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Μαρούσι,      _2022 
Αριθμ.Πρωτ.:  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία 
πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων. 
 
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
19/14-6-2022(θ.3.4) με ΑΔΑ:9ΚΔ546Ψ8ΧΙ-ΟΜΘ Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου 
Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-
ΑΣΠΑΙΤΕ ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με έμφαση στην εκπαίδευση 
από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων με εκτιμώμενη αξία 847.234,19€ 
χωρίς  Φ.Π.Α. 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), με 
κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση 

2. Διεύθυνση: Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», ΤΚ 15122, Μαρούσι Αττικής. 
3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας. 
4. Είδος διαδικασίας: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 

τμήμα. 

6. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)- Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη» - ΤΚ 15122 -  Μαρούσι Αττικής, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)  

7. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
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ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την 
ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

8. Κωδικός CPV: CPV: 38000000-5 - Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά), 
42632000-5 - Εργαλειομηχανές ψηφιακού ελέγχου, 30232100-5 - Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι, 
42994200-2 - Μηχανήματα για την κατεργασία πλαστικών, 32321200-1 – Οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός, 30100000-0 - Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα, 39515100-6 – Κουρτίνες,  39121200-8 – Τραπέζια,  
45432110-8 - Εργασίες επίστρωσης δαπέδων. 

9.  Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.050.570,39€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 847.234,19€, Φ.Π.Α. 24%: € 
203.336,20€). 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δεκαεπτά  (17) τμήματα με τον αντίστοιχο ενδεικτικό 
προϋπολογισμό: 
 

Τμήμα Είδος 
Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ(€) 
Κόστος  με ΦΠΑ(€) Δράση 

1 Κάμερα Υψηλής Ταχύτητας 56.000,00 69.440,00 1 

2 Θερμική Κάμερα IR  15.000,00 18.600,00 1 

3 CNC Router 4 axes  8.300,00 10.292,00 1 

4 
CNC Laser Cutter (μη μεταλλικών 

υλικών) 
8.500,00 10.540,00 1 

5 CNC Τόρνος 2.300,00 2.852,00 1 

6 

Ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης 

εκτύπωσης πλαστικών υλικών με 

τεχνολογία στερεολιθογραφίας και 

παρελκόμενα 

30.000,00 37.200,00 1 

7 

Ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης 

εκτύπωσης πλαστικών υλικών με 

τεχνολογία εναπόθεσης (3D-printing / 

Fused deposition) 

3.200,00 3.968,00 1 

8 
Σύστημα Παραγωγής Filament για 3d 

printer 
2.600,00 3.224,00 1 

9 
Φορητό σύστημα τρισδιάστατης 

σάρωσης φυσικών αντικειμένων (3D 

SCANNER) 

42.000,00  52.080,00  2 

10 
Ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης 

εκτύπωσης μεταλλικών υλικών (3D-

printer) 

158.350,00  196.354,00  2 

11 

Ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης 

εκτύπωσης πλαστικών υλικών με 

τεχνολογία εναπόθεσης (3D-printing / 

Fused deposition) 

3.760,00  4.662,40  2 

12 

Ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης 

εκτύπωσης πλαστικών υλικών με 

τεχνολογία στερεολιθογραφίας και 

παρελκόμενα 

30.000,00 37.200,00 2 

13 
Ηλεκτροδιάβρωση βύθισης και 

παρελκόμενα 84.000,00   104.160,00   2 

14 
Τριβόμετρο  στυλίσκου-δίσκου με 

πρόσθετα εξαρτήματα για υγρή δοκιμή, 
58.669,36   72.750,00   2 
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ευθύγραμμη κίνηση, καταγραφή φθοράς 

και παρελκόμενα 

15 
Εξοπλισμός Εργαστηρίου 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – 

Παιδαγωγικών Εφαρμογών Η/Υ 
96.704,83 119.913,99 3 

16 

Εξοπλισμός  που θα εγκατασταθεί στη 

νέα Κεντρική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Εξοπλισμός  που θα εγκατασταθεί στο 

Εργαστήριο Εκπαίδευσης από 

Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες 

Υλικά και εργασίες διαμόρφωσης 

αίθουσας & εγκατάστασης  

παραμετροποίησης εξοπλισμού 

 

167.200,01 207.328,01 4 

17 

Εξοπλισμός 

τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης που θα 

εγκατασταθεί στα Εργαστήρια 

Διδακτικής και Αξιολόγησης, 

Ψυχολογικών Παρεμβάσεων στην 

Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας – Παιδαγωγικών 

Εφαρμογών Η/Υ 

80.649,99 100.005,99 5 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 847.234,19 1.050.570,39   
10. Χρηματοδότηση:. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΕΠ0851, αριθ. ενάριθ. έργου 

2021ΕΠ08510053)  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Κέντρο Ανάπτυξης και Διάχυσης της Τεχνολογικής 

Καινοτομίας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και 

βιομηχανοποίηση προϊόντων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020», Άξονας Προτεραιότητας 01«Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 

1846/16-6-2021 της Περιφέρειας Αττικής  και έχει λάβει κωδικό MIS 5067184. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και βαρύνει την με Κ.Α. : 9349 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

11. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8)μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής εκάστης. 

12. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr και στη διεύθυνση 

http://www.aspete.gr, στην διαδρομή: http://www.aspete.gr /index.php/el/ανακοινώσεις-

προκηρύξεις/προκηρύξεις -διαγωνισμών. 

13. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Ε. Στοϊλίδου , τηλ. 2102896777, e-mail: estoilidou@aspete.gr, Σ. 

Γιαννακά, τηλ : 2102896754,  e-mail: sgiannaka@aspete.gr, (07:00 – 15:00). 

14. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι και τις 4-8-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ. Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
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στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Ο μέγιστος 

αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως και 

δεκαεπτά  αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.  

15. Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

16. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 2-9-2022 και ώρα 11:00.  

17. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

18. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον 

συντρέχουν στο πρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε έναν συμμετέχοντα στην 

ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73,74 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 39 

του ν. 4488/2017. 

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα  

τριακοσίων εξήντα  (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

20. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται 

στην προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του εντύπου οικονομικής 

προσφοράς. 

21. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. 

22. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

23. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι:  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού των δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων και 
εξήντα εννιά λεπτών του ευρώ (16.944,69€) ευρώ αν δοθεί προσφορά για το σύνολο των τμημάτων και 
για κάθε τμήμα όπως αναφέρεται παρακάτω:  

ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Τμήμα 1: 
56.000,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκατόν 
είκοσι ευρώ (1.120,00€) 

Τμήμα 2: 
15.000,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων 
ευρώ (300,00€) 

Τμήμα 3: 
8.300,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εκατόν 
εξήντα έξι ευρώ (166,00€) 
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Τμήμα 4: 
8.500,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εκατόν 
εβδομήντα ευρώ(170,00€) 

Τμήμα 5: 
2.300,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των σαράντα έξι 
ευρώ (46,00€) 

Τμήμα 6: 
30.000,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων 
ευρώ (600,00€) 

Τμήμα 7: 
3.200,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εξήντα 
τεσσάρων ευρώ (64,00€) 

Τμήμα 8: 
2.600,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των πενήντα δύο 
ευρώ (52,00€) 

Τμήμα 9: 
42.000,00 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των οχτακοσίων 
σαράντα ευρώ (840,00€) 

Τμήμα 
10: 

158.350,00 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων εκατόν εξήντα εφτά ευρώ (3.167,00) 

Τμήμα 
11: 

3.760,00 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα 
πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (75,20€) 

Τμήμα 
12: 

30.000,00 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων 
ευρώ (600,00€) 

Τμήμα 
13: 

84.000,00 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των χιλίων 
εξακοσίων ογδόντα ευρώ (1.680,00€) 

Τμήμα 
14: 

58.669,36 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκατόν 
εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.173,39€) 

Τμήμα 
15: 

96.704,83 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των χιλίων 
εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών(1.934,10€) 

Τμήμα 
16: 

167.200,01 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.344,00€) 

Τμήμα 
17: 

80.649,99 
το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των χιλίων 
εξακοσίων δέκα τριών ευρώ (1.613,00€) 

Σύνολο 
τμημάτων 847.234,19 

το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των δεκαέξι 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων και εξήντα εννιά λεπτών του 
ευρώ (16.944,69€) 

 
β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 4% και Εγγυητική Επιστολή Καλής λειτουργίας 
ποσοστού 2%  της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα. 

 

  
                          

                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ   
          
    
 
 
                                                               Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης                                                 
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