIR: PAL, SECAM B/G στις περιοχές VHF – UHF: 
τουλάχιστον Ε2-Ε12, Ε21- Ε69 και S21-S41 

ΝΑΙ   

6.8 Ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε µπαταρίες ΝΑΙ   
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6.9 

∆υνατότητα ρύθµισης αντίθεσης (contrast), ευκρίνειας 
/ οξύτητας (sharpness), φωτεινότητας (brightness), 
χρώµατος, ήχου, ισορροπίας στα δύο ηχεία (balance) 
και τόνου ήχου 

ΝΑΙ   

6.10 
Αυτόµατος και χειροκίνητος συντονισµός και 
µικροσυντονισµός µε δυνατότητα αποθήκευσης 40 
τουλάχιστον σταθµών 

ΝΑΙ   

6.11 Ενδείξεις και µενού λειτουργιών στην οθόνη (on 
screen display) ΝΑΙ   

6.12 Είσοδοι – έξοδοι: κεραίας RF, 2 euro – scart (21 pins), 
1 AV µπροστά, S - Video, υποδοχή ακουστικών ΝΑΙ   

6.13 

Παρεχόµενα καλώδια: 1 οµοαξονικό RF, 1 scart – 
scart, 1 scart – AV, 1 AV- ΑV, 1 S-video 
(scart ή Euro-AV: 21 pins, AV: 2 video + 4 audio, 
in/out) 

ΝΑΙ   

6.14 

Εξωτερική κεραία µε την απαιτούµενη ενισχυτική 
βαθµίδα, πλήρως εγκατεστηµένη (σε θέση που θα 
υποδείξει ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου) και 
σε λειτουργία. 

ΝΑΙ   

6.15 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ΝΑΙ   
6.16 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
6.17 Ενδεικτικό καταλληλότητας CE ΝΑΙ   
6.18 O κατασκευής έχει πιστοποιητικό ISO 9001 ΝΑΙ   
6.19 Τεχνολογίας 100 Hz    
6.20 Οθόνη τύπου 16:9 µεγέθους τουλάχιστον 32"    
6.21 ∆υνατότητα teletext στα Ελληνικά    

6.22 ∆υνατότητα ένθεσης εικόνας video σε εικόνα 
τηλεοπτικού σήµατος σε πραγµατικό χρόνο (ΡΙΡ)    

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

7. Video - DVD ΝΑΙ   

7.1 Να αναφερθεί (στο πεδίο απάντηση) η εταιρεία 
κατασκευής και το µοντέλο. 

ΝΑΙ   

7.2 

Η συσκευή να είναι επιτραπέζια, στιβαρής κατασκευής 
και ικανή για συνεχή χρήση. Το κέλυφος της  
συσκευής να είναι από υλικό ανθεκτικό στις κρούσεις, 
τη χάραξη και να µην καταστρέφεται ή αλλοιώνεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία.  

ΝΑΙ 

  

7.3 
Η συσκευή να είναι σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα 
ποιότητας και να έχει την πιστοποίηση CE κατά την 
προσφορά. 

ΝΑΙ 
  

7.4 

Να είναι το τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς 
του. Με δήλωση να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής 
και ότι το προσφερόµενο µοντέλο είναι το πιο 
πρόσφατο της κατηγορίας αυτής.  

ΝΑΙ 
  

7.5 Να έχει τάση λειτουργίας  220 -240 V / 50-60 Hz µε 
διακόπτη τροφοδοσίας και καλώδιο ρεύµατος.   

ΝΑΙ   

7.6 

Να εγγράφει και να  αναπαράγει εικόνα video VHS 
συµβατή µε σύστηµα χρώµατος PAL και επιπλέον να 
αναπαράγει σύστηµα SECAM B/G και NTSC σε 
τηλεόραση συµβατή µε σύστηµα χρώµατος PAL. 

ΝΑΙ 
  

7.7 
Να αναπαράγει δίσκους DVD-R, DVD-RW, DVD +R, 
DVD+RW, DVD double layer, CD, Data CD(MP3), 
VCD.   

ΝΑΙ 
  

7.8 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 κεφαλές εικόνας video. ΝΑΙ   
7.9 Να έχει τη δυνατότητα ποιοτικής αργής κίνησης σε ΝΑΙ   
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διάφορες ταχύτητες καθώς και σε πίσω κίνηση  µε 
σταθερό πάγωµα εικόνας και κίνηση καρέ - καρέ. 

7.10 Να έχει δυνατότητα στερεοφωνικής εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου. 

ΝΑΙ   

7.11 
Να επιλέγεται η ταχύτητα εγγραφής σε SP και LP, µε 
αυτόµατη την αναγνώρισή της κατά την 
αναπαραγωγή. 

ΝΑΙ 
  

7.12 Να διαθέτει αυτόµατο και χειροκίνητο tracking . ΝΑΙ   

7.13 Να διαθέτει µετρητή (counter) που να παρουσιάζει τη 
διάρκεια αναπαραγωγής σε ώρες και λεπτά της ώρας. 

ΝΑΙ   

7.14 

Να διαθέτει ενσωµατωµένο τηλεοπτικό δέκτη (tuner) 
συµβατό µε πρότυπο CCIR: PAL, SECAM B/G στις 
περιοχές VHF – UHF και σε κανάλια τουλάχιστον Ε2-
Ε12, Ε21- Ε69 και S21-S41. 

ΝΑΙ 
  

7.15 Να δύναται να αποθηκεύσει τουλάχιστον 30 
προεπιλεγµένα τηλεοπτικά κανάλια. 

ΝΑΙ   

7.16 Να διαθέτει προγραµµατισµό εγγραφής τουλάχιστον  
8 προγραµµάτων σε 1 µήνα.   

ΝΑΙ   

7.17 
Είσοδοι - έξοδοι: 2 scart  ή 1 scart και 1 ΑV,  
είσοδος/έξοδος RF 
(AV = RCA ήχου + RCA (CV) εικόνας.) 

ΝΑΙ 
  

7.18 

Τηλεχειριστήριο ασύρµατο µε µπαταρίες µε πλήρη  
δυνατότητα χειρισµού και προγραµµατισµού και 
ένδειξη επιλογών - ρυθµίσεων στην οθόνη (On Screen 
Display). 

ΝΑΙ 
  

7.19 
Παρεχόµενα καλώδια: 1 οµοαξονικό RF, 1 scart – 
scart, 1 scart – AV και 1 AV – ΑV (scart: 21 pins, AV: 
2 video και 4 audio) 

ΝΑΙ 
  

7.20 Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά ΝΑΙ   
7.21 Ενδεικτικό καταλληλότητας CE . ΝΑΙ   
7.22 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

8. Video – projector ΝΑΙ   
8.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
8.2 Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   
8.3 Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση. ΝΑΙ   
8.4 Τεχνολογία Απεικόνισης: LCD ή DLP ή αντίστοιχης ΝΑΙ   

8.5 
Πραγµατική Ανάλυση: 
- Τουλάχιστον 800x600 
- Για video τουλάχιστον 600 γραµµές 

ΝΑΙ   

8.6 Συχνότητα σάρωσης οριζόντια : 
Τουλάχιστον µεταξύ 20-70 kHz ΝΑΙ   

8.7 Συχνότητα σάρωσης κάθετη : 
Τουλάχιστον µεταξύ 50-85 Hz ΝΑΙ   

8.8 Φωτεινότητα : Τουλάχιστον 1400 ANSI Lumens ΝΑΙ   
8.9 ∆υνατότητα µείωσης της φωτεινότητας  ΝΑΙ   

8.10 Λόγος αντίθεσης (contrast ratio) : 
≥ 300:1 ΝΑΙ   

8.11 Οµοιοµορφία φωτεινότητας : > 85% ΝΑΙ   
8.12 Χρώµατα : ≥ 16 εκατοµµύρια  ΝΑΙ   
8.13 Σύνδεση µε υπολογιστή : ΝΑΙ (PC, MAC) ΝΑΙ   
8.14 Σύνδεση µε video : NAI (PAL, SECAM, NTSC) ΝΑΙ   

8.15 ∆ιαθέσιµες Είσοδοι / Έξοδοι : 
RS – 232, S-Video, σήµατος Composite, ήχου ΝΑΙ   

8.16 Θύρα USB     
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8.17 Ήχος : 1 Watt RMS ΝΑΙ   
8.18 Απόσταση προβολής: 1.0 έως 8.0 m  ΝΑΙ   

8.19 ∆ιαγώνιος προβολής : 
Τουλάχιστον µεταξύ 1-3.5 µέτρα ΝΑΙ   

8.20 Λειτουργία picture in picture (καρέ – καρέ) ΝΑΙ   
8.21 Πάγωµα εικόνας  ΝΑΙ   
8.22 Digital zoom : 4x ΝΑΙ   
8.23 Φακός (Optical zoom): Τουλάχιστον 1.2 ΝΑΙ   
8.24 ∆ιόρθωση τραπεζιού: ±15P

ο
P  ΝΑΙ   

8.25 ∆υνατότητα ρύθµισης των στηριγµάτων του  ΝΑΙ   
8.26 Λυχνία : Τουλάχιστον 150W ΝΑΙ   

8.27 Ζωή Λυχνίας : 
Μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1500 ώρες ΝΑΙ   

8.28 ∆υνατότητα εγκατάστασης στην οροφή     
8.29 Καλώδια σύνδεσης µε Η/Υ, S-Video, Scart  ΝΑΙ   
8.30 Καλώδιο τροφοδοσίας  ΝΑΙ   
8.31 Τηλεχειριστήριο : Ασύρµατο ΝΑΙ   
8.32 Βάρος ≤ 5 Kgr ΝΑΙ   
8.33 Τσάντα µεταφοράς  ΝΑΙ   

8.34 Αναλυτικό φυλλάδιο ενηµέρωσης (prospectus) στα 
ελληνικά ΝΑΙ   

8.35 Πιστοποιητικό CE ΝΑΙ   

8.36 O κατασκευής έχει πιστοποιητικό ISO 9001 ΝΑΙ   

8.37 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

9. Σύστηµα Η/Υ ΝΑΙ   

9.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το µοντέλο 
του Υπολογιστή. ΝΑΙ   

9.2 Πιστοποιητικο CE ΝΑΙ   
9.3 Ο κατασκευαστής έχει πιστοποιητικό ISO 9001 ΝΑΙ   

9.4 

Η λειτουργία του, καινούργιου και όχι µεταχειρισµένου, 
Υπολογιστή, θα πρέπει να έχει  ελεγχθεί πριν την 
εγκατάσταση. 
Τα τµήµατα του Υπολογιστή  πρέπει να έχουν 
παρουσιαστεί από τους κατασκευαστές µέσα στους 12  
τελευταίους µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς. 

ΝΑΙ   

9.5 

Τα τµήµατα του Υπολογιστή  πρέπει να έχουν 
παρουσιαστεί από τους κατασκευαστές µέσα στους 12  
τελευταίους µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς. 

ΝΑΙ   

9.6 
Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει τεχνικά 
φυλλάδια από τους δικτυακούς τόπους των 
κατασκευαστών.  

ΝΑΙ   

9.7 

Τα επίσηµα εγχειρίδια, όχι φωτοτυπίες, για όλα τα 
µέρη του Υπολογιστή (π.χ. µητρική κάρτα, κάρτες 
επέκτασης, δίσκοι, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.),  
καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση 
(οδηγοί κλπ) θα παραδοθούν από τον εκάστοτε 
ανάδοχο.  

ΝΑΙ   

9.8 

Τα εγχειρίδια µπορούν να είναι εκτυπώσεις από τους 
επίσηµους, και µόνο, δικτυακούς τόπους των εταιριών 
κατασκευής. 
Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν οι 

ΝΑΙ   
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τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των 
εταιριών, Uκατά την ώρα της σύνθεσης U, και όχι 
αυτοί από τα CD. 

9.9 
Ο Η/Υ που προσφέρεται θα πρέπει να σηµειώνει 
επιδόσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα bapco 
sysmark2004 (SYSmark2004 rating) µε τιµή >=180 

ΝΑΙ   

 UΜητρική πλακέτα U    

9.10 

Να αναφερθεί ο τύπος ΑΤΧ της µητρικής πλακέτας η 
οποία πρέπει να υποστηρίζει: 
 ενσωµατωµένο ελεγκτή δίσκων ULTRA ΑΤΑ/100 
ή  ULTRA ΑΤΑ/133. (Να αναφερθεί). 

 AGP >=4Χ 
 2 σειριακές υψηλής ταχύτητας 
 1 αµφίδροµης επικοινωνίας παράλληλη θύρα 
 θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 ή 

USB 
 θύρες USB >=4.     USB 3 (Επιθυµητό) 
 Να αναφέρετε το chipset το οποίο θα πρέπει να 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Η µέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη να είναι >=2 
GB. 

 Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη Flash BIOS. 

ΝΑΙ   

 UΜνήµη RAMU    
9.11 Μνήµη >= 2x256 ΜΒ  ΝΑΙ   
 UΚεντρική Μονάδα Επεξεργασίας U    

9.12 Επεξεργαστής (CPU) Η/Υ (Στο πεδίο απάντηση να 
αναφέρεται το µοντέλο και η εταιρεία κατασκευής) ΝΑΙ   

9.13 Να υποστηρίζει λειτουργικά συστήµατα και εφαρµογές 
64-bit  ΝΑΙ   

9.14 Τεχνολογία ολοκλήρωσης <=90nm ΝΑΙ   
 UΣκληρός ∆ίσκοςU    
9.15 Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής δίσκου ΝΑΙ   

9.16 
ULTRA AΤΑ/133 (ή Serial ATA σε περίπτωση που το 
υποστηρίζει και η µητρική), µε ωφέλιµη χωρητικότητα 
>=60GB,   

ΝΑΙ   

9.17 Ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm, υποστήριξη 
SMART, ΝΑΙ   

9.18 Τουλάχιστον 2 ΜΒ Cache. ΝΑΙ   
 UΟθόνη U    
9.19 Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής ΝΑΙ   
9.20 Οθόνη CRT µε διαγώνιο µέγεθος >=17’’, έγχρωµη ΝΑΙ   

9.21 
Ανάλυση τουλάχιστον 85Hz@1280x1024 στα 32 bit, 
προοδευτική-όχι πλεκτή (non interlaced)  σε όλες τις 
αναλύσεις 

ΝΑΙ   

9.22 
Χαµηλή ακτινοβολία, µε πιστοποιητικά MRP II, EPA 
Energy Star Compliant, TCO99 ή ΤCO2000, Plug & 
Play, VESA DDC,και µε OSD ρυθµίσεις 

ΝΑΙ   

9.23 

Η οθόνη θα πρέπει να έχει στερεοφωνικά ηχεία 2x1W 
RMS ενσωµατωµένα πάνω της ή ηχεία τοποθετηµένα 
στο σώµα της µε µηχανισµό που έχει εκ κατασκευής 
(π.χ. κατάλληλες εγκοπές). 

ΝΑΙ   

 UΚάρτα ΓραφικώνU    

9.24 Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής 
κάρτας. ΝΑΙ   

9.25 
Κάρτα VGA για δίαυλο AGP, µε ανάλυση τουλάχιστον 
85Hz@1280x1024 στα 32 bit µε >= 32 MB RAM, µε 
RAMDAC >=300MHz 

ΝΑΙ   
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9.26 
Το δίδυµο οθόνης-κάρτας γραφικών να πρέπει να 
συνεργάζονται και να αποδίδουν ανάλυση 
85Hz@1280x1024 στα 32 bit. 

ΝΑΙ   

 UΜονάδα DVDU    
9.27 Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής ΝΑΙ   
9.28 εσωτερικής µονάδας DVD, τύπου ATAPI ΝΑΙ   
9.29 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD >= 16x  ΝΑΙ   
9.30 Ταχύτητα ανάγνωσης CD τουλάχιστον 40x  ΝΑΙ   
 UΚάρτα ΉχουU    

9.31 Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής κάρτας 
ήχου (Sound Card)  ΝΑΙ   

9.32 Κάρτα ήχου full duplex, µε δυνατότητα ηχογράφησης, 
αναπαραγωγής. ΝΑΙ   

9.33 Mε εσωτερική σύνδεση µε τη µονάδα οπτικού δίσκου 
για την αναπαραγωγή µουσικών CD NAI   

9.34 Η κάρτα µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στη µητρική ή 
συνδεδεµένη σε υποδοχή αυτής. ΝΑΙ   

9.35 Να συνοδεύεται από µικρόφωνο. ΝΑΙ   
 UΕλεγκτής ∆ικτύουU    
9.36 Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

9.37 
Ελεγκτής δικτύου σε δίαυλο PCI, Fast Ethernet 10/100 
BaseTX, RJ45, auto sense µε wake on lan 
δυνατότητα. 

ΝΑΙ   

9.38 Η κάρτα µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στη µητρική ή 
συνδεδεµένη σε υποδοχή αυτής ΝΑΙ   

9.39 Η καλωδίωση να είναι (UTP, cat5 enhanced) ΝΑΙ   
 UΛοιπά Χαρακτηριστικά U    
9.40 Μονάδα δισκέτας 3,5’’ >=1.44 MB. (Εσωτερική) ΝΑΙ   

9.41 

Πλήρες ελληνολατινικό, εργονοµικό, πληκτρολόγιο  
PS/2 ή USB  >= 104  πλήκτρων, τύπου QWERTY, µε 
εµφανείς τους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες 
καθώς και το σύµβολο του €. 

ΝΑΙ   

9.42 

Ποντίκι τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης µε 
τροχό κύλισης, δύο τουλάχιστον βασικά πλήκτρα και 
µε ικανότητα οπτικής σάρωσης της επιφάνειας 
εργασίας 2000 φορές το δευτερόλεπτο. Σύνδεση  
PS/2 ή USB. 

ΝΑΙ   

9.43 

Κουτί ΑΤΧ (Middle Tower) µε τουλάχιστον µία ακόµα 
ελεύθερη θέση για άλλο drive ή streamer, µε εύκολα 
προσβάσιµο εσωτερικό. Τροφοδοτικό τουλάχιστον 
300W. Το σύνολο του Η/Υ θα πρέπει να έχει χαµηλό 
θόρυβο. 

ΝΑΙ   

9.44 

Επαρκές σύστηµα ψύξης συµβατό µε την τελευταία 
έκδοση του προτύπου ATX, για απαγωγή θερµότητας 
στο εσωτερικό του κουτιού, τόσο του επεξεργαστή 
όσο και των επιµέρους περιφερειακών (πχ σκληρού 
δίσκου, κάρτας γραφικών κλπ) ώστε να είναι δυνατή η 
λειτουργία του προσφερόµενου µηχανήµατος σε 
αίθουσα µε θερµοκρασία 32 oC κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του µετροπρογράµµατος που αναφέρεται 
στην προδιαγραφή 9.9. 

NAI 

  

9.45 

Να περιγραφεί το σύστηµα ψύξης (πχ αν 
χρησιµοποιείται ψύξη µε αέρα ο αριθµός ανεµιστήρων 
ψύξης, η θέση τους και η ροή αέρα, αν 
χρησιµοποιείται υδρόψυξη, αν χρησιµοποιείται ψύξη 
µε σύστηµα peltier κλπ) 

NAI 

  

 UΣυσκευή Αδιάλειπτης  Παροχής Ισχύος (UPS) U    
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9.46 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ   

9.47 
Χωρητικότητα >=620 VA για να τροφοδοτήσει τον 
υπολογιστή και την οθόνη ώστε να προλάβει να 
κλείσει όλες τις εφαρµογές 

ΝΑΙ   

9.48 
Η αυτονοµία των µπαταριών για τον παραπάνω 
εξοπλισµό, σε πλήρες φορτίο, είναι τουλάχιστον 15 
λεπτά. 

ΝΑΙ   

9.49 Λογισµικό και καλώδια σύνδεσης µε τον Η/Υ για 
αυτόµατο  κλείσιµο. ΝΑΙ   

9.50 Αυτόµατο κλείσιµο σε περιπτώσεις πτώσης της τάσης 
στο δίκτυο για πάνω από 10 λεπτά. ΝΑΙ   

9.51 ∆υνατότητα επέκτασης της αυτονοµίας ΝΑΙ   

9.52 Προστασία από διακυµάνσεις της τάσης, υπερτάσεις  
και κεραυνοπτώσεις. ΝΑΙ   

9.53 

Το πιστοποιητικό για το χρόνο λειτουργίας χωρίς τάση 
σε πλήρες φορτίο καθώς και η δυνατότητα επέκτασης 
της αυτονοµίας είναι από τον κατασκευαστή (όχι από 
τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα) 

ΝΑΙ   

 UΛειτουργικό Σύστηµα – Λογισµικό ΕφαρµογώνU    

9.54 Λειτουργικό Σύστηµα τύπου Windows XP Professional  
ή αντίστοιχο. ΝΑΙ   

9.55 

Πρόγραµµα προστασίας από ιούς που διαθέτει τη 
δυνατότητα εύκολης και συχνής ανανέωσης του 
καταλόγου ιών µέσω internet από τον δικτυακό τόπο 
της κατασκευάστριας εταιρίας. 

ΝΑΙ   

9.56 

Λογισµικό εφαρµογών γραφείου, Uπλήρως 
εξελληνισµένο U (Επεξεργασία κειµένου, Λογιστικό 
φύλλο, Βάση δεδοµένων, Πρόγραµµα παρουσιάσεων 
µε άδειες χρήσης για όλους τους υπολογιστές)  

ΝΑΙ   

9.57 Λογισµικό πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό www. ΝΑΙ   

9.58 
Λογισµικό συµπίεσης αρχείων τύπου zip µε γραφικό 
περιβάλλον. 
Να αναφερθεί το προσφερόµενο λογισµικό. 

NAI   

9.59 

Τα εγκατεστηµένα προγράµµατα υπάρχουν σε CD µε 
τη χρήση του οποίου θα δίνεται η  δυνατότητα 
επαναφοράς του ΛΣ των υπολογιστών, µε απλά 
βήµατα, στην αρχική τους µορφή.  

ΝΑΙ   

 UΠροσφερόµενες Υπηρεσίες U    

9.60 

Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος 
για περίοδο τριάντα έξι (36) µηνών, Uτουλάχιστον,U 
µετά την οριστική παραλαβή, χωρίς κανένα επιπλέον 
κόστος.  Οι ελάχιστες προδιαγραφές καλής 
λειτουργίας περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
Το κόστος της παροχής εγγύησης θα περιέχεται 
σε αυτό των συσκευών. ∆ΕΝ θα κοστολογηθεί 
χωριστά από τον εξοπλισµό.  

ΝΑΙ   

9.61 

Παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για 
χρόνο 5 ετών, Uτουλάχιστον,U  µετά την οριστική 
παραλαβή των υπολογιστών. (∆ύο χρόνια µετά την 
πάροδο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας µε 
τους ίδιους µε αυτήν όρους) 

ΝΑΙ   

 UΕγχειρίδια U    

9.62 

Πλήρεις σειρές πρωτότυπων, επίσηµων, τεχνικών 
εγχειριδίων και τεκµηριωτικού υλικού, σε αναλογία 
µιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή µονάδα 
υλικού και λογισµικού, που να αφορούν σε: Τεχνικά 
χαρακτηριστικά, Προσφερόµενο λογισµικό. 

ΝΑΙ   
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 Για το Λειτουργικό Σύστηµα καθώς και για τα 
προγράµµατα εφαρµογών γραφείου να 
προσφερθούν 2 σειρές ελληνόγλωσσων βιβλίων 
εκµάθησης  για την εξασφάλιση της 
ικανοποιητικής και αποδοτικής λειτουργίας του 
λογισµικού. 

 UΚαλωδιώσεις DataU    

9.63 
Να υπάρχουν τα απαραίτητα για την σύνδεση των 
µηχανηµάτων µε τα υφιστάµενα δίκτυα, καλωδια (utp 
cat 5e) σύνδεσης 

ΝΑΙ   

 UΣεµινάρια U    

9.64 
Ολιγόωρη εκπαίδευση στη χρήση των συστηµάτων, 
τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, στο χώρο της Σχολικής 
Μονάδας. 

ΝΑΙ   

Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

10. Εκτυπωτής Τύπου Ψεκασµού (Inkjet) ΝΑΙ   
10.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
10.2 Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   

10.3 Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση και να 
συνοδεύεται από σήµα CE  ΝΑΙ   

10.4 Να είναι έγχρωµος ΝΑΙ   
10.5 Να έχει απαραίτητα τη σύνδεση USB  ΝΑΙ   
10.6 Να έχει παράλληλη σύνδεση τύπου Centronics    

10.7 
Να διαθέτει ανεξάρτητα δοχεία µαύρης και έγχρωµης 
µελάνης καθώς και ανεξάρτητη µεταξύ τους 
αντικατάσταση 

ΝΑΙ   

10.8 Ανάλυση σε απλό χαρτί  >=1200x600 dpi ΝΑΙ   

10.9 Αριθµός σελίδων A4 ανά λεπτό >=10 σε ασπρόµαυρο 
και έγχρωµο ΝΑΙ   

10.10 Μέγεθος χαρτιού Α4 µε τροφοδότη χωρητικότητας 
τουλάχιστον 100 φύλλων ΝΑΙ   

10.11 Υποστήριξη Ελληνικών ΝΑΙ   

10.12 Να διαθέτει 2 UεπιπλέονU δοχεία µελάνης για κάθε 
ανεξάρτητο δοχείο ΝΑΙ   

10.13 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

11. Scanner ΝΑΙ   
11.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής  ΝΑΙ   
11.2 Να αναφερθεί το µοντέλο  ΝΑΙ   

11.3 Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση και να 
συνοδεύεται από σήµα CE  ΝΑΙ   

11.4 Να είναι έγχρωµος επιτραπέζιος Α4 ΝΑΙ   

11.5 Να υπάρχει συµβατότητα µε το λειτουργικό σύστηµα 
που προσφέρεται ΝΑΙ   

11.6 Να πραγµατοποιεί 32 bit επεξεργασία χρώµατος ΝΑΙ   
11.7 Να υποστηρίζει οπτική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi ΝΑΙ   
11.8 Να υποστηρίζει δυνατότητα σύνδεσης µέσω USB ΝΑΙ   

11.9 Ύπαρξη λογισµικού µε αναγνώριση Ελληνικών 
χαρακτήρων ΝΑΙ   

11.10 Ύπαρξη αυτόµατου τροφοδότη χαρτιού σελίδων Α4    
11.11 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
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βαθµολογηθούν 
12. Μικροσκόπιο ΝΑΙ   

12.1 Εξυπηρετεί τους αναφερόµενους διδακτικούς στόχους 
για τους οποίους προορίζεται  ΝΑΙ   

12.2 Είναι ασφαλή στη χρήση του από τους µαθητές ΝΑΙ   

12.3 
Το µικροσκόπιο να είναι µονοφθάλµιο, σύγχρονης 
τεχνολογίας στιβαρής κατασκευής και καλαίσθητης 
εµφάνισης 

ΝΑΙ   

12.4 Το µικροσκόπιο να είναι διοφθάλµιο    
12.5 Το σώµα του Μικροσκοπίου να είναι µεταλλικό ΝΑΙ   

12.6 
Να διαθέτει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για τη 
φωτεινή πηγή και σύστηµα φωτεινότητας (ροοστάτη) 
µε αριθµηµένη κλίµακα 

ΝΑΙ   

12.7 

Φωτεινή πηγή µε λυχνία αλογόνου τάσης 6-12Volts/ 
20 Watts ή παρόµοια, η οποία θα τροφοδοτείται από 
µετασχηµατιστή µε τάση εισόδου 220 Volts. Ο 
µετασχηµατιστής θα είναι ενσωµατωµένος εσωτερικά.  

ΝΑΙ   

12.8 
Το σύστηµα υποδοχής της λυχνίας φωτισµού να 
εξασφαλίζει την απλή και εύκολη αντικατάστασή της 
χωρίς τη χρήση εργαλείων 

ΝΑΙ   

12.9 Το µεταλλικό σώµα του µικροσκοπίου να είναι 
γειωµένο.  ΝΑΙ   

12.10 
Η τροφοδοσία να γίνεται µε τριπολικό καλώδιο µήκους 
τουλάχιστον 2m και ρευµατολήπτη από άθραυστο 
πλαστικό.  

ΝΑΙ   

12.11 Τάση λειτουργίας 220 Volts. ΝΑΙ   

12.12 Να διαθέτει διπλή σταυροτράπεζα (double – stage) µε 
δύο οµόκεντρους βερνιέρους για τη Χ – Ψ µετακίνηση. ΝΑΙ   

12.13 
Η σταυροτράπεζα να διαθέτει εγχάρακτες ή 
ανάγλυφες κλίµακες διαστάσεων 70 και 50 mm 
περίπου. 

ΝΑΙ   

12.14 

Η τράπεζα να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα 
συγκράτησης παρασκευασµάτων µε ελατηριωτό 
άγκιστρο το οποίο θα προσφύεται στην τράπεζα κατά 
τρόπο που θα αποκλείει στην αντικειµενοφόρο πλάκα 
να παρεισφρήσει ανάµεσα σε αυτό και την τράπεζα. Η 
σύνδεση του ελατηριωτού άγκιστρου µε την τράπεζα 
να επιτρέπει την εύκολη αποκατάσταση του στην 
περίπτωση χαλάρωσης. (Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
δεν είναι αποδεκτή η σύνδεση µε απλό πριτσίνι ή 
µόνο µε βίδα χωρίς περικόχλιο αντίθετης σύσφιξης – 
παξιµάδι κόντρα) 

ΝΑΙ   

12.15 

Η τράπεζα να διαθέτει ανώτατο σηµείο τερµατισµού 
για την ασφάλεια των αντικειµενικών φακών και των 
παρασκευασµάτων, το οποίο θα ρυθµίζεται από 
ασφάλεια (STOP) στο µακροµετρικό (αδρό) κοχλία. Ο 
χειρισµός της ασφάλειας δεν πρέπει να επηρεάζει την 
προϋπάρχουσα εστίαση. (∆εν είναι αποδεκτά 
µικροσκόπια τα οποία ασφαλίζουν µε απλή βίδα 
προσαρµοσµένη στην αντικειµενοφόρο τράπεζα) 

ΝΑΙ   

12.16 

Η τράπεζα (και όχι το προσοφθάλµιο σύστηµα) να 
κινείται κατακόρυφα µε τη βοήθεια αµφίπλευρα 
τοποθετηµένων οµόκεντρων βερνιέρων που θα 
εξασφαλίζουν αδρή και µικροµετρική κίνηση. ∆εν είναι 
αποδεκτό µικροσκόπιο του οποίου η σταυροτράπεζα 
εµφανίζεται ασταθής (τρεµουλιάζει) κατά την 
παρατήρηση µε τους φακούς x40 ή x100 

ΝΑΙ   
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12.17 

Το µικροσκόπιο να  διαθέτει συµπυκνωτή ΑΒΕΕ που 
θα αποτελείται από σύστηµα φακών επικέντρωσης, 
διάφραγµα ίριδας και φορέα απορροφητικών φίλτρων. 
Ο συµπυκνωτής θα είναι µεταβλητού ύψους 

ΝΑΙ   

12.18 

Σε περίπτωση χαλάρωσης ή αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης του συµπυκνωτή, η ρύθµιση της 
φωτεινής εστίας που διέρχεται δι’αυτού δε θα απαιτεί 
χρήση εργαλείου.   

ΝΑΙ   

12.19 Το διάφραγµα της ίριδας να ρυθµίζεται µε κοχλία 
(δακτύλιο) ο οποίος θα περιβάλλει το συµπυκνωτή ΝΑΙ   

12.20 
Η προσοφθάλµια κεφαλή να έχει και δυνατότητα 
οριζόντιας (αζιµουθιακής) περιστροφής κατά 360 
µοίρες 

ΝΑΙ   

12.21 Να διαθέτει έναν προσφθάλµιο φακό µε κλίση 45 ή 60 
µοιρών ΝΑΙ   

12.22 

Στα µικροσκόπια συνεργασίας (συµπαρατήρησης) να 
υπάρχει και δεύτερος προσοφθάλµιος φακός κάθετος 
στο κέντρο της κεφαλής ή σε αντιδιαµετρική θέση και 
ανάλογη κλίση, για ταυτόχρονη παρατήρηση από τον 
εκπαιδευτικό 

NAI   

12.23 
Σε περίπτωση ανατροπής του µικροσκοπίου, οι 
προσοφθάλµιοι φακοί να παραµένουν σταθεροί στη 
θέση τους 

ΝΑΙ   

12.24 

Το µικροσκόπιο να διαθέτει φορέα αντικειµενικών 
φακών περιστρεφόµενο τεσσάρων θέσεων. Κατά την 
αλλαγή αντικειµενικού φακού η θέση του κάθε φακού 
θα πρέπει να σταθεροποιείται (κλειδώνει), ώστε να µη 
µετακινείται από κραδασµούς και να αλλάζει η θέση 
µόνο µε την περιστροφή του φορέα.  

ΝΑΙ   

12.25 
Για κάθε θέση του αντικειµενικού φακού να παρέχεται 
βιδωτό πλαστικό κάλυµµα στο οποίο θα αναφέρεται η 
µεγέθυνση του αντίστοιχου φακού 

ΝΑΙ   

12.26 
Όλοι οι φακοί να είναι κρυστάλλινοι, να φέρουν την 
κατάλληλη σήµανση και να προστατεύονται µέσα σε 
στιβαρή σφραγισµένη θήκη. 

ΝΑΙ   

12.27 Το µικροσκόπιο να διαθέτει τους εξής φακούς:     

Α Προσοφθάλµιους: αχρωµατικοί, απλανητικοί ευρέως 
πεδίου 10x ή 15x ΝΑΙ   

Β 

Αντικειµενικό φακό: έναν αχρωµατικό απλανητικό 
ευρέος πεδίου 4Χ (Ν.Α. 0,10) µε τον οποίο θα πρέπει 
να φαίνονται άριστα, χωρίς χρώση, επιθηλιακά 
κύτταρα εσωτερικής επιδερµίδας χιτωνίου 
κρεµµυδιού. 

ΝΑΙ   

Γ 

Αντικειµενικό φακό: έναν αχρωµατικό απλανητικό 
ευρέος πεδίου 10Χ (Ν.Α. 0,25) µε τον οποίο θα 
πρέπει να διακρίνονται, χωρίς χρώση, οι πυρήνες των 
παραπάνω κυττάρων 

ΝΑΙ   

∆ 

Αντικειµενικό φακό: έναν αχρωµατικό απλανητικό 
ευρέος πεδίου 40Χ (Ν.Α. 0,65) µε τον οποίο θα 
πρέπει να φαίνονται ευκρινέστατα οι πυρήνες και οι 
πυρινίσκοι των παραπάνω κυττάρων και η κοκκιώδης 
δοµή τους. Επίσης να φαίνονται οι χλωροπλάστες στα 
παραστοµατικά κύτταρα επιδερµίδας φύλλου. 

ΝΑΙ   

Ε 

Αντικειµενικό φακό: έναν αχρωµατικό απλανητικό 
ευρέος πεδίου 100Χ ελαιοκαταδυτικό (Ν.Α. 1,25) µε 
τον οποίο θα πρέπει να παρατηρούνται  UευκρινώςU:
  

ΝΑΙ   
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α) τα χρωµοσώµατα σε παρασκευάσµατα µόνιµα, 
β) τα µικροβιακά κύτταρα σε µονιµοποιηµένο 
παρασκεύασµα σε χρώση µε κυανούν του µεθυλενίου, 
γ) ο πυρήνας σε κύτταρα ζυµοµυκήτων Uχωρίς χρώσηU 

12.28 

Το µικροσκόπιο να  διαθέτει µετακινούµενο δείκτη για 
το παρασκεύασµα. Στα µικροσκόπια συνεργασίας ο 
δείκτης ή οι δείκτες να  δείχνουν ταυτόχρονα το ίδιο 
σηµείο 

ΝΑΙ   

12.29 Το µικροσκόπιο να συνοδεύεται από 2 απορροφητικά 
φίλτρα (µπλε, πράσινο)    

12.30 Θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE  ΝΑΙ   

12.31 

Το µικροσκόπιο να συνοδεύεται από ξύλινο κουτί 
κατάλληλου µεγέθους µε λαβή ή εγκοπές για τη 
µεταφορά ή βαλίτσα από ανθεκτικό πλαστικό, για 
προστασία, φύλαξη και µεταφορά του, Το 
µικροσκόπιο να σταθεροποιείται και αποθηκεύεται στο 
κουτί ακέραιο (χωρίς να είναι αναγκαία η διαίρεσή του 
σε επιµέρους τµήµατα) 

ΝΑΙ   

12.32 

Το κουτί να διαθέτει κλειδαριά και δεύτερο ανεξάρτητο 
µηχανισµό ασφάλισης (ενδεικτικά µε άγκιστρο) ώστε 
να είναι δυνατή η ασφαλής µεταφορά του χωρίς να 
είναι κλειδωµένο 

ΝΑΙ   

12.33 Να κατατεθεί αυθεντικό (όχι φωτοτυπία) περιγραφικό 
φυλλάδιο (prospectus) ΝΑΙ   

12.34 

Να κατατεθεί εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως και 
συντηρήσεως σε δόκιµη ελληνική γλώσσα, στο οποίο 
θα περιλαµβάνονται αναλυτικά σχήµατα και 
φωτογραφίες 

ΝΑΙ   

12.35 

Να προσφέρονται εφεδρικοί φακοί όλων των ειδών  
σε ποσότητα που αντιστοιχεί στον πλήρη εξοπλισµό 
αριθµού µικροσκοπίων ίσου µε το ένα εικοστό του 
συνολικού 

ΝΑΙ   

12.36 
Οι εφεδρικοί φακοί να παραδοθούν κατάλληλα 
συσκευασµένοι σε σύνολα (σετ) που το καθένα θα 
αντιστοιχεί σε πλήρη εξοπλισµό ενός µικροσκοπίου 

ΝΑΙ   

12.37 Κάθε µικροσκόπιο να συνοδεύεται από τρεις 
ανταλλακτικές λυχνίες ΝΑΙ   

12.38 
Κάθε µικροσκόπιο να συνοδεύεται από µια σειρά 
εργαλείων µικροσκοπίας, όπως αυτή περιγράφεται 
παρακάτω 

ΝΑΙ   

Σειρά Εργαλείων Μικροσκοπίας 
12.39 UΚασετίνα Μικροσκοπίας U ΝΑΙ   

12.40 1 Κασετίνα Μικροσκοπίας, πλαστική, διαστάσεων 
10cm x 16cm περίπου (± 2cm περίπου).  ΝΑΙ   

12.41 

Η κασετίνα να περιέχει: 
-2 ανατοµικές βελόνες 
-1 ανατοµική λαβίδα µε λεπτά άκρα (ΒΙ.030.0) 
-1 νυστέρι (θα συνοδεύεται τουλάχιστον από πέντε 

ανταλλακτικές λάµες σε ξεχωριστές πλαστικές 
αεροστεγείς συσκευασίες) 

-1 ψαλιδάκι 
-1 µικρό σταγονόµετρο µασίφ πλαστικό 

ΝΑΙ   

12.42 Στην κασετίνα τα µεταλλικά µέρη των εργαλείων να 
είναι ανοξείδωτα  ΝΑΙ   

12.43 
Το ψαλίδι και το νυστέρι να κόβουν φύλλου χάρτου 
120gr/mP

3
P (άµεση κοπή χωρίς την παραµικρή 

προσπάθεια)  
ΝΑΙ   
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12.44 UΑντικειµενοφόροι Πλάκες U    
12.45 250 Αντικειµενοφόροι πλάκες ΝΑΙ   
12.46 ∆ιαστάσεις 75mm x 25mm περίπου (± 1mm περίπου) ΝΑΙ   

12.47 Οι αντικειµενοφόροι πλάκες  να έχουν λειασµένες τις 
ακµές τους (συσκευασµένες σε κουτί των 50) ΝΑΙ   

12.48 UΚαλυπτρίδες U    
12.49 400 Καλυπτρίδες NAI   
12.50 ∆ιαστάσεις 20mm x 20mm περίπου NAI   
12.51 Συσκευασµένες σε κουτί των 100    
12.52 UΑιµοκυττόµετραU    
12.53 10 Αιµοκυττόµετρα ΝΑΙ   

12.54 Τα αιµοκυττόµετρα να βρίσκονται σε ξεχωριστή 
συσκευασία    

12.55 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

12.56 Να έχουν εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ΝΑΙ   

12.57 Να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE ΝΑΙ   
Οι επί πλέον δυνατότητες της συσκευής πέραν των προδιαγραφόµενων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν 

13. Πρόπλασµα ανθρώπινου κορµού µε τα σπλάχνα 
αποσπώµενα 

ΝΑΙ   

13.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

13.2 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές ΝΑΙ   

13.3 Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να είναι 
ανθεκτικό, άθραυστο, υψηλής ποιότητας ΝΑΙ   

13.4 Η ποιότητα φινιρίσµατος όλων των προσφερόµενων 
ειδών να είναι αποδεκτή ΝΑΙ   

13.5 

Να προσκοµιστούν αποδεικτικά στοιχεία από επίσηµα 
αναγνωρισµένο οργανισµό σχετικά µε τη µη 
τοξικότητα του υλικού και των χρωµάτων όλων των 
προπλασµάτων 

ΝΑΙ   

13.6 
Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες χώρου 
τουλάχιστον από –10P

O
PC έως +60P

O
PC   

ΝΑΙ   

13.7 
Η χρώση όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει ανεξίτηλη και ανθεκτική στους συνήθεις 
οργανικούς διαλύτες (ενδεικτικά στην αλκοόλη) 

ΝΑΙ   

13.8 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προµηθευτή 
για την αποδοχή του όρου και της σχετικής δαπάνης 
χηµικής ανάλυσης του υλικού και των χρωµάτων των 
προσφερόµενων ειδών από πιστοποιηµένο 
εργαστήριο της επιλογής της υπηρεσίας στο διάστηµα 
µετά την παράδοση και πριν από την παραλαβή των 
ειδών 

ΝΑΙ   

13.9 Όλα τα προπλάσµατα να έχουν το προδιαγεγραµµένο 
µέγεθος ΝΑΙ   

13.10 
Το σχήµα και τα χρώµατα όλων των προπλασµάτων 
να προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη φυσική τους 
κατάσταση 

ΝΑΙ   

13.11 

Τα αποσπώµενα µέρη να επανατοποθετούνται 
εύκολα και παραµένουν  σταθερά προσαρµοσµένα σε 
κάθε πρόπλασµα σε όλες τις πιθανές θέσεις του 
(όρθια, οριζόντια, πλάγια, ύπτια κ.λ.π.).   

ΝΑΙ   

13.12 Τα αποσπώµενα µέρη όλων των προπλασµάτων, να 
µην παθαίνουν φθορές µετά από πτώσεις από ύψος ΝΑΙ   
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τουλάχιστον 1m. 

13.13 Τα µέρη κάθε προπλάσµατος να σηµειώνονται µε 
ευδιάκριτα και ανεξίτηλα σύµβολα ΝΑΙ   

13.14 

Να προσφέρεται αναλυτικό συνοδευτικό έντυπο σε 
δόκιµη Ελληνική γλώσσα στο οποίο περιέχονται οι 
επεξηγήσεις των τµηµάτων όλων των ειδών και τα 
απαιτούµενα σχήµατα 

ΝΑΙ   

13.15 Αναλυτικό έντυπο θα συνοδεύει και το υπόδειγµα της 
διπλής έλικας του DNA    

13.16 Να έχει Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   
13.17 Τα αποσπώµενα µέρη  να είναι τουλάχιστον 10 ΝΑΙ   

13.18 
Να συνοδεύεται από ανθεκτικό κάλυµµα (όχι απλή 
πλαστική σακούλα), κατάλληλα διαµορφωµένο για τη 
σκόνη 

ΝΑΙ   

13.19 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

13.20 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE ΝΑΙ   

14. Πρόπλασµα ανθρώπινου αυτιού ΝΑΙ   

14.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

14.2 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές ΝΑΙ   

14.3 Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να είναι 
ανθεκτικό, άθραυστο, υψηλής ποιότητας ΝΑΙ   

14.4 Η ποιότητα φινιρίσµατος όλων των προσφερόµενων 
ειδών να είναι αποδεκτή ΝΑΙ   

14.5 

Να προσκοµισθούν αποδεικτικά στοιχεία από επίσηµα 
αναγνωρισµένο οργανισµό σχετικά µε τη µη 
τοξικότητα του υλικού και των χρωµάτων όλων των 
προπλασµάτων 

ΝΑΙ   

14.6 
Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες χώρου 
τουλάχιστον από –10P

O
PC έως +60P

O
PC   

ΝΑΙ   

14.7 
Η χρώση όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει ανεξίτηλη και ανθεκτική στους συνήθεις 
οργανικούς διαλύτες (ενδεικτικά στην αλκοόλη) 

ΝΑΙ   

14.8 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προµηθευτή 
για την αποδοχή του όρου και της σχετικής δαπάνης 
χηµικής ανάλυσης του υλικού και των χρωµάτων των 
προσφερόµενων ειδών από πιστοποιηµένο 
εργαστήριο της επιλογής της υπηρεσίας στο διάστηµα 
µετά την παράδοση και πριν από την παραλαβή των 
ειδών 

ΝΑΙ   

14.9 Όλα τα προπλάσµατα να  έχουν το 
προδιαγεγραµµένο µέγεθος ΝΑΙ   

14.10 
Το σχήµα και τα χρώµατα όλων των προπλασµάτων 
να προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη φυσική τους 
κατάσταση 

ΝΑΙ   

14.11 

Τα αποσπώµενα µέρη να επανατοποθετούνται 
εύκολα και να παραµένουν  σταθερά προσαρµοσµένα 
σε κάθε πρόπλασµα σε όλες τις πιθανές θέσεις του 
(όρθια, οριζόντια, πλάγια, ύπτια κ.λ.π.).   

ΝΑΙ   

14.12 
Τα αποσπώµενα µέρη όλων των προπλασµάτων, δε 
παθαίνουν φθορές µετά από πτώσεις από ύψος 
τουλάχιστον 1m. 

ΝΑΙ   

14.13 Τα µέρη κάθε προπλάσµατος να σηµειώνονται µε 
ευδιάκριτα και ανεξίτηλα σύµβολα; ΝΑΙ   
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14.14 

Να προσφέρεται αναλυτικό συνοδευτικό έντυπο σε 
δόκιµη Ελληνική γλώσσα στο οποίο περιέχονται οι 
επεξηγήσεις των τµηµάτων όλων των ειδών και τα 
απαιτούµενα σχήµατα 

ΝΑΙ   

14.15 Να έχει Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   
14.16 Τα αποσπώµενα µέρη  να είναι τουλάχιστον 4 ΝΑΙ   

14.17 
Να συνοδεύεται από ανθεκτικό κάλυµµα (όχι απλή 
πλαστική σακούλα), κατάλληλα διαµορφωµένο για τη 
σκόνη 

ΝΑΙ   

14.18 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

14.19 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE ΝΑΙ   

15. Πρόπλασµα ανθρώπινου οφθαλµού ΝΑΙ   

15.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

15.2 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές ΝΑΙ   

15.3 Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να είναι 
ανθεκτικό, άθραυστο, υψηλής ποιότητας ΝΑΙ   

15.4 Η ποιότητα φινιρίσµατος όλων των προσφερόµενων 
ειδών να είναι αποδεκτή ΝΑΙ   

15.5 

Να προσκοµισθούν αποδεικτικά στοιχεία από επίσηµα 
αναγνωρισµένο οργανισµό σχετικά µε τη µη 
τοξικότητα του υλικού και των χρωµάτων όλων των 
προπλασµάτων;  

ΝΑΙ   

15.6 
Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες χώρου 
τουλάχιστον από –10P

O
PC έως +60P

O
PC   

ΝΑΙ   

15.7 
Η χρώση όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει ανεξίτηλη και ανθεκτική στους συνήθεις 
οργανικούς διαλύτες (ενδεικτικά στην αλκοόλη) 

ΝΑΙ   

15.8 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προµηθευτή 
για την αποδοχή του όρου και της σχετικής δαπάνης 
χηµικής ανάλυσης του υλικού και των χρωµάτων των 
προσφερόµενων ειδών από πιστοποιηµένο 
εργαστήριο της επιλογής της υπηρεσίας στο διάστηµα 
µετά την παράδοση και πριν από την παραλαβή των 
ειδών 

ΝΑΙ   

15.9 Όλα τα προπλάσµατα να  έχουν το 
προδιαγεγραµµένο µέγεθος ΝΑΙ   

15.10 
Το σχήµα και τα χρώµατα όλων των προπλασµάτων 
να προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη φυσική τους 
κατάσταση 

ΝΑΙ   

15.11 

Τα αποσπώµενα µέρη να επανατοποθετούνται 
εύκολα και να παραµένουν  σταθερά προσαρµοσµένα 
σε κάθε πρόπλασµα σε όλες τις πιθανές θέσεις του 
(όρθια, οριζόντια, πλάγια, ύπτια κ.λ.π.).   

ΝΑΙ   

15.12 
Τα αποσπώµενα µέρη όλων των προπλασµάτων, δε 
παθαίνουν φθορές µετά από πτώσεις από ύψος 
τουλάχιστον 1m. 

ΝΑΙ   

15.13 Τα µέρη κάθε προπλάσµατος να  σηµειώνονται µε 
ευδιάκριτα και ανεξίτηλα σύµβολα ΝΑΙ   

15.14 

Προσφέρεται αναλυτικό συνοδευτικό έντυπο σε 
δόκιµη Ελληνική γλώσσα στο οποίο περιέχονται οι 
επεξηγήσεις των τµηµάτων όλων των ειδών και τα 
απαιτούµενα σχήµατα; 

ΝΑΙ   

15.15 Να έχει Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   
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15.16 Τα αποσπώµενα µέρη  να είναι τουλάχιστον 4 ΝΑΙ   

15.17 
Να συνοδεύεται από ανθεκτικό κάλυµµα (όχι απλή 
πλαστική σακούλα), κατάλληλα διαµορφωµένο για τη 
σκόνη 

ΝΑΙ   

15.18 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

15.19 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE ΝΑΙ   

16 Χάρτης ανθρώπινου δοντιού ΝΑΙ   

16.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

16.2 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές ΝΑΙ   

16.3 ∆ιαστάσεις 50cm x 50cm ώστε να φαίνεται ευκρινώς 
σε απόσταση 7m 

ΝΑΙ   

16.4 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

16.5 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE ΝΑΙ   

17 Χάρτης ανθρώπινου µυϊκού συστήµατος ΝΑΙ   

17.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

17.2 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές ΝΑΙ   

17.3 ∆ιαστάσεις 80cm x 120cm ώστε να φαίνεται ευκρινώς 
σε απόσταση 7m 

ΝΑΙ   

17.4 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

17.5 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE ΝΑΙ   

18 Πρόπλασµα ανθρώπινου σκελετού ΝΑΙ   

18.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

18.2 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές ΝΑΙ   

18.3 Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να είναι 
ανθεκτικό, άθραυστο, υψηλής ποιότητας ΝΑΙ   

18.4 Η ποιότητα φινιρίσµατος όλων των προσφερόµενων 
ειδών να είναι αποδεκτή ΝΑΙ   

18.5 

Να προσκοµισθούν αποδεικτικά στοιχεία από επίσηµα 
αναγνωρισµένο οργανισµό σχετικά µε τη µη 
τοξικότητα του υλικού και των χρωµάτων όλων των 
προπλασµάτων  

ΝΑΙ   

18.6 
Το υλικό όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες χώρου 
τουλάχιστον από –10P

O
PC έως +60P

O
PC  

ΝΑΙ   

18.7 
Η χρώση όλων των προσφερόµενων ειδών να 
παραµένει ανεξίτηλη και ανθεκτική στους συνήθεις 
οργανικούς διαλύτες (ενδεικτικά στην αλκοόλη) 

ΝΑΙ   

18.8 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προµηθευτή 
για την αποδοχή του όρου και της σχετικής δαπάνης 
χηµικής ανάλυσης του υλικού και των χρωµάτων των 
προσφερόµενων ειδών από πιστοποιηµένο 
εργαστήριο της επιλογής της υπηρεσίας στο διάστηµα 
µετά την παράδοση και πριν από την παραλαβή των 
ειδών 

ΝΑΙ   

18.9 Όλα τα προπλάσµατα να έχουν το προδιαγεγραµµένο 
µέγεθος ΝΑΙ   

18.10 
Το σχήµα και τα χρώµατα όλων των προπλασµάτων  
να προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη φυσική τους 
κατάσταση 

ΝΑΙ   
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18.11 

Τα αποσπώµενα µέρη να  επανατοποθετούνται 
εύκολα και να παραµένουν  σταθερά προσαρµοσµένα 
σε κάθε πρόπλασµα σε όλες τις πιθανές θέσεις του 
(όρθια, οριζόντια, πλάγια, ύπτια κ.λ.π.).   

ΝΑΙ   

18.12 
Τα αποσπώµενα µέρη όλων των προπλασµάτων, δε 
παθαίνουν φθορές µετά από πτώσεις από ύψος 
τουλάχιστον 1m. 

ΝΑΙ   

18.13 Τα µέρη κάθε προπλάσµατος να  σηµειώνονται µε 
ευδιάκριτα και ανεξίτηλα σύµβολα ΝΑΙ   

18.14 

Να προσφέρεται αναλυτικό συνοδευτικό έντυπο σε 
δόκιµη Ελληνική γλώσσα στο οποίο περιέχονται οι 
επεξηγήσεις των τµηµάτων όλων των ειδών και τα 
απαιτούµενα σχήµατα 

ΝΑΙ   

18.15 Να έχει διαστάσεις και ύψος φυσιολογικού ανθρώπου 
(170cm περίπου) ΝΑΙ   

18.16 Τα άνω και κάτω άκρα να είναι κινητά και 
αποσπώµενα ΝΑΙ   

18.17 
Να διαθέτει ευδιάκριτες ανατοµικές λεπτοµέρειες στη 
σπονδυλική στήλη, στην κεφαλή (και ευδιάκριτα τα 
δόντια) και στα άκρα  

ΝΑΙ   

18.18 Στο κρανίο να είναι ευδιάκριτες οι ραφές και οι πηγές ΝΑΙ   

18.19 
Οι µεγάλες διαρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων 
κάµπτονται να  κατά τρόπο που προσοµοιάζει στη 
φυσική λειτουργία τους 

ΝΑΙ   

18.20 Τα χόνδρινα τµήµατα του σκελετού να διακρίνονται 
από τα οστέινα ΝΑΙ   

18.21 
Ο σκελετός να στηρίζεται στην περιοχή της λεκάνης µε 
κατακόρυφο στήριγµα το οποίο θα καταλήγει σε ενιαία 
(όχι σπαστή) βάση στήριξης µε ρόδες 

ΝΑΙ   

18.22 
Ο σκελετός να συνοδεύεται από ανθεκτικό κάλυµµα 
(όχι απλή πλαστική σακούλα), κατάλληλα 
διαµορφωµένο, για τη σκόνη 

ΝΑΙ   

18.23 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

18.24 Πιστοποιητικό καταλληλότητας CE ΝΑΙ   

19 ∆ιαφάνειες (slides) µε φυτά και ζώα της γης και τα 
µέρη του φυτού 

ΝΑΙ   

19.1 Να εξυπηρετούν τους αναφερόµενους διδακτικούς 
στόχους για τους οποίους προορίζονται ΝΑΙ   

19.2 Σειρά µε θέµατα από τη Βιολογία ΝΑΙ   
19.3 Σειρά µε θέµατα από τη Φυτολογία – Βοτανική ΝΑΙ   
19.4 Σειρά µε θέµατα από τη Ζωολογία ΝΑΙ   
19.5 Σειρά µε θέµατα από τη Γεωλογία  ΝΑΙ   
19.6 Να προσαρµόζονται στους διασκοπικούς προβολείς ΝΑΙ   

19.7 Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

19.8 Πιστοποιητικό καταλληλότητας CE ΝΑΙ   
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Πίνακες συµµόρφωσης Τµήµατος 2: 
«Προµήθεια και Εγκατάσταση 

Επιστηµονικών Οργάνων και Υλικών» 
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ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΗΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
Θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί στην τελευταία του σελίδα, θα µονογραφεί σε κάθε του σελίδα και 
εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, θα επισυναφτεί στη σύµβαση ως Παράρτηµα, µαζί 
µε το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
(Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης 
τεχνική περιγραφή των ζητουµένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα 
προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούµενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχων 
δυνατοτήτων των ενδεικτικώς αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν  να υποβάλλουν 
προσφορές  για αντίστοιχα προϊόντα τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο 
την αντιστοιχία.) 
Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές 
µε πιστοποίηση ISO 9001. 
  

II. Ενδεικτικοί Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συµµόρφωσης 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
UΕπιστηµονικά Όργανα και Υλικά U 

1 Βάση ορθοστάτη ΝΑΙ   
1.1  Να είναι χυτοσιδηρά ΝΑΙ   

1.2  Να είναι διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm 
περίπου x 1 cm περίπου ΝΑΙ   

1.3  Να εδράζεται σε τέσσερα πόδια από ανθεκτικό 
πλαστικό ΝΑΙ   

1.4  Τα πόδια να είναι βιδωµένα (όχι κολληµένα) στη 
βάση ΝΑΙ   

1.5  
Τα πόδια να είναι διαµορφωµένα κατά τη χύτευση 
(Να  έχουν πλαστική επικάλυψη ώστε να µη 
φθείρουν την επιφάνεια του πάγκου εργασίας)  

ΝΑΙ   

1.6  

Στο 1/3 του µήκους της περίπου, και στο µέσο να 
υπάρχει βιδωµένος ορειχάλκινος οµφαλός Φ 22 mm 
περίπου και ύψους 60 mm περίπου µε αξονική 
τρύπα Φ 10.5 mm και ορειχάλκινος σφιγκτήρας 
σχήµατος Τ ή πεταλούδας για σφίξιµο µε το χέρι 

ΝΑΙ   

1.7  
Ο βιδωµένος ορειχάλκινος οµφαλός  να είναι 
κατάλληλος για τη στήριξη ορθοστατών (µεταλλικών 
ράβδων) Φ10 mm  

ΝΑΙ   

1.8  Ο σφιγκτήρας δε θα πρέπει να αφαιρείται από τον 
οµφαλό ΝΑΙ   

1.9  Η βάση θα είναι βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή 
φούρνου ΝΑΙ   

1.10  Ο οµφαλός θα είναι επινικελωµένος  ΝΑΙ   
1.11  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

2 Μεταλλικές Ράβδοι Ορθοστάτη 80 cm ΝΑΙ   
2.1  Να είναι από σίδηρο καλιµπρέ (όχι από αλουµίνιο) ΝΑΙ   
2.2  Να είναι διαστάσεων Φ10mm και 80 cm ΝΑΙ   
2.3  Τα άκρα να είναι  διαµορφωµένα «ποµπέ»  ΝΑΙ   
2.4  Να είναι  επινικελωµένες καλά ΝΑΙ   

2.5  Οι δύο άκρες να  φέρουν µικρές διαµπερείς οπές για 
την πρόσδεση νήµατος ΝΑΙ   

2.6  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
3 Μεταλλικές ράβδοι ορθοστάτη 30 cm ΝΑΙ   

3.1  Να είναι από σίδηρο καλιµπρέ (όχι από αλουµίνιο) ΝΑΙ   
3.2  Να είναι διαστάσεων Φ10mm και 30 cm ΝΑΙ   
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3.3  Τα άκρα να είναι  διαµορφωµένα «ποµπέ»  ΝΑΙ   
3.4  Να είναι  επινικελωµένες καλά ΝΑΙ   

3.5  Οι δύο άκρες να  φέρουν µικρές διαµπερείς οπές για 
την πρόσδεση νήµατος ΝΑΙ   

3.6  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
4 Σύνδεσµοι απλοί για ορθοστάτη ΝΑΙ   

4.1  
Κατάλληλοι για τη σύνδεση των µεταλλικών ράβδων 
Φ10mm  και διαφόρων οργάνων ή εξαρτηµάτων µε  
στελέχη Φ10mm 

ΝΑΙ   

4.2  Να είναι επινικελωµένοι, κατασκευασµένοι από 
ορείχαλκο ΝΑΙ   

4.3  Να είναι διαστάσεων 20 mm x 20 mm x 40 mm 
περίπου ΝΑΙ   

4.4  Να έχουν δύο οπές  διαµπερείς σε κάθε έδρα και Φ 
10,5mm περίπου ΝΑΙ   

4.5  Απόσταση κέντρων οπών 17mm περίπου ΝΑΙ   

4.6  Οι αποστάσεις των κέντρων των οπών από τα άκρα 
των εδρών να είναι ίσες ΝΑΙ   

4.7  

Στις δύο µικρές έδρες να υπάρχουν ορειχάλκινοι 
κοχλίες-σφιγκτήρες σχήµατος Τ ή πεταλούδας, 
κατάλληλοι για σφίξιµο µε το χέρι οι οποίοι δε θα 
πρέπει να αφαιρούνται από το σώµα του συνδέσµου 

ΝΑΙ   

4.8  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
5 Συλλογή µολυβένιων βαρών    

5.1  Να περιλαµβάνει δύο (2) µάζες των 50 gr ΝΑΙ   
5.2  Να περιλαµβάνει µία (1) µάζα των 100gr  ΝΑΙ   
5.3  Να περιλαµβάνει µία (1) µάζα των 150 gr ΝΑΙ   
5.4  Να περιλαµβάνει µία (1) µάζα των 200 gr ΝΑΙ   
5.5  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

6 Λαβίδα ΝΑΙ   

6.1 Να είναι κατάλληλη για στήριξη  εξαρτηµάτων 
εύρους 20-60mm τουλάχιστον ΝΑΙ   

6.2 Να έχει εσωτερική επένδυση από φελλό ή λάστιχο ΝΑΙ   

6.3 
Η επένδυση να υπερκαλύπτει τα χείλη της λαβίδας 
κατά 2 mm περίπου και να έχει πάχος τουλάχιστον 
2mm 

ΝΑΙ   

6.4 
Το σφίξιµο να ρυθµίζεται µε σύστηµα ελατηρίου-
κοχλία µε πεταλούδα το οποίο δε θα µπορεί να 
αφαιρεθεί από το σώµα της λαβίδας 

ΝΑΙ   

6.5 

Η λαβίδα να καταλήγει σε στέλεχος από 
επιµεταλλωµένη σιδερένια ράβδο Φ10 mm   
περίπου µήκους 150 mm περίπου και άκρο 
διαµορφωµένο ποµπέ 

ΝΑΙ   

6.6 

Οι σιαγώνες της λαβίδας να είναι από σκληρό 
άθραυστο αλουµίνιο ή από χυτοσίδηρο ή από 
µπρούτζο ή από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 
περίπου 1,5mm 

ΝΑΙ   

6.7 ∆ε γίνονται δεκτές λαβίδες από χυτό zama ΝΑΙ   
6.8 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
7 ∆ακτύλιος µεταλλικός µε στέλεχος ΝΑΙ   

7.1 

Να είναι κατασκευασµένος από σιδερένια ράβδο Φ4 
mm περίπου και να έχει εσωτερική διάµετρο 90mm 
περίπου ώστε να είναι κατάλληλος για στήριξη 
χωνιών διήθησης µε Φ 10cm 

ΝΑΙ   

7.2 Το στέλεχός του να έχει µήκος περίπου 18cm και Φ 
10mm µε άκρα διαµορφωµένα ποµπέ ΝΑΙ   

7.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
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8 ∆ακτύλιος ορειχάλκινος µε άγκιστρο  ΝΑΙ   
8.1 Να είναι επινικελωµένοι ΝΑΙ   

8.2 Να έχουν εσωτερική διάµετρο Φ 10,5mm περίπου 
ώστε να προσαρµόζονται στις µεταλλικές ράβδους ΝΑΙ   

8.3 

Να φέρουν βιδωτό επινικελωµένο άγκιστρο, 
κατασκευασµένο από ράβδο Φ 2-3mm περίπου, για 
την εξάρτηση διαφόρων εξαρτηµάτων ή την 
πρόσδεση νηµάτων 

ΝΑΙ   

8.4 

Η σταθεροποίηση των δακτυλίων στις ράβδους να 
πραγµατοποιείται µέσω του στελέχους του 
άγκιστρου το οποίο δε θα µπορεί να αφαιρεθεί από 
το σώµα του δακτυλίου 

ΝΑΙ   

8.5 

Η διαµόρφωση του άγκιστρου να είναι συµβατή µε 
τους γάντζους των µαζών, των βαρών της συσκευής 
διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας και των 
δυναµόµετρων 

ΝΑΙ   

8.6 
Στην περίπτωση που οι δακτύλιοι σταθεροποιούνται 
µε τη βοήθεια δεύτερου κοχλία θα πρέπει και αυτός 
να µην αφαιρείται από το σώµα του δακτυλίου 

ΝΑΙ   

8.7 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
9 Σειρά ελατηρίων  ΝΑΙ   

9.1 Να αποτελείται τουλάχιστον από τρία διαφορετικά 
ελατήρια ΝΑΙ   

9.2 Οι σταθερές (σκληρότητες) να είναι 2N/m έως 
50Ν/m περίπου (+/-10%) ΝΑΙ   

9.3 Οι τιµές σκληρότητας να είναι περίπου 
ισοκατανεµηµένες σε όλο το παραπάνω εύρος ΝΑΙ   

9.4 
Όλα τα ελατήρια να έχουν το ίδιο µήκος   και τις 
άκρες κατάλληλα διαµορφωµένες για την ανάρτησή 
τους 

ΝΑΙ   

9.5 

Να διατηρούν γραµµική συµπεριφορά σε 
επιµηκύνσεις από τουλάχιστον 15cm για το 
σκληρότερο έως τουλάχιστον 50cm για το 
µαλακότερο 

ΝΑΙ   

9.6 

Στο ένα άκρο κάθε ελατηρίου να υπάρχει σταθερά 
προσαρµοσµένη µικρή ανεξίτηλη πινακίδα στην 
οποία θα αναφέρονται το µέγιστο επιτρεπτό µήκος 
στο οποίο µπορεί ακίνδυνα να παραµορφωθεί και η 
αντίστοιχη µέγιστη δύναµη µετρηµένη σε N 

ΝΑΙ   

9.7 

Η σειρά να συνοδεύεται  από έντυπο στο οποίο θα 
ταυτοποιούνται τα ελατήρια και θα αναγράφονται τα 
κατασκευαστικά τους στοιχεία, η µέγιστη επιτρεπτή 
επιµήκυνση και το µέγιστο επιτρεπτό βάρος (σε Ν) 
για καθένα 

ΝΑΙ   

9.8 Η σειρά να φυλάσσεται σε καλαίσθητη και στιβαρή 
κασετίνα (όχι από χαρτί ή χαρτόνι) ΝΑΙ   

9.9 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
10 Σειρά δυναµόµετρων  ΝΑΙ   

10.1  
 
 
 
 
 
 

Η σειρά να αποτελείται τουλάχιστον από τρία 
δυναµόµετρα. 
U- ∆υναµόµετρο 10 Ν: U Η κλίµακά του θα έχει 
υποδιαιρέσεις τουλάχιστον ανά 0,1Ν. 
U- ∆υναµόµετρο 5 Ν:U Η κλίµακά του θα έχει 
υποδιαιρέσεις τουλάχιστον ανά 0,05Ν. 
U- ∆υναµόµετρο 2,5 Ν:U Η κλίµακά του θα έχει 
υποδιαιρέσεις τουλάχιστον ανά 0,05Ν. 

ΝΑΙ   

10.2  Τα χρησιµοποιούµενα ελατήρια να είναι από ΝΑΙ   
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επινικελωµένο χάλυβα ή INOX 

10.3  

Να συµπεριφέρονται γραµµικά σε όλο το εύρος της 
κλίµακας µέτρησης ώστε να υπάρχει ακριβής 
αντιστοιχία της µετρούµενης δύναµης και των 
ισοδιάστατων υποδιαιρέσεων της κλίµακας 

ΝΑΙ   

10.4  Να υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής της 
µηδενικής ένδειξης (καλιµπράρισµα)  ΝΑΙ   

10.5  
Να υπάρχει δυνατότητα για πρόβλεψη προστασίας 
από την εφαρµογή υπερβολικής δύναµης πέραν του 
ανώτατου, για κάθε δυναµόµετρο, ορίου µέτρησης 

ΝΑΙ   

10.6  Στα δύο άκρα τους να υπάρχουν άγκιστρα ή στο ένα 
άκρο να υπάρχει δακτύλιος και στο άλλο άγκιστρο ΝΑΙ   

10.7  
Το σύνολο των δυναµόµετρων ή το καθένα χωριστά, 
να είναι τοποθετηµένο σε καλαίσθητη από ανθεκτικό 
υλικό θήκη (κασετίνα όχι από χαρτί ή χαρτόνι) 

ΝΑΙ   

10.8  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
11 Τροχαλία µε απλή τροχαλιοθήκη ΝΑΙ   

11.1 Να είναι µεταλλική (το αλουµίνιο και το χυτό zama 
δεν είναι δεκτά) ΝΑΙ   

11.2 

Να έχει διάµετρο 4cm έως 5cm περίπου και αύλακα 
εύρους περίπου 5mm µε διατοµή σχήµατος U (όχι 
σχήµατος V) και χείλη ιδιαίτερα υπερυψωµένα ώστε 
να συγκρατείται εύκολα το νήµα µέσα σε αυτήν 

ΝΑΙ   

11.3 

Ο άξονας της τροχαλίας να έχει διάµετρο 
τουλάχιστον 3mm και να είναι προσαρµοσµένος σε 
απλή τροχαλιοθήκη που στο κέντρο της να φέρει 
µεταλλικό άγκιστρο για την ανάρτησή της ή για την 
εξάρτηση βαρών 

ΝΑΙ   

11.4 
Το άγκιστρο να είναι συµβατό µε τις ράβδους και να 
επιτρέπει την αξονική περιστροφή της 
τροχαλιοθήκης 

ΝΑΙ   

11.5 

Επί της τροχαλιοθήκης να είναι χαραγµένες η µάζα 
της τροχαλίας, η ροπή αδράνειας της τροχαλίας και 
η µάζα της τροχαλιοθήκης µε σφάλµα µικρότερο του 
0,5% 

ΝΑΙ   

11.6 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
12 Τροχαλία µε διπλή τροχαλιοθήκη    

12.1 Να είναι µεταλλική (το αλουµίνιο και το χυτό zama 
δεν είναι δεκτά) ΝΑΙ   

12.2 

Να έχει διάµετρο 4cm έως 5cm περίπου και αύλακα 
εύρους περίπου 5mm µε διατοµή σχήµατος U (όχι 
σχήµατος V) και χείλη ιδιαίτερα υπερυψωµένα ώστε 
να συγκρατείται εύκολα το νήµα µέσα σε αυτήν 

ΝΑΙ   

12.3 

Ο άξονας της τροχαλίας να έχει διάµετρο 
τουλάχιστον 3mm και να είναι προσαρµοσµένος σε 
διπλή τροχαλιοθήκη που στα δύο άκρα της να φέρει 
µεταλλικά άγκιστρα για την ανάρτησή της ή για την 
εξάρτηση βαρών 

ΝΑΙ   

12.4 
Τα άγκιστρα να είναι συµβατά µε τις ράβδους και να 
επιτρέπουν την αξονική περιστροφή της 
τροχαλιοθήκης 

ΝΑΙ   

12.5 

Επί της τροχαλιοθήκης να είναι χαραγµένες η µάζα 
της τροχαλίας, η ροπή αδράνειας της τροχαλίας και 
η µάζα της τροχαλιοθήκης µε σφάλµα µικρότερο του 
0,5% 

ΝΑΙ   

12.6 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
13 Μοχλός Αλουµινίου πλήρης ΝΑΙ   
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13.1 

Ο µοχλός αλουµινίου συνοδεύεται από :  
(α) σύστηµα ανάρτησης,  
(β) 16 ιππείς,  
(γ) δύο δίσκους ζυγού.  

NAI   

13.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
14 Μετροταινία δύο µέτρων  ΝΑΙ   

14.1 
Η µετροταινία να είναι ατσάλινη, ανοξείδωτη, µήκους 
τουλάχιστον 2m και πλάτους 16-18mm µε 
υποδιαιρέσεις τουλάχιστον ανά 1 mm 

ΝΑΙ   

14.2 Οι ακµές της να είναι κατάλληλα επεξεργασµένες 
ώστε να µην τραυµατίζουν τον απρόσεκτο χρήστη ΝΑΙ   

14.3 Να περιτυλίσσεται µε τη βοήθεια ισχυρού ελατηρίου 
σε ανθεκτικό περίβληµα ΝΑΙ   

14.4 
Να είναι εφοδιασµένη µε κουµπί STOP που θα 
σταθεροποιεί το τµήµα της µετροταινίας που 
βρίσκεται έξω από το περίβληµα 

ΝΑΙ   

14.5 
Στην εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος να 
αναγράφεται η διάστασή του, που ενσωµατώνεται 
στη µέτρηση της µετροταινίας 

ΝΑΙ   

14.6 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
15 Φακός  ΝΑΙ   

15.1 Να είναι από πλαστικό  ΝΑΙ   
15.2 Να λειτουργεί µε 4 µπαταρίες του 1,5Volt ΝΑΙ   
15.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
16 Χρονόµετρο χειρός ψηφιακό ΝΑΙ   

16.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

16.2 Να παρέχει ψηφιακή ένδειξη χρόνου, µε τουλάχιστον 
τέσσερα ψηφία ΝΑΙ   

16.3 
Να έχει δυνατότητα επιλογής ακρίβειας µετρήσεων 
µε εύρος τουλάχιστον από 0,001 sec έως 0,1 sec 
κλιµακωτά 

ΝΑΙ   

16.4 Να τροφοδοτείται µε εσωτερική µπαταρία (η οποία 
θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά) ΝΑΙ   

17 Κουρδιστό µηχανικό ξυπνητήρι µε λεπτοδείκτες ΝΑΙ   
17.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
18 Θερµόµετρο ιατρικό ΝΑΙ   

18.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
18.2 Να είναι το απλό Ιατρικό θερµόµετρο του εµπορίου ΝΑΙ   
19 Θερµόµετρο οινοπνεύµατος  (-10P

ο
P C)- (+110P

ο
P C) ΝΑΙ   

19.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
19.2 Να είναι το απλό θερµόµετρο Οινοπνεύµατος ΝΑΙ   

19.3 Να διαθέτει κλίµακα από τους -10P

ο
P C έως τους 110 P

ο
P 

C ΝΑΙ   

20 Θερµόµετρο υδραργύρου (-10P

o
PC)-(+110 P

o
PC) ΝΑΙ   

20.1 Να είναι το απλό θερµόµετρο Υδραργύρου ΝΑΙ   

20.2 Να διαθέτει κλίµακα από τους -10P

ο
P C έως τους 110 P

ο
P 

C ΝΑΙ   

20.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
21 Μικρή Πένσα ΝΑΙ   

21.1 Να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ΝΑΙ   
21.2 Να έχει µήκος 160 mm περίπου ΝΑΙ   

21.3 Στις χειρολαβές να φέρει έγχρωµη πλαστική 
µονωτική επικάλυψη ανοικτού χρώµατος ΝΑΙ   

21.4 
Η µονωτική επικάλυψη να είναι κατάλληλη ώστε να 
µην επιτρέπει στον δείκτη και τον αντίχειρα του 
χρήστη την επαφή µε το γυµνό µεταλλικό τµήµα 

ΝΑΙ   
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21.5 Το εργαλείο να διαθέτει πιστοποίηση αντίστοιχη 
προς το πρωτόκολλο DIN ΝΑΙ   

21.6 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
22 Σφυρί ΝΑΙ   

22.1 Το µεταλλικό πλήκτρο να έχει µάζα 300 gr ΝΑΙ   

22.2 Το µεταλλικό πλήκτρο να έχει χειρολαβή µήκους 30 
cm περίπου ΝΑΙ   

22.3 Να διαθέτει πιστοποίηση αντίστοιχη προς το 
πρωτόκολλο DIN 1041 ΝΑΙ   

22.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
23 Μεταλλική πλάκα χαλκού ΝΑΙ   

23.1 Να είναι διαστάσεων 7x10cm περίπου και πάχους 
2mm περίπου ΝΑΙ   

23.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
24 Μεταλλική πλάκα τσίγκου NAI   

24.1 Να είναι διαστάσεων 7x10cm περίπου και πάχους 
2mm περίπου ΝΑΙ   

24.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
25 Ράβδος σιδήρου 0,30m, Φ6mm ΝΑΙ   

25.1 Να είναι διαστάσεων  0,30m, Φ6mm ΝΑΙ   
25.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
26 Ράβδος χαλκού 0,30m, Φ6mm ΝΑΙ   

26.1 Να είναι διαστάσεων  0,30m, Φ6mm NAI   
26.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
27 Ράβδος αλουµινίου 0,30m, Φ6mm ΝΑΙ   

27.1 Να είναι διαστάσεων  0,30m, Φ6mm    
27.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
28 Σειρά χάλκινων δοχείων ΝΑΙ   

28.1 Να είναι διαφόρων διαφορετικών διαστάσεων 
διαµέτρου από 7 έως 15 cm περίπου ΝΑΙ   

28.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
29 Σειρά χαλύβδινων δοχείων ΝΑΙ   

29.1 Να είναι διαφόρων διαφορετικών διαστάσεων 
διαµέτρου από 7 έως 15 cm περίπου ΝΑΙ   

29.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
30 Σειρά αλουµινένιων δοχείων ΝΑΙ   

30.1 Να είναι διαφόρων διαφορετικών διαστάσεων 
διαµέτρου από 7 έως 15 cm περίπου ΝΑΙ   

30.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
31 Μικρά µεταλλικά κύπελλα σε διάφορα σχήµατα ΝΑΙ   

31.1 Να είναι ιδίου όγκου περίπου 250ml ΝΑΙ   
31.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
32 Χάλκινο σύρµα ΝΑΙ   

32.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
33 Σύρµα αλουµινίου ΝΑΙ   

33.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
34 Φύλλα χαλκού ΝΑΙ   

34.1 ∆ιατάσεων 20x30cm και πάχους 1mm ΝΑΙ   
34.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
35 Ταµπουρίνο ΝΑΙ   

35.1 Να είναι διαµέτρου 15cm τουλάχιστον  ΝΑΙ   

35.2 Να είναι µε µεµβράνη από πλαστικό το πρώτο και 
από δέρµα το δεύτερο ΝΑΙ   

35.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
36 Λαστιχένια µπαλάκια ΝΑΙ   

36.1 Να είναι από καουτσούκ  ΝΑΙ   
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36.2 Να είναι  αποθηκευµένα σε  πλαστική κυλινδρική 
θήκη NAI   

36.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
37 Μπαλάκια του πινγκ-πονγκ ΝΑΙ   

37.1 Να είναι  αποθηκευµένα σε  πλαστική κυλινδρική 
θήκη ΝΑΙ   

37.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
38 Κουτιά για λειτουργικά σύνολα ΝΑΙ   

38.1 

Κουτιά από ανθεκτικό  υλικό (πλαστικό ή µέταλλο) 
στο οποίο θα αποθηκεύονται ένα (1) από τα 
ακόλουθα όργανα : Βάση ορθοστάτη, µεταλλική 
ράβδος ορθοστάτη 80 cm, µεταλλική ράβδος 
ορθοστάτη 30 cm, σύνδεσµος απλός, φακός, 
χρονόµετρο χειρός ψηφιακό Θερµόµετρο 
οινοπνεύµατος  (-10P

ο
P C)- (+110P

ο
P C), Θερµόµετρο 

υδραργύρου (-10P

o
PC)-(+110P

o
PC), λαστιχένιο µπαλάκι 

και µπαλάκι του πινγκ-πονγκ κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

38.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
UΣειρά ΟπτικήςU 

1 Σειρά αποκλινόντων και συγκλινόντων φακών ΝΑΙ   

1.1 

Σειρά από έξι (6) φακούς Φ50mm (αµφίκυρτος, 
επιπεδόκυρτος, συγκλίνων µηνίσκος, αµφίκοιλος, 
επιπεδόκοιλος, αποκλίνων µηνίσκος) και µία (1) 
πλάκα Φ50mm 

NAI   

1.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
2 Σειρά κοίλων, κυρτών και επίπεδων κατόπτρων ΝΑΙ   

2.1 

Σειρά τριών (3) κατόπτρων Φ50mm από γυαλί ή 
ανοξείδωτο µέταλλο: (α) επιπέδου, (β) κοίλου, (γ) 
κυρτού. Προσαρµόζονται στο στήριγµα φακών και 
κατόπτρων 

ΝΑΙ   

2.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
3 Πρίσµα µε στέλεχος ΝΑΙ   

3.1 

Ζεύγος πρισµάτων από διαφανές πλαστικό τοµής 
ορθογωνίου ισοσκελούς τριγώνου. (Χρησιµεύει για 
την ανάλυση και ανασύνθεση του λευκού φωτός 
κ.α.) 

ΝΑΙ   

3.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
4 Στήριγµα φακών και κατόπτρων ΝΑΙ   

4.1 
Ζεύγος. Εξάρτηµα της οπτικής τράπεζας 
(Χρησιµεύει για τη συγκράτηση φακών, κατόπτρων, 
διαφραγµάτων κ.α.) 

ΝΑΙ   

4.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
5 Μεγεθυντικός φακός ΝΑΙ   

5.1 Να είναι ο απλός µεγεθυντικός φακός του εµπορίου  ΝΑΙ   
5.2 Να είναι διαµέτρου 7 cm τουλάχιστον ΝΑΙ   
5.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
6 Επίπεδος καθρέπτης 5cm x 5cm µε στήριγµα ΝΑΙ   

6.1 Να είναι ο απλός επίπεδος καθρέπτης διαστάσεων 
5cm x 5cm  ΝΑΙ   

6.2 Να διαθέτει κατάλληλο στήριγµα ΝΑΙ   
6.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
7 Επίπεδος καθρέπτης 10cm x 10cm µε στήριγµα NAI   

7.1 Να είναι ο απλός επίπεδος καθρέπτης διαστάσεων 
10cm x 10cm  ΝΑΙ   

7.2 Να διαθέτει κατάλληλο στήριγµα ΝΑΙ   
7.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
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UΣειρά οργάνων Ηλεκτρισµού- µαγνητισµούU 

1 Ζεύγος Ραβδόµορφων Μαγνητών 08x62 mm, 
AlNiCo ΝΑΙ   

1.1 
Οι µαγνήτες θα είναι κυλινδρικοί ή 
παραλληλεπίπεδοι, ισχυρής µόνιµης µαγνήτισης 
(AlNiCo) 

ΝΑΙ   

1.2 Μήκος (µεγάλη διάστασή τους) τουλάχιστον 8cm ΝΑΙ   
1.3 Σήµανση του Βόρειου Μαγνητικού Πόλου ΝΑΙ   

1.4 

Κάθε µαγνήτης να µπορεί να σηκώσει ποσότητα 
µικρών καρφιών µε µάζα τουλάχιστον δέκα φορές 
µεγαλύτερη από τη δική του (σε περίπτωση που 
παρουσιάζουν διαφορά µεταξύ τους θα 
βαθµολογηθεί ο ασθενέστερος) 

ΝΑΙ   

1.5 Να συνοδεύονται  από δύο επινικελωµένους 
οπλισµούς µαλακού σιδήρου ΝΑΙ   

1.6 Να φυλάσσονται σε ειδική καλαίσθητη ανθεκτική 
θήκη (όχι από χαρτί ή χαρτόνι) ΝΑΙ   

1.7 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
2 Πεταλοειδής µαγνήτης µε οπλισµό 12x5,5 cm ΝΑΙ   

2.1 Να είναι παραλληλεπίπεδος, ισχυρής µόνιµης 
µαγνήτισης (AlNiCo) ΝΑΙ   

2.2 Μήκος βραχίονα τουλάχιστον 5 cm ΝΑΙ   
2.3 ∆ιάµετρος πετάλου τουλάχιστον 4 cm ΝΑΙ   
2.4 ∆ιατοµή τουλάχιστον 3mmx15mm ΝΑΙ   
2.5 Σήµανση του Βόρειου Μαγνητικού Πόλου ΝΑΙ   

2.6 
Να µπορεί να σηκώσει ποσότητα µικρών καρφιών 
µε µάζα τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερη από τη 
δική του 

ΝΑΙ   

2.7 Να συνοδεύεται από επινικελωµένο οπλισµό 
µαλακού σιδήρου ΝΑΙ   

2.8 Να φυλάσσεται σε ειδική καλαίσθητη ανθεκτική θήκη 
(όχι από χαρτί ή χαρτόνι) ΝΑΙ   

2.9 Εγγύηση 1 έτους NAI   
3 Μαγνητική βελόνη µε βάση  ΝΑΙ   

3.1 Μήκος τουλάχιστον 7cm NAI   
3.2 Σήµανση του Βόρειου Μαγνητικού Πόλου ΝΑΙ   

3.3 
Να µπορεί να σηκώσει ποσότητα ρινισµάτων 
σιδήρου µε µάζα τουλάχιστον δέκα φορές 
µεγαλύτερη από τη δική της 

ΝΑΙ   

3.4 

Να συνοδεύεται από βάση στήριξης η οποία θα 
καταλήγει σε ακίδα που θα επιτρέπει την 
περιστροφή της βελόνης κατά 360P

ο
P, και την 

απόκλιση της από το οριζόντιο επίπεδο τουλάχιστον 
κατά 30P

ο
P
 

ΝΑΙ   

3.5 

Επιθυµητό η βάση της βελόνης να είναι 
κατασκευασµένη από διαφανές υλικό που θα 
επιτρέπει την επίδειξη της λειτουργίας της στον 
ανακλαστικό προβολέα 

   

3.6 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
4 Υπόδειγµα Ναυτικής πυξίδας ΝΑΙ   

4.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
5 Ράβδος µαλακού σιδήρου ΝΑΙ   

5.1 
Να είναι  διαστάσεων Φ20mm, µήκους 40mm 
(Χρησιµεύει για τη µελέτη της µαγνήτισης από 
επαγωγή) 

ΝΑΙ   

5.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
6 Ρινίσµατα µαλακού σιδήρου και άλλου µη ΝΑΙ   
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σιδηροµαγνητικού υλικού  

6.1 

Για τα ρινίσµατα σιδήρου : Να  έχουν συνολικό όγκο 
τουλάχιστον 200 ml και να φυλάσσονται σε 
αντίστοιχο φιαλίδιο µε δύο πώµατα ( εσωτερικό 
διάτρητο αλατιέρα και εξωτερικό βιδωτό) 

ΝΑΙ   

6.2 

Για τα ρινίσµατα σιδήρου : Το διάτρητο πώµα να 
µπορεί να αφαιρείται εύκολα για την 
επανατοποθέτηση των χρησιµοποιηθέντων 
ρινισµάτων στο φιαλίδιο 

ΝΑΙ   

6.3 
Για τα ρινίσµατα σιδήρου : Το φιαλίδιο να φέρει 
ανεξίτηλη ετικέτα µε την ένδειξη : ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ – ΜΑΓΝΗΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

ΝΑΙ   

6.4 
Για ρινίσµατα του µη – σιδηροµαγνητικού υλικού : 
Να είναι από υλικό διαφορετικού χρώµατος των 
ρινισµάτων µαλακού σιδήρου 

ΝΑΙ   

6.5 

Για ρινίσµατα του µη – σιδηροµαγνητικού υλικού : 
Να έχουν συνολικό όγκο τουλάχιστον 200ml και να 
φυλάσσονται σε αντίστοιχο φιαλίδιο µε δύο πώµατα 
(εσωτερικό διάτρητο αλατιέρα και εξωτερικό βιδωτό) 

ΝΑΙ   

6.6 

Για ρινίσµατα του µη – σιδηροµαγνητικού υλικού : Το 
διάτρητο πώµα να µπορεί να αφαιρείται εύκολα για 
την επανατοποθέτηση των χρησιµοποιηθέντων 
ρινισµάτων στο φιαλίδιο 

ΝΑΙ   

6.7 

Για ρινίσµατα του µη – σιδηροµαγνητικού υλικού : Το 
φιαλίδιο να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα µε την ένδειξη : 
ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ – ΜΗ 
ΜΑΓΝΗΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

ΝΑΙ   

6.8 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
7 Απλή εργαστηριακή γεννήτρια ΝΑΙ   

7.1  Χειροκίνητη γεννήτρια (δυναµό) συνεχούς ρεύµατος ΝΑΙ   
7.2  ∆υνατότητα τροφοδότησης λαµπάκι 1,5 V  NAI   

7.3  ∆ιαθέτει σφικτήρα ώστε να προσαρµόζεται σταθερά 
σε πάγκο εργασίας ΝΑΙ   

7.4  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
8 Ηλεκτρικό κουδούνι σε βάση ΝΑΙ   

8.1 Ηλεκτρικό κουδούνι σε βάση ΝΑΙ   
8.2 Να λειτουργεί µε τάση 6-8 Volt συνεχής ΝΑΙ   
9 Γαλβανόµετρο (µηδενός )  NAI   

9.1 Να προσαρµόζεται σε πηνίο 300 σπειρών ΗΛ. 355.0 
ή 600 σπειρών ΗΛ. 360.0 ΝΑΙ   

9.2 
Η ρύθµιση του µηδενός επιτυγχάνεται σε 
περιστροφή του ελάσµατος που υπάρχει µπροστά 
από τη βελόνα (δείκτη) 

ΝΑΙ   

9.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
10 Πηνίο 300 σπειρών NAI   

10.1 Αριθµός σπειρών =300 ΝΑΙ   
10.2 Ένταση Ρεύµατος τουλάχιστον 4Α ΝΑΙ   

10.3 Μέγιστη αποδεκτή Ωµική Αντίσταση της περιέλιξης 
2Ω ΝΑΙ   

10.4 Περιέλιξη από χάλκινο εµαγιέ σύρµα ΝΑΙ   
10.5 Συντελεστής Αυτεπαγωγής τουλάχιστον 2,4 mH ΝΑΙ   

10.6 

Τα τύµπανα περιέλιξης να είναι κατασκευασµένα 
από πλαστικό µεγάλης αντοχής, πάχους 2mm 
περίπου και να έχουν διαφορετικό χρώµα για κάθε 
είδος πηνίου 

ΝΑΙ   

10.7 Τα τύµπανα περιέλιξης να έχουν τετράγωνη οπή, 
πλευράς 31mm-32mm,  και να είναι συµβατά µε ΝΑΙ   
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τους πυρήνες (ΗΛ 360.0, ΗΛ 366.0 και ΗΛ 367.0) 

10.8 
Στα καπάκια των πηνίων να βρίσκονται δύο 
µεταλλικές µπόρνες Φ 4mm στις οποίες να είναι 
καλά στερεωµένες οι άκρες των πηνίων 

ΝΑΙ   

10.9 

Στα καπάκια των πηνίων να υπάρχει σταθερή 
ανεξίτηλη ένδειξη (όχι σε αυτοκόλλητη χάρτινη 
ετικέτα) µε τον αριθµό των σπειρών τους, το µέγιστο 
επιτρεπόµενο ρεύµα, το συντελεστή αυτεπαγωγής 
και την ωµική τους αντίσταση 

ΝΑΙ   

10.10 
∆εν είναι αποδεκτή η ενσωµάτωση οποιουδήποτε 
ξένου υλικού προς τη δοµή του πηνίου (π.χ. 
αφανούς σιδηροµαγνητικού ελάσµατος) 

ΝΑΙ   

10.11 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
11 Καλώδια µε κροκοδειλάκια 50cm, (µπόρνες) ΝΑΙ   

11.1  Καλώδια µε κροκοδειλάκια 50cm, (µπόρνες) ΝΑΙ   
11.2  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

12 ∆ιακόπτης µαχαιρωτός για απλό κύκλωµα ΝΑΙ   
12.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

13 Λυχνιολαβές σε βάση βιδωτές για λαµπάκια 1,5V 
και 3,5V ΝΑΙ   

13.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
14 Βάση για µπαταρίες ΝΑΙ   

14.1 Βάση για µπαταρίες για την πραγµατοποίηση 
συστοιχίας από ξηρές µπαταρίες των 4,5 V ΝΑΙ   

14.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
UΧηµικά Όργανα U 

1 Λύχνος οινοπνεύµατος ΝΑΙ   
1.1 Μεταλλικός Λύχνος Οινοπνεύµατος ΝΑΙ   
1.2 Ενδεικτικός όγκος 50ml ΝΑΙ   
1.3 Να διαθέτει εφεδρικό φυτίλι ΝΑΙ   
1.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
2 Τρίποδας θέρµανσης NAI   

2.1 Μεταλλικός τρίποδας κατάλληλου µεγέθους για το 
Λύχνο ΝΑΙ   

2.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
3 Γκαζάκι NAI   

3.1 Λύχνος υγραερίου εργαστηριακός ΝΑΙ   
3.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
4 Πλέγµα Κεραµικού για γκαζάκι ΝΑΙ   

4.1 
Πλέγµα θέρµανσης κεραµικού (όχι αµιάντου) 
κατάλληλης διαµέτρου ώστε να προσαρµόζεται στο 
µεταλλικό τρίποδα 

ΝΑΙ 
  

5 Γυάλινη σφαιρική φιάλη ζέσης 500 ml µε πώµα ΝΑΙ   

5.1 Γυάλινη σφαιρική φιάλη ζέσης χωρητικότητας 500ml 
µε κατάλληλο πώµα NAI   

5.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
6 Γυάλινη σφαιρική φιάλη ζέσης 250 ml µε πώµα ΝΑΙ   

6.1 Γυάλινη σφαιρική φιάλη ζέσης χωρητικότητας 250ml 
µε κατάλληλο πώµα NAI   

6.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
7 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ28 ΝΑΙ   

7.1 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ28-30mm NAI   
7.2 Να είναι µήκους 200mm περίπου  NAI   
7.3 Να είναι θερµάντοχοι NAI   
7.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
8 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ24/26 ΝΑΙ   
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8.1 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ24/26mm NAI   
8.2 Να είναι µήκους 200mm περίπου  NAI   
8.3 Να είναι θερµάντοχοι NAI   
8.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
9 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ15 ΝΑΙ   

9.1 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ15-16mm NAI   
    9.2 Να είναι µήκους 150-160mm περίπου  NAI   

9.3 Να είναι θερµάντοχοι NAI   
9.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
10 ∆οκιµαστικοί σωλήνες PYREX Φ24*150mm ΝΑΙ   

10.1 ∆οκιµαστικοί σωλήνες Φ24mm NAI   
10.2 Να είναι µήκους 150mm περίπου  NAI   
10.3 Να είναι τύπου Pyrex NAI   
10.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

11 Ψήκτρες  καθαρισµού δοκιµαστικών σωλήνων 
διαφόρων µεγεθών ΝΑΙ   

11.1 Ψήκτρες καθαρισµού µικρών και µεγάλων 
δοκιµαστικών σωλήνων, φιαλών, κυλίνδρων κ.α. ΝΑΙ   

11.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
12 Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων ΝΑΙ   

12.1 
Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων (στατώ), µε θέσεις 
για τις παραπάνω διαµέτρους δοκιµαστικών 
σωλήνων 

NAI   

12.2 Nα διαθέτει τουλάχιστον 6 θέσεις για κάθε είδος 
δοκιµαστικών σωλήνων NAI   

12.3 Είναι αποδεκτά και δύο διαφορετικά στηρίγµατα, ένα 
για κάθε διάµετρο δοκιµαστικών σωλήνων ΝΑΙ   

12.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
13 Λεκάνη Γυάλινη ΝΑΙ   

13.1 Να είναι  διαστάσεων 30x20x15cm  NAI   
13.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
14 Ποτήρι γυάλινο ζέσης 150ml ΝΑΙ   

14.1 Να είναι ποτήρι ζέσεως µε χείλος εκροής  ΝΑΙ   
14.2 Να είναι αριθµηµένο και όγκου 150 ml  ΝΑΙ   
14.3 Να είναι θερµάντοχο ΝΑΙ   
14.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
15 Ποτήρι γυάλινο ζέσης 250ml ΝΑΙ   

15.1 Να είναι ποτήρι ζέσεως µε χείλος εκροής  NAI   
15.2 Να είναι αριθµηµένο και όγκου 250 ml  NAI   
15.3 Να είναι θερµάντοχο NAI   
15.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
16 Ποτήρι γυάλινο ζέσης 400ml ΝΑΙ   

16.1 Να είναι ποτήρι ζέσεως µε χείλος εκροής  NAI   
16.2 Να είναι αριθµηµένο και όγκου 400 ml  NAI   
16.3 Να είναι θερµάντοχο NAI   
16.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
17 ∆ιαφανές πυρίµαχο δοχείο (ειδικό για φλόγα) ΝΑΙ   

17.1 ∆ιαφανές πυρίµαχο δοχείο τύπου Pyrex 500ml 
τουλάχιστον ΝΑΙ   

17.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
18 Αποστακτήρας πλήρης 250ml µε ορθοστάτη ΝΑΙ   

18.1  Ο αποστακτήρας να αποτελείται από     

18.2  Σφαιρική φιάλη 250ml για τη θέρµανση του προς 
απόσταξη υγρού NAI   
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18.3  Σύνδεσµο σύνδεσης φιάλης-ψυκτήρα µε δυνατότητα 
προσαρµογής θερµοµέτρου NAI   

18.4  Ένα θερµόµετρο εσµυρισµένο  –10 P

ο
P C έως  +110P

ο
P C ΝΑΙ   

18.5  Ψυκτήρα Liebig ΝΑΙ   

18.6  ∆ιπλό σύνδεσµο σύνδεσης της εξόδου του ψυκτήρα 
µε δύο φιάλες συλλογής του αποστάγµατος 

NAI 
   

18.7  ∆ύο φιάλες συλλογής του αποστάγµατος ΝΑΙ   

18.8  
Όλες οι συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων 
της συσκευής να είναι στεγανές αλλά όχι 
εσµυρισµένες 

NAI   

18.9  
Η συσκευή ως σύνολο να έχει κατάλληλο µέγεθος 
ώστε να λειτουργεί εποπτικά από απόσταση 
τουλάχιστον 7 µέτρων 

ΝΑΙ   

18.10  Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
19 Ογκοµετρικός κύλινδρος 250ml  ΝΑΙ   

19.1 Ογκοµετρική φιάλη των 250ml µε χαραγή    
19.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
20 Κωνική φιάλη250ml NAI   

20.1 Κωνική φιάλη διήθησης υπό κενό των 250ml NAI   
20.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
21 Γυάλινο χωνί Φ10cm ΝΑΙ   

21.1 
Γυάλινο χωνί διήθησης διαστάσεως Φ10cm 

 
ΝΑΙ   

21.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
22 Γυάλινη βέργα µήκους 30-40 cm, Φ6mm ΝΑΙ   

22.1 Γυάλινη ράβδος ανάδευσης διαλυµάτων µήκους 30-
40cm και Φ6mm ΝΑΙ   

22.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
23 Σταγονόµετρα ΝΑΙ   

23.1 Σταγονοµετρικά φιαλίδια από πλαστικό υλικό  NAI   
23.2 Να είναι ανθεκτικά σε αραιά οξέα και βάσεις  NAI   
23.3 Να είναι όγκου 50ml ΝΑΙ   
23.4 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
24 Πλαστικές σύριγγες (χωρίς βελόνες ) των 20ml  ΝΑΙ   

24.1 Πλαστικές σύριγγες φαρµακείου των 20ml χωρίς 
βελόνες ΝΑΙ   

24.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
25 Φελλοί µικροί (πώµατα) ΝΑΙ   
26 Φελλοί µεγάλοι (πώµατα) ΝΑΙ   
27 Σειρά φελλοτρυπητήρων ΝΑΙ   

27.1 Οι Φελλοτρυπητήρες να είναι διαφόρων διαµέτρων NAI   
27.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   

UΣυσκευές Φυσικής U 

1 Συσκευή Γραµµικής ∆ιαστολής ΝΑΙ   
1.1 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
2 Θερµόµετρο τοίχου ΝΑΙ   

2.1 Να είναι θερµόµετρο οινοπνεύµατος  NAI   

2.2 Να είναι κολληµένο σε ξύλινο πλαίσιο ώστε να 
µπορεί να κρεµαστεί σε τοίχο NAI   

2.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
3 Ανεµόµετρο ΝΑΙ   

3.1 Να είναι Ανεµόµετρο χειρός  NAI   

3.2 Να διαθέτει κλίµακα µέτρησης της ταχύτητας του 
ανέµου NAI   

3.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
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4 Βαρόµετρο τοίχου ΝΑΙ   
4.1 Να είναι υδραργύρου NAI   
4.2 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
5 ∆ίσκος του Νεύτωνα µε φυγοκεντρική συσκευή ΝΑΙ   

5.1 

Να είναι στιβαρής και καλαίσθητης κατασκευής και 
να µπορεί να σταθεροποιηθεί στον πάγκο εργασίας, 
µε τη βοήθεια σφιγκτήρα, για λειτουργία σε οριζόντια 
και κατακόρυφη θέση 

ΝΑΙ   

5.2 
Ο οµφαλός υποδοχής των προς περιστροφή 
εξαρτηµάτων να είναι ορειχάλκινος και κατάλληλος 
για στελέχη Φ 8mm 

NAI   

5.3 
Η σταθεροποίησή των εξαρτηµάτων να γίνεται µε τη 
βοήθεια βίδας τύπου πεταλούδας, ή αντίστοιχου, 
κατάλληλου για σφίξιµο µε το χέρι 

NAI   

5.4 Η βίδα δε θα αφαιρείται από τον οµφαλό ΝΑΙ   

5.5 
Οι άξονες περιστροφής να είναι από χάλυβα 
επινικελωµένο και τα έδρανα τριβής από ειδικό 
ορείχαλκο (πχ. Φωσφορούχο) 

NAI   

5.6 Ο ατέρµων ιµάντας να είναι από ανθεκτική 
πολυουρεθάνη ή άλλο αντίστοιχο ανθεκτικό υλικό NAI   

5.7 Η συσκευή να συνοδεύεται από εφεδρικό ιµάντα ΝΑΙ   

5.8 

Η επιφάνεια του πάγκου εργασίας, επί του οποίου 
θα σταθεροποιείται η φυγοκεντρική συσκευή, να έχει 
πάχος 3cm, εσωτερική εσοχή 3cm στο κάτω µέρος, 
και να καταλήγει σε στρογγυλεµένα άκρα µε ακτίνα 
περίπου 1cm 

NAI   

5.9 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
6 Υγρόµετρο ΝΑΙ   

6.1 Η λειτουργία του να στηρίζεται σε υγροσκοπική 
τρίχα µεταβλητού µήκους NAI   

6.2 Οι ενδείξεις να παρέχονται µέσω στρεφόµενης 
βελόνης (όχι ψηφιακά) NAI   

6.3 
Να διαθέτει πλήρη κλίµακα (από 0% έως 100%) µε 
υποδιαιρέσεις ανά 1% και αριθµητικές ενδείξεις ανά 
10% 

NAI   

6.4 
Να έχει ειδική σήµανση στις ενδείξεις από 40% έως 
75% (περιοχή φυσιολογικά αποδεκτής υγρασίας 
από τον ανθρώπινο οργανισµό) 

NAI   

6.5 ∆υνατότητα και οδηγίες ρύθµισης της ένδειξης. Οι 
οδηγίες να είναι σε δόκιµη Ελληνική απόδοση NAI   

6.6 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
Εργαστηριακά Είδη Οικιακής Χρήσης –Ηλεκτρικές Συσκευές 

1 Ανεµιστήρας ή πιστολάκι για τα µαλλιά ΝΑΙ   

1.1 Να παράγει κρύο και ζεστό αέρα. Κατάλληλο για 
στέγνωµα οργάνων, ουσιών κ.α. NAI   

1.2 Τάση λειτουργίας 220V ΝΑΙ   
1.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
2 Ζυγαριά κουζίνας ΝΑΙ   

2.1 Να είναι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό NAI   
2.2 Να ζυγίζει τουλάχιστον 3 Kg NAI   
2.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
3 Μίξερ για καφέ µικρό (µπαταρίας) ΝΑΙ   

3.1 Να είναι κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό NAI   
3.2 Να τροφοδοτείται µε 4 µπαταρίες 1,5Volts NAI   
3.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
4 Ηλεκτρικό µάτι διαµέτρου 10cm µε επιλογή ΝΑΙ   
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Θερµοκρασίας 

4.1 Ηλεκτρικό µάτι διαµέτρου 10cm µε επιλογή 
θερµοκρασίας ΝΑΙ   

4.2 Τάση λειτουργίας 220V ΝΑΙ   
4.3 Εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ   
5 Μικρό φωτιστικό γραφείου ΝΑΙ   

5.1 Εγγύηση 1 ετους τουλάχιστον ΝΑΙ   
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Πίνακες συµµόρφωσης Τµήµατος 3: 
«Προµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και 

Λοιπού Εξοπλισµού» 
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ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΗΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
Θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί στην τελευταία του σελίδα, θα µονογραφεί σε κάθε του σελίδα και 
εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, θα επισυναφτεί στη σύµβαση ως Παράρτηµα, µαζί 
µε το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
(Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης 
τεχνική περιγραφή των ζητουµένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα 
προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούµενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχων 
δυνατοτήτων των ενδεικτικώς αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν  να υποβάλλουν 
προσφορές  για αντίστοιχα προϊόντα τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο 
την αντιστοιχία.) 
Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές 
µε πιστοποίηση ISO 9001. 
 

III. Ενδεικτικοί Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συµµόρφωσης 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
UΕπίπλωση Εργαστηρίων Φυσικών Επιστήµων Της Α/θµιας Εκπαίδευσης U 

1 Πάγκος Εργασίας Μαθητή    

1.1 
Πρέπει να είναι από υλικό που εξασφαλίζει  
αντιολισθηρότητα (θεωρώντας ελάχιστη εκείνη των 
γυάλινων αντικειµένων) 

NAI   

1.2 
Πρέπει να είναι από υλικό που εξασφαλίζει  
ανθεκτικότητα στις καυστικές ουσίες (ανώτατο όριο 
νιτρικό οξύ και καυστική σόδα) 

NAI   

1.3 
Πρέπει να είναι από υλικό που εξασφαλίζει  
ανθεκτικότητα στις χρωστικές ουσίες (ανώτατο όριο 
BLEU DU METHYLENE) 

NAI   

1.4 Πρέπει να είναι από υλικό που εξασφαλίζει αντίσταση 
στη φωτιά NAI   

1.5 Πρέπει να είναι από υλικό που εξασφαλίζει αντοχή 
στις τριβές NAI   

1.6 Πρέπει να είναι από υλικό που εξασφαλίζει 
ανθεκτικότητα στην υγρασία NAI   

1.7 Να αποτελείται από το µεταλλικό σκελετό, την 
επιφάνεια εργασίας (καπάκι) και το ενδιάµεσο ράφι  NAI   

1.8 Να έχει διαστάσεις 60x150x70(ύψος) cm NAI   

1.9 Ο µεταλλικός σκελετός να κατασκευαστεί από 
στρατζαριστό σωλήνα NAI   

1.10 
Τα πόδια και τα τρέσα (τραβέρσες) να  είναι 
τετραγωνικού προφίλ µε διαστάσεις 60x60x2mm και 
40x40x2mm αντίστοιχα 

NAI   

1.11 
Τα τρέσα στήριξης του ραφιού να έχουν 
παραλληλόγραµµο προφίλ µε διαστάσεις 
40x20x1,5mm 

NAI   

1.12 Όλες οι συνδέσεις του να ηλεκτροκολλούνται µε 
συνεχή ραφή, να καθαρίζονται και να λειαίνονται NAI   

1.13 

Ο χρωµατισµός των µεταλλικών επιφανειών να γίνει 
µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου µε πούδρα EPOXY-
POLYESTER µη τοξική, αφού προηγηθεί καθαρισµός 
(απολίπανση, φωσφάτωση – καθαρισµός, απόπλυση 
και στέγνωµα) 

NAI   

1.14 Η απόχρωση να επιλεγεί από την υπηρεσία ΝΑΙ   

1.15 Προβλέπονται επίσης τέσσερα (4) ρυθµιζόµενα καθ΄ 
ύψος πέλµατα (µεταλλικά µε πλαστική, σκληρή βάση, NAI   
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µορφής κοχλία – περικοχλίου) 

1.16 Η επιφάνεια εργασίας να κατασκευαστεί από 
αδιάβροχο Novopan µε βακελίτη επίστρωση NAI   

1.17 Το ράφι να κατασκευαστεί από αδιάβροχο Novopan 
µε µελαµινούχο επίστρωση NAI   

1.18 Το καπάκι και το ράφι να τοποθετούνται  βιδωτά µε 
λαµαρινοβίδες ανά 20 cm στο τελάρο και στα τρέσα NAI   

1.19 
Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

NAI   

1.20 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
2 Κάθισµα Μαθητή    

2.1 

Το κάθισµα του σχεδιαστηρίου θα αποτελείται από:  
1. Τον µεταλλικό σκελετό 
2. Την έδρα καθίσµατος 
3. Την πλάτη 

NAI 
  

2.1. 1 Μεταλλικός Σκελετός NAI   

 

Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από: 

Τον κορµό (άξονα καθίσµατος) 

Τη βάση 

Τη φλάντζα στήριξης 

NAI 

  

 Ο µεταλλικός κορµός να είναι κατασκευασµένος από 
σιδηροσωλήνα διατοµής Φ48x1,5mm.  

NAI   

 
Ο κορµός στο κάτω µέρος του φέρει τη βάση και στο 
πάνω µέρος το µηχανισµό ρύθµισης του ύψους και τη 
φλάντζα 

NAI 
  

 
Η βάση να είναι διαµέτρου 55cm περίπου και 
αποτελείται από 5 ακτίνες διαµορφωµένης λαµαρίνας 
πάχους 2mm DKP. 

NAI 
  

 Οι ακτίνες να φέρουν πέλµατα σταθερής στήριξης από 
πολυαµίδιο µεγάλης αντοχής σε βάρος. 

NAI   

 

Οι ακτίνες να συνδέονται µε ηλεκτροσυγκόλληση 
συνεχούς ραφής σε δακτύλιο (πάχους 1,5mm και 
ύψους περίπου 50mm) ο οποίος θα προσαρµόζεται 
στη βάση του κορµού προκειµένου να εξασφαλίζει 
σταθερή σύνδεση, χωρίς ανοχή (κολλητή ή σφηνωτή 
σύνδεση) 

NAI 

  

 Στα σηµεία σύνδεσης των ακτίνων µε τον δακτύλιο να 
τοποθετηθεί διακοσµητικό πλαστικό επικάλυµµα 

NAI   

 

Στο µεταλλικό κορµό να τοποθετηθεί στεφάνι στήριξης 
ποδιών, σε ύψος 15cm περίπου από το έδαφος, 
διαµέτρου Φ40cm περίπου, κατασκευασµένο από 
σιδηροσωλήνα, διατοµής Φ20x1,25mm µε 3 
µεταλλικές ακτινωτές ενισχύσεις ιδίας διατοµής. 

NAI 

  

 Η στήριξη της στεφάνης στον κορµό να είναι σταθερή 
(ηλεκτροσυγκολλητή) µε µεταλλικό δακτύλιο 

NAI   

 

Η έδρα του καθίσµατος να είναι ρυθµιζόµενη ως προς 
το ύψος µε ειδικό σύστηµα κοχλία-περικοχλίου, το 
οποίο εσωτερικά να φέρει ρουλεµάν για εύκολη 
περιστροφή και αντοχή στο χρόνο. 

NAI 
  

 Ο κοχλίας να είναι µεταλλικός NAI   

 
Στο επάνω µέρος ο κοχλίας να φέρει συνδεδεµένη 
σταθερά τη φλάντζα επί της οποίας θα στερεωθεί η 
έδρα του καθίσµατος και ο βραχίονας της πλάτης 

NAI 
  

 Η φλάντζα να έχει διαστάσεις 15x25cm περίπου NAI   
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 Η φλάντζα να είναι από λαµαρίνα DKP, πάχους 
2,5mm µε ειδική διαµόρφωση 

NAI   

 

Η διαδροµή της έδρας του καθίσµατος να είναι από 
55cm έως 75cm από το έδαφος. Σε οποιοδήποτε 
ύψος ρύθµισης της έδρας, αυτή να είναι σταθερή και 
δε θα παρουσιάζει ταλάντωση 

NAI 
  

2.1.2 Έδρα καθίσµατος NAI   
 Να είναι διαµέτρου περίπου 35cm  NAI   

 

Να είναι κατασκευασµένη από ηµίσκληρη καλουπωτή 
πολυουρεθάνη µη αναφλέξιµη τύπου integral, 
πυκνώτητας 400kg/mP

3
P συνολικού πάχους 50mm µε 

επιφάνεια σαγρέ αντιολισθητική 

NAI 
  

 

Εσωτερικά να υπάρχει οπλισµός ο οποίος 
κατασκευάζεται από πλακάζ ή MDF πάχους 19mm 
τουλάχιστον, διαµέτρου 300mm τουλάχιστον που 
επάνω σε αυτό, εκ των προτέρων έχουν τοποθετηθεί 
µεταλλικές φωλιές (βίσµατα ή ειδικά φιράµια). Στις 
φωλιές αυτές µε 4 µεταλλικές βίδες Μ6 στηρίζεται η 
µεταλλική φλάντζα 

NAI 

  

2.1.3 Πλάτη NAI   

 Η πλάτη να είναι από το ίδιο υλικό, όπως αυτό του 
καθίσµατος 

NAI   

 
Η πλάτη να είναι ανατοµικά διαµορφωµένη 
(καµπυλωτής-ανατοµικής µορφής) και µε τις 4 γωνίες 
της στρογγυλεµένες 

NAI 
  

 
Η πλάτη να έχει µήκος 350mm, πλάτος 200mm και 
πάχος 30mm (ανοχή για τις πιο πάνω διαστάσεις +- 
5%) 

NAI 
  

 

Εσωτερικά υπάρχει µεταλλικός οπλισµός µε έλασµα 
280x160x2mm (ελάχιστες διαστάσεις) που φέρει 2 
παξιµάδια ηλεκτροσυγκολληµένα για τη στήριξη της 
λάµας σύνδεσης πλάτης-καθίσµατος.  

NAI 
  

 Να είναι ρυθµιζόµενη ως προς το ύψος και ως προς 
το βάθος σε σχέση µε το κάθισµα 

NAI   

 

Η σύνδεση της πλάτης µε την έδρα του σκαµπό να 
γίνεται µε µεταλλική λάµα (βραχίονας) διπλής 
σκλήρυνσης, διαστάσεων 45x6mm πάχος, βαµµένη 
µε ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωµιωµένη.  

NAI 
  

 Η λάµα να καλύπτεται µε πλαστικό σπιράλ κάλυµµα NAI   
2.1.4 Βαφή NAI   

 
Η βαφή των µεταλλικών µερών να γίνει µε βαφή 
φούρνου πούδρας αρίστης ποιότητας, αφού 
προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία. 

NAI 
  

 Η απόχρωση θα επιλεγεί από την υπηρεσία NAI   
 Τα χρησιµοποιούµενα υλικά να µην είναι τοξικά ΝΑΙ   
 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   

3 Κάθισµα ∆ασκάλου    

3.1 Να έχει συνολικές διαστάσεις 500x450x800χιλ 
περίπου ΝΑΙ   

3.2 Να είναι ανατοµικής κατασκευής, κατάλληλο για 
πολύωρη χρήση ΝΑΙ   

3.3 Να έχει 5 ακτίνες για ευσταθή ισορροπία ΝΑΙ   

3.4 Ο σκελετός του να  είναι µεταλλικός, βαµµένος ή 
επινικελωµένος  ΝΑΙ   

3.5 Ο σκελετός του µπορεί να έχει προστατευτικό στρώµα 
πλαστικού NAI   

3.6 Έδρα και πλάτη να είναι ενιαία επιφάνεια από ΝΑΙ   
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διαµορφωµένο κόντρα πλακέ θαλάσσης ή οξιάς 
πολλών στρωµάτων πάχους 1.5 εκ. βερνικωµένο 

3.7 Η έδρα να έχει διαστάσεις 450x400χιλ και η πλάτη να 
έχει διαστάσεις 450x350 χιλ. περίπου ΝΑΙ   

3.8 
Το ύψος της έδρας να είναι µεταβλητό, από 450 µέχρι 
550 χιλ περίπου. Η αυξοµείωση να γίνεται µε 
(αυτόµατο) αεροπνευµατικό τρόπο (αµορτισέρ) 

ΝΑΙ   

3.9 
Σε κάθε ακτίνα να τοποθετηθεί δίδυµος τροχός, 
ασφαλείας, από πολυαµίδιο και να κουµπώνει µε 
µεταλλικό πείρο στην ακτίνα.  

ΝΑΙ   

310 Κάθε τροχός να έχει αντοχή σε βάρος 60 Kg ΝΑΙ   

3.11 
Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

NAI   

3.12 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
4 Οργανοθήκη Μαθητή    

4.1 Να έχει διαστάσεις 80Χ57Χ220 εκ. ΝΑΙ   

4.2 Να είναι από MDF µε όλες τις ακµές του σπασµένες 
µε γυαλόχαρτο Νο 120 –150 ΝΑΙ   

4.3 

Οι ενώσεις στις 4 γωνίες της βάσης να  γίνονται 
φαλτσογωνιαστές -κολλητές και να ενισχυθούν 
εσωτερικά µε 4 ξύλινους τάκους 50/50/70 mm 
κολλητούς 

ΝΑΙ   

4.4 

Για τα ντουλαπόφυλλα να  προβλέπονται ειδικοί 
ελατηριωτοί µεντεσέδες, ρυθµιζόµενοι, βιδωτοί 
χωνευτοί στα πλαϊνά και βιδωτοί στα ντουλαπόφυλλα 
(ενδεικτικού τύπου FERRARI) 

ΝΑΙ   

4.5 Να τοποθετηθούν µικρές κλειδαριές χωνευτές µε 
ορειχάλκινη πλάκα και κυπρί ΝΑΙ   

4.6 Όλες οι κλειδαριές (και των συρταριών) να φέρουν 
κοινό αφαλό ΝΑΙ   

4.7 Να προβλέπονται µεταλλικές χειρολαβές διπλής 
στήριξης της επιλογής της υπηρεσίας ΝΑΙ   

4.8 

Τα στηρίγµατα (2 ανά πλευρά) για τα κινητά ράφια να 
είναι πλαστικά ή µεταλλικά και να τοποθετηθούν σε 
φωλιές από το ίδιο υλικό, που θα είναι συνεχείς ανά 5 
εκ. 

ΝΑΙ   

4.9 

Για κάθε οργανοθήκη ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει εφεδρικό αριθµό στηριγµάτων πού 
αντιστοιχούν σε ένα ράφι, τα οποία θα παραδοθούν 
στον υπεύθυνο ΕΚΦΕ κάθε εργαστηρίου 

ΝΑΙ   

4.10 Τα τζάµια της βιτρίνας να στερεώνονται εσωτερικά σε 
υποδοχή µε πηχάκια καρφωτά ΝΑΙ   

4.11 
Τα συρτάρια να κινούνται σε µεταλλικούς οδηγούς 
ακριβείας µε ροδάκια από µεταλλικό ρουλεµάν ή από 
ανθεκτικό πλαστικό (Ertalon) 

ΝΑΙ   

4.12 
Σε όλα τα κολλητά µέρη να προβλέπονται και 
καβίλλιες (ανά 20 εκ) ή γκινισιές µε πηχάκια, (δε 
γίνονται αποδεκτές συνδέσεις µε απλές ξυλόβιδες) 

ΝΑΙ   

4.13 Όλες οι επιφάνειες να χρωµατιστούν µε εποξειδικό 
χρώµα σε δύο στρώσεις ΝΑΙ   

4.14 Τα χρώµατα θα επιλεγούν από το σχολείο ΝΑΙ   

4.15 

Οι οργανοθήκες θα παραδοθούν σταθερά 
προσαρµοσµένες στους τοίχους του εργαστηρίου και 
σε θέσεις που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του σχολικού 
εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών 

ΝΑΙ   

4.16 Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που NAI   

user
Highlight
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παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

4.17 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
 UΥποχρεώσεις U    

4.18 

Ο προµηθευτής θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
φθορά, ενδεχοµένως θα προκληθεί από τις εργασίες 
(µερεµέτια) σταθεροποίησης – προσαρµογής των 
οργανοθηκών στους τοίχους ή το πάτωµα της 
αίθουσας του εργαστηρίου.  

ΝΑΙ   

5 Οργανοθήκη ∆ασκάλου    
5.1 Να ισχύουν ό,τι και στην οργανοθήκη του Μαθητή ΝΑΙ   
5.2 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
6 Πίνακας Μαρκαδόρου    

6.1 Οι διαστάσεις να είναι  120x220 cm NAI   

6.2 

Η επιφάνεια γραφής του πίνακα να είναι 
κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο MDF 18mm 
επενδυµένο µε ειδική φορµάικα γυαλιστερή πάχους 
1mm ή από βακελίτη  

ΝΑΙ   

6.3 Να  είναι κατάλληλος για χρήση µαρκαδόρου ΝΑΙ   

6.4 
Περιµετρικά να  τοποθετηθεί πλαίσιο (τελάρο) από 
συµπαγές, λεπτόβεννο, φυσικό ξύλο κωνοφόρων 
διατοµής 40x30mm 

ΝΑΙ   

6.5 
Οι συνδέσεις των τεµαχίων του πλαισίου να είναι 
φαλτσογωνιαστές και γίνονται καρφωτές, µε ακέφαλα 
βελονάκια µήκους 50mm και κόλλα  

ΝΑΙ   

6.6 Οι ακµές του πλαισίου να είναι στρογγυλεµένες ΝΑΙ   
6.7 Το πλαίσιο να τριφτεί, λειανθεί και να βερνικωθεί ΝΑΙ   

6.8 
Στο κάτω µέρος να υπάρχει και προφίλ αλουµινίου σε 
όλο το µήκος για την τοποθέτηση των µαρκαδόρων 
και των σπόγγων 

ΝΑΙ   

6.9 
Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

NAI   

6.10 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
7 Βιβλιοθήκη    

7.1 Να έχει διαστάσεις 1,00x0,50x2,20(ύψος) m NAI   

7.2 

Να κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, 
µε ελάχιστα ποσοστά φορµαλδεΰδης (κάτω από 
10mgr/100 gr) επενδυµένη αµφίπλευρα κατά την 
παραγωγή της στο εργοστάσιο µε µελαµίνη, 
µονόχρωµη, λεία, µατ, χρώµατος επιλογής της 
Υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

7.3 Ελάχιστο βάρος µελαµίνης 100gr/mP

2
P
 ΝΑΙ   

7.4 Η πυκνότητα της µοριοσανίδας µελαµίνης (συνολικού 
πάχους 20mm) να είναι 620Kg/mP

3 
Pτουλάχιστον ΝΑΙ   

7.5 
Τα εµφανή σόκορα να επενδύονται µε PVC πάχους 
3mm ενώ τα µη εµφανή µε PVC πάχους 1mm ιδίας 
απόχρωσης µε τη µελαµίνη 

ΝΑΙ   

7.6 
Το PVC να είναι κολληµένο στην µοριοσανίδα εν 
θερµώ (µε µασιδιέρα) και οι ακµές του να είναι 
στρογγυλεµένες 

ΝΑΙ   

7.7 

Τα στηρίγµατα (2 ανά πλευρά) για τα κινητά ράφια να 
είναι πλαστικά ή µεταλλικά και να τοποθετούνται σε 
φωλιές από το ίδιο υλικό και να εξασφαλίζουν αντοχή 
σε βάρος 25 Kg ανά ράφι τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

7.8 Σε όλα τα κολλητά µέρη να προβλέπονται και 
καβύλιες (ανά 20cm) ή γκινισιές µε πυχάκια ΝΑΙ   
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7.9 
Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

NAI   

7.10 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
8 Πάγκος Μικροσκοπίου    

8.1 Να έχει διαστάσεις 60x60x70(ύψος) cm NAI   

8.2 Να έχει τις προδιαγραφές του πάγκου εργασίας του 
µαθητή ΝΑΙ   

8.3 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
9 Έπιπλο Η/Υ ΝΑΙ   

9.1 Να έχει διστάσεις 75x45x80(ύψος) cm ΝΑΙ   

9.2 Να είναι από συνθετικό ξύλο MDF µε όλες τις ακµές 
του σπασµένες µε γυαλόχαρτο Νο 120-150 ΝΑΙ   

9.3 Σε όλα τα κολλητά µέρη να προβλέπονται και 
καβίλλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) ΝΑΙ   

9.4 

Τα στηρίγµατα (2 ανά πλευρά) για το κινητό ράφι να 
είναι πλαστικά ή µεταλλικά τοποθετηµένα σε φωλιές 
από το ίδιο υλικό και να εξασφαλίζουν αντοχή σε 
βάρος 25 Kg τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

9.5 
Η κίνηση συρόµενου ραφιού για το πληκτρολόγιο να 
εξασφαλίζεται µε µεταλλικούς οδηγούς, κυλίσεως 
ακρίβειας, άριστης ποιότητας 

ΝΑΙ   

9.6 
Η κατασκευή των οδηγών να είναι τέτοια, που 
εµποδίζει την κάθετη µετατόπιση του ραφιού και 
εξασφαλίζει την ασφάλιση της προέκτασης 

ΝΑΙ   

9.7 Όλες οι επιφάνειες να χρωµατιστούν µε αποξειδικό 
χρώµα µη τοξικό σε δύο στρώσεις ΝΑΙ   

9.8 Τα χρώµατα να επιλεγούν από την υπηρεσία ΝΑΙ   

9.9 
Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

NAI   

9.10 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
10 Έπιπλο Εκτυπωτή –Σαρωτή ΝΑΙ   

10.1 Να έχει διαστάσεις 100x50x80(ύψος) cm ΝΑΙ   

10.2 Να είναι από συνθετικό ξύλο MDF µε όλες τις ακµές 
του σπασµένες µε γυαλόχαρτο Νο 120x150 ΝΑΙ   

10.3 Σε όλα τα κολλητά µέρη να προβλέπονται και 
καβίλλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) ΝΑΙ   

10.4 Όλες οι επιφάνειες να χρωµατιστούν µε αποξειδικό 
χρώµα µη τοξικό σε δύο στρώσεις ΝΑΙ   

10.5 Τα χρώµατα θα επιλεγούν από την υπηρεσία ΝΑΙ   
10.6 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
11 Έπιπλο TV-Video ΝΑΙ   

11.1 Το έπιπλο αποτελείται από: Το µεταλλικό σκελετό, το 
ενδιάµεσο ράφι και το καπάκι  ΝΑΙ   

11.2 

Ο µεταλλικός σκελετός να κατασκευαστεί από 
στραντζαριστό "σωλήνα" τετραγωνικού προφίλ 
60Χ30Χ2mm για τα πόδια, 30Χ30Χ1,5mm για τα 
τρέσα (τραβέρσες) και τις στηρίξεις του ραφιού και 
30Χ12Χ1,2mm για τις πλαϊνές στηρίξεις του µεσαίου 
ραφιού 

NAI   

11.3 Όλες οι συνδέσεις του να ηλεκτροκολλούνται µε 
συνεχή ραφή, να καθαρίζονται και να λειαίνονται ΝΑΙ   

11.4 

Ο χρωµατισµός των µεταλλικών επιφανειών να γίνει 
µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου µε πούδρα ΡΟΧΥ–
ΡΟLYESTER  µη τοξική, αφού προηγηθεί καθαρισµός 
(απολίπανση, φωσφάτωση - καθαρισµός, απόπλυση 

ΝΑΙ   
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και στέγνωµα) 
11.5 Η απόχρωση θα επιλεγεί από την υπηρεσία ΝΑΙ   

11.6 

Να προβλέπονται τέσσερις περιστρεφόµενοι τροχοί 
ασφαλείας, διαµέτρου τουλάχιστον 10cm, αντοχής σε 
βάρος 50 kgr έκαστος, οι οποίοι θα φέρουν µηχανισµό 
ακινητοποίησης 

ΝΑΙ   

11.7 

Το καπάκι, το ράφι και τα δύο πλαϊνά (αριστερά και 
δεξιά) να κατασκευαστούν από µοριοσανίδα τριών 
στρώσεων, µε ελάχιστα ποσοστά φορµαλδεΰδης 
(κάτω από 10 mgr/100gr) επενδεδυµένη αµφίπλευρα 
κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο µε µελαµίνη, 
µονόχρωµη, λεία, µατ, χρώµατος επιλογής του 
σχολείου 

ΝΑΙ   

11.8 Ελάχιστο βάρος µελαµίνης 100gr/mP

2
P
 ΝΑΙ   

11.9 
Η πυκνότης της µοριοσανίδας-µελαµίνης (συνολικού 
πάχους 30mm για το καπάκι και 20mm για το ράφι και 
τα πλαϊνά) να είναι 620Kg/m P

3
P τουλάχιστον 

NAI   

11.10 
Τα εµφανή σόκορα να επενδύονται µε ΡVC πάχους 
3mm και πάχους 1 mm τα µη εµφανή, ίδιας 
απόχρωσης µε την µελαµίνη 

ΝΑΙ   

11.11 
Το PVC να είναι κολληµένο στην µοριασανίδα εν 
θερµώ (µε µασιφιέρα) και οι ακµές του να είναι 
στρογγυλεµένες 

ΝΑΙ   

11.12 
Να υπακούουν στα σχέδια και τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο τέλος του Παραρτήµατος (µε 
απόκλιση +/-10%)  

NAI   

11.13 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
12 Ψυγείο    

12.1 
Να έχει διαστάσεις 60Χ60Χ90cm περίπου (για να 
χωρά στο κάτω µέρος του επίπλου οπτικοακουστικών 
µέσων διδασκαλίας) 

ΝΑΙ   

12.2 Να διαθέτει χωριστή κατάψυξη και να είναι 
χωρητικότητας 140 λίτρων περίπου ΝΑΙ   

12.3 
Να συνοδεύεται από θήκες (όχι µιας χρήσεως) για την 
ταυτόχρονη παραγωγή τουλάχιστον 150 
παγοκρυστάλλων 

ΝΑΙ   

12.4 Να είναι απολύτως αθόρυβο ΝΑΙ   
12.5 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
13 Πυροσβεστήρας    

13.1 Να είναι φορητοί πυροσβεστήρες ΝΑΙ   
13.2 Ο πρώτος  πυροσβεστήρας να είναι κόνεως 12 kg    

13.3 Ο δεύτερος  πυροσβεστήρας να είναι µε 
υποκατάστατο τύπου HALLON 6 Kg ΝΑΙ   

13.4 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον ΝΑΙ   
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για όλα τα προαναφερόµενα είδη των επίπλων απαιτείται η κατάθεση δείγµατος από όλους τους 
διαγωνιζόµενους σε αποθήκη αν τους ζητηθεί.  
 
Η συσκευασία όλων των επίπλων θα γίνεται µε χαρτί οντουλέ ειδικό πλαστικό συσκευασίας, 
στερεωµένο µε αυτοκόλλητες πλαστικές ταινίες ή σπόγγο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία τους κατά τη µεταφορά. 
 
Υπάρχει το Παράρτηµα σχεδίων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
προκήρυξης. 
 
 Η Υπουργός 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
 
 
 
 
 

Μαριέττα Γιαννάκου 
 
 

 
 
 

           
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1 Γραφείο κας Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα         
3. ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ 
4. ∆/νση Σπουδών Α/θµιας Εκπ/σης 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
• Προϊστάµενος ΕΥΕ ΥΠΕΠΘ 

• Μονάδα Α2 

• Μονάδα Γ 

• Μονάδα ∆ 
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