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ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. 

i. του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 143) 

ii. του  ν.4281/2014 (Αϋ160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ  

ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Τπουργείου 

Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»,  

iii. του άρκρου 93 του Ν. 4368/2016 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του 

κυβερνθτικοφ ζργου» (Αϋ21),  

iv. του άρκρου 28 του Ν. 4320/2015 (Αϋ29) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», 

v. του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και 

των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29). 
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vi. του ν. 4250/2014: «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 

Διατά 74) 

vii. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ , 

οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 160), 

όπωσ ιςχφει. 

viii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», 

(Α’167) 

ix. του Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – 

Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Α’204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

x. του Ν. 3833/2010 «Προςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ – Επείγοντα μζτρα για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (Α’ 40), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει 

xi. του άρκρου 6 του  ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –φςταςθ 

Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (Ε.Ι..Ε.Π.) και λοιπζσ 

διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xii. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

112), όπωσ ιςχφει. 

xiii. του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 

xiv. του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 194). 
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xv. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 150), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xvi. του ν. 1642/1986 «Για τθν εφαρμογι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ125) και του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου 

Προςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ248), όπωσ ιςχφουν 

xvii. του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 

«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43). 

xviii. του Ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων» (Α’19),  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

xix. του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυκμίςεισ για 

τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και 

τουσ ΟΣΑ» (Α’102), όπωσ ιςχφουν. 

xx. Σου ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Αϋ153) 

xxi. του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α. 

Εςωτερικϊν και β. Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Τπουργείων Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων και 

Αλιείασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 

μεταφορά ςτον Πρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ και ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

xxii. του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των υπαγομζνων ςε 

αυτζσ υπθρεςιϊν, μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων από το Τπουργείο 

Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ ςτον Πρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ 

Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178). 

xxiii. του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και 

κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141) 
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xxiv. Σου π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’ 169), 

xxv. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 116) 

2.   

i. τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 

«αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για 

τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, 

παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291). 

ii. τθσ υπ’ αρικμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Τ.Α.: «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και δ

/2012) 

iii. τθσ υπ’ αρικμ. Τ144/02-08-2012 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ 

ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των υπαγομζνων ςτον 

Πρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255).  

iv. τθσ υπ’ αρικμ. Τ11/2015 (Βϋ 2109) απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά», 

v. τθσ υπ’ αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του 

Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 

103) 

vi. τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ, κ. Νικόλαου 

Παππά με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι 

Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ςτουσ 

Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, Σμθμάτων, 

Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων), που ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ  και Επικοινωνίασ», (Β’546). 
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vii. τθσ υπ’ αρικμ. 4257/29.02.2016 απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

viii. του υπ’ αρικμ. ΔΑΕ/313/11.05.2016 Εγκριτικοφ θμειϊματοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι πρόχειρου μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου, για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου 

(φορθτοφ) ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν 

αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ Επικρατείασ, Γραφείο 

Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα). 

ix. τθσ υπ’ αρικμ. 10666/27-05-2016 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του 

φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 1729, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων 

και Εντολϊν Πλθρωμισ τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με τον αρικμό  

55277. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Εγκρίνουμε τθν διενζργεια πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, κατόπιν ανάρτθςθσ 

ςτθν ιςτοςελίδα www.media.gov.gr, ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ 

για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου (φορθτοφ) ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν 

κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ 

Επικρατείασ, Γραφείο Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα). 

Η ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια του εν λόγω 

εξοπλιςμοφ δε δφναται να υπερβεί το ποςό των δεκαεννζα χιλιάδων ευρϊ 

(19.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

 

Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ τθν     22α  Ιουνίου 2016,  θμζρα 

Σετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, Καλλικζα, παρουςία τθσ αρμόδιασ  
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Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

 

 

 

           ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

                                                         Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

                                                                    

 

 

                                                    Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι: 

-Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

-Διεφκυνςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Πρόχειροσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν προμικεια ενόσ 

τροχιλατου (φορθτοφ) ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν κάλυψθ των 

υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ Επικρατείασ, 

Γραφείο Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα). 

 

Ακινα, 08.06.2016 

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ 

αναδόχου για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου (φορθτοφ) ςυςτιματοσ 

τθλεδιάςκεψθσ, για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ 

(Γραφείο Τπουργοφ Επικρατείασ, Γραφείο Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο 

Γενικοφ Γραμματζα), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο παράρτθμα τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, 

κ α λ ε ί 

όςουσ επικυμοφν, να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τον ανωτζρω πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνιςμό, ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ 
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Κεντρικό Πρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

(Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 

9098438, fax 210 9098433). 

 

ΣΤΠΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ 

Οι υποψθφιότθτεσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο, κλειςτό και ςφραγιςμζνο με τθ 

ςφραγίδα του υποψθφίου, ςτον οποίο αναγράφονται τα ακόλουκα: 

«Τποψθφιότθτα για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου 

για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου (φορθτοφ) ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για 

τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ 

Επικρατείασ, Γραφείο Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα)». 

«τοιχεία Τποψθφίου» (Πλιρθσ επωνυμία του, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ 

τθλεφϊνου και φαξ). 

«Αποδζκτθσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ Κεντρικό 

Πρωτόκολλο, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ 101 63, Καλλικζα 

Αττικισ, τθλ. 210 9098438, fax: 210 9098433, υπ' όψιν Σριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν». 

Η ςθμείωςθ: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ» 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ : Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν: 

i. Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

ii. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν 

τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 7 του π.δ. 118/2007 

iii. Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν φυςικϊν ι / και νομικϊν προςϊπων ι 

ςυνεταιριςμοί των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των χωρϊν του 

ΕΟΧ, των κρατϊν-μελϊν τθσ υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων (G.P.A.) του 

Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου κακϊσ επίςθσ και των οικονομικϊν 
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φορζων που προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ 

ςυμφωνίεσ ι ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που ζχουν τθν 

καταςτατικι  τουσ  ζδρα  και  δραςτθριοποιοφνται  ςτισ  προαναφερκείςεσ  

χϊρεσ.   

 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Όςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Τπθρεςία 

Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

- Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ 

με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Συχόν 

αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ  εκτόσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα 

κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ, με ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεοφνται να προςκομίςουν – μαηί με 

τθν οικονομικι και τθν τεχνικι προςφορά – τα παρακάτω: 

1. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ από το οικείο Επιμελθτιριο, ότι 

δεν ζχει περιζλκει ςε αυτό α) αίτθςθ, αγωγι ι δικαςτικι απόφαςθ για λφςθ 

τθσ εταιρείασ και διοριςμό ι αντικατάςταςθ εκκακαριςτι ι ςυν-

εκκακαριςτι, οφτε απόφαςθ που να κζτει τον υποψιφιο υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ, β) απόφαςθ που να κθρφςςει τον υποψιφιο 

ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι ςε διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ / εξυγίανςθσ οφτε 

αίτθςθ προσ το αρμόδιο Δικαςτιριο για να κθρυχκεί ςε κατάςταςθ 

πτϊχευςθσ ι διαδικαςίασ ςυνδιαλλαγισ / εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 

του άρ. 6 και τθσ παρ. 5 του άρ. 11 του Νόμου 3419/2005, κακϊσ και του άρ. 

8 του Νόμου 3588/2007, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. Πιςτοποιθτικό μθ καταχϊρθςθσ των υποψθφίων φυςικϊν ι νομικϊν 

προςϊπων ςτο Μθτρϊο Πτωχεφςεων του Πρωτοδικείου, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του άρ. 8 του Νόμου 3588/2007, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ 

ιςχφει, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

(«Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν 
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προμικεια ενόσ τροχιλατου (φορθτοφ) ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν 

κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο 

Τπουργοφ Επικρατείασ, Γραφείο Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ 

Γραμματζα)») και κα δθλϊνεται ότι, μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ του, ο υποψιφιοσ: 

i. δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρ. 43 του π.δ. 60/2007 

(ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ) ι για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεωκοπίασ, 

ii. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ 

τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, 

iii. δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ Τπουργικι 

Απόφαςθ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

iv. ςυνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ 

οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

θμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Τπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των 

τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ 

των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 

αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. 

4. Για τουσ υνεταιριςμοφσ, βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο 

υνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ περί 

μθ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ υποβάλλουν: 

i. οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε., 

ii. ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο Διευκφνων φμβουλοσ όταν το νομικό 

πρόςωπο είναι Α.Ε., 

iii. ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί 

του. 
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Ο Πρόχειροσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 22 Ιουνίου 2016 θμζρα 

Σετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ. ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, Καλλικζα, Αττικισ, Ακινα, παρουςία 

τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν. 

Οι ςχετικζσ προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τθν 21θ Ιουνίου 2016, θμζρα 

Σρίτθ και ϊρα 14.00 μ.μ.  

Η ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια του εν λόγω 

εξοπλιςμοφ δε δφναται να υπερβεί το ποςό των δζκα εννζα χιλιάδων ευρϊ 

(19.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ                        

(ΚΑΕ 23/760 - 1729). 

 

ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

O εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί και κα εγκαταςτακεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτον χϊρο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & 

Επικοινωνίασ, κακ’ υπόδειξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ κα γίνει από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ. Η επιτροπι παραλαβισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει 

οποιοδιποτε ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι τιμολόγιο κεωριςει απαραίτθτο.  

Η παράδοςθ κα γίνει με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

 

 

ΣΡΟΠΟ  ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο  Ανάδοχοσ  κα πλθρωκεί για  τισ  παρεχόμενεσ  υπθρεςίεσ του εφάπαξ μετά  τθν 

προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και τθρουμζνων των προβλεπομζνων 

προκεςμιϊν, τθν προςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων κεωρθμζνων δικαιολογθτικϊν 

και των νομίμων παραςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και μετά τθν 

ζκδοςθ Πρωτοκόλλου Οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ από το 

αρμόδιο Τπθρεςιακό Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, βεβαιϊνοντασ ότι οι όροι τθσ 
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παροφςασ ςφμβαςθσ εκτελζςτθκαν κανονικά, με τθν ζκδοςθ τακτικοφ χρθματικοφ 

εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα του Αναδόχου και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του 

Προχπολογιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’ αρχιν τθν, με αρικμό 

πρωτοκόλλου 10666/27-05-2016 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του φορζα 23-

760 ςτον ΚΑΕ 1729, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 

Πλθρωμισ τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με τον αρικμό  55277. 

Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν πλθρωμι του, κα επιβαρυνκεί με παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ 4%. 

Επιπλζον, επιβάλλεται κράτθςθ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ. Σο ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό 

τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ 

Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό 

οικονομικισ διαχείριςθσ. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σα προςφερόμενα είδθ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, κα πλθροφν τισ ευρωπαϊκζσ 

προδιαγραφζσ, δθλαδι να διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ (CE) 

και να πλθροφν τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ. 6690/15.06.2012 Απόφαςθ (ςιμα «CE»), ΦΕΚ 1914/τ.β/15.06.2012 και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ. 

Όλα τα υπό προμικεια είδθ πρζπει να διακζτουν εγγφθςθ, που πιςτοποιείται κατά 

τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ με επιςυναπτόμενθ ςχετικι τεχνικι διλωςθ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρίασ ι του υποψθφίου αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει 

τθν προμικεια – εγκατάςταςθ (δοκιμι καλισ λειτουργίασ) και τθ δωρεάν 

υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ (εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ) για τρία (3) ζτθ. 

Η ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ, αλλά και κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ 
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ι κοινοπραξίασ) ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ και του 

Παραρτιματοσ που τθν ςυνοδεφει.  

Οι όροι τθσ παροφςασ ερμθνεφονται με τρόπο ϊςτε να μθν προκφπτει αντίκεςι τουσ 

με κανόνεσ δικαίου. ε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ όρου τθσ Πρόςκλθςθσ προσ 

επιτακτικό κανόνα δθμοςίου δικαίου ι προσ κανόνα δθμόςιασ τάξθσ, υπεριςχφει ο 

κανόνασ δικαίου. 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για τουλάχιςτον εξιντα (60) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει 

χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω προβλεπομζνου απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Η ιςχφσ των προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με το παραπάνω προβλεπόμενο.  

Η Οικονομικι και θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να 

μθν φζρουν διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ κλπ), επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Προςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει δφο (2) επί μζρουσ υποφακζλουσ, ανεξάρτθτουσ, 

κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ με τθν ςφραγίδα του υποψθφίου, ωσ εξισ: 

Α] «Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ», ο οποίοσ 

περιζχει τα Πιςτοποιθτικά, τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ και τθν Σεχνικι Προςφορά. 

Β] «Τποφάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ» 

Οι επί μζρουσ Τποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ι τθν επωνυμία του υποψθφίου 

και τον τίτλο του Τποφακζλου («Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και 

Σεχνικισ Προςφοράσ» και «Τποφάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ»). 

Η Οικονομικι και θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και να φζρουν ςε κάκε ςελίδα τθν μονογραφι του 

υποψθφίου ι του εκπροςϊπου του ι του αντίκλθτου για τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ. 

Ο Προςφζρων ςτθν τεχνικι του προςφορά κα περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ 

Τπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνει ότι όλα τα προϊόντα είναι καινοφρια και 

αμεταχείριςτα. 
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Η προςφερόμενθ τιμι, πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι 

προςφορά, θ οποία πρζπει να είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από 

τθν παροφςα πρόςκλθςθ και δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθν ενδεικτικι 

τιμι του προχπολογιςμοφ. 

Η προςφερόμενθ τιμι αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ, χωρίσ και 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. ε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο 

αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Οι τιμζσ των 

προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 

οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν, κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ 

του ζργου ι ςε περίπτωςθ παροχισ ςυμπλθρωματικϊν ι νζων – παρόμοιων 

υπθρεςιϊν, απορρίπτονται. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι 

προςφερόμενεσ τιμζσ ι θ ςυνολικι τιμι, απορρίπτονται. 

Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο που 

αφορά τθν Σεχνικι και τθν Οικονομικι Προςφορά δεν γίνεται δεκτό. Η Σριμελισ 

Επιτροπι Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ 

υποψθφίουσ να διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ζγγραφα. Η διευκρίνιςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν δεν επιτρζπεται να οδθγιςει ςτθν μεταβολι των ουςιωδϊν 

τουσ ςτοιχείων.   

Εκπρόκεςμεσ υποψθφιότθτεσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ο ζλεγχοσ τθσ υποβολισ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και θ αξιολόγθςθ των 

Σεχνικϊν και των Οικονομικϊν Προςφορϊν γίνεται από τθν Σριμελι Επιτροπι 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, μόνθσ αρμόδιασ για το άνοιγμα του κυρίωσ φακζλου, του υποφακζλου 

Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ κακϊσ και του υποφακζλου 

Οικονομικισ Προςφοράσ.  

Η αποςφράγιςθ του φακζλου τθσ Προςφοράσ και των υποφακζλων των επί μζρουσ 

προςφορϊν γίνεται τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, παρουςία των 

ενδιαφερομζνων ι των νόμιμων εκπροςϊπων τουσ, εφόςον το επικυμοφν.  

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 
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Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν και οι 

τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Ο φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα αποςφραγιςτεί μετά τθν αποδοχι τθσ 

Σεχνικισ Προςφοράσ. Ο φάκελοσ κα μονογραφθκεί από όλα τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κατά φφλλο.  

Οι φάκελοι Οικονομικισ Προςφοράσ, για όςεσ Σεχνικζσ Προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ Τποψθφίουσ. 

Η κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των 

προςφορϊν.  

Για όλα τα παραπάνω, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, με ςυγκριτικό πίνακα των 

οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων και προτείνει τθν ανακιρυξθ ωσ 

Αναδόχου, του υποψθφίου εκείνου, ο οποίοσ προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για το 

ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο παράρτθμα 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

τθ ςυνζχεια, θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν αποφαςίηει για 

τθν ζγκριςθ του εν λόγω πρακτικοφ με απόφαςθ που υπογράφεται από το αρμόδιο 

όργανο του φορζα και με τθν οποία δθμοςιοποιείται ςτο διαδίκτυο το αποτζλεςμα 

του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Τπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ.  

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

τον διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ 

όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

Απορρίπτεται προςφορά που: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία 

ι/και αιρζςεισ, 

 αφορά ςε μζροσ μόνον των υπό προμικεια ζργων, και δεν καλφπτει το 

ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

ςχετικι προκιρυξθ, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, 
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 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, 

 κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, 

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου, 

 ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 60 θμερϊν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, 

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ 

και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

 δεν δίδει τιμι ςε ευρϊ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ 

οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτο τθλ. 210-9098510 (κ. Μικζσ Νίτθσ) μζχρι 

και τισ 21 Ιουνίου και ϊρα 15:00 μ.μ. 

χετικά με τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτο 

τθλ. 210-9098464 (κ. Κοντογεϊργοσ) μζχρι και τισ 21 Ιουνίου και ϊρα 14:00 μ.μ. Προσ  

διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με e-

mail, ςτθ διεφκυνςθ kontogeorgos.nikos@minpress.gr χωρίσ όμωσ θ δυνατότθτα αυτι 

να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ από τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα 

ερωτιματα με επιςτολι ι με fax 210 9098453  εντόσ οριηόμενθσ προκεςμίασ. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Κατά τα λοιπά ο Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με   

το περιεχόμενο του ςυνθμμζνου Παραρτιματοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.  

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν 

αςφμφορα για το Ελλθνικό Δθμόςιο, ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ματαιωκεί ι να 

επαναλθφκεί με ζγγραφεσ προςφορζσ μετά από νεότερθ πρόςκλθςθ, αφοφ 

ειδοποιθκοφν ιδιαίτερα αυτοί που ςυμμετείχαν ςτον προθγοφμενο διαγωνιςμό. 

Επίςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει τον παρόντα 

διαγωνιςμό οποτεδιποτε κρίνει και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, αηθμίωσ για αυτιν.  
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Η δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ γίνεται αποκλειςτικά για λόγουσ 

μεγαλφτερθσ διαφάνειασ και δεν μεταβάλει τθ νομικι φφςθ τθσ διαδικαςίασ που 

αφορά ςτουσ πρόχειρουσ διαγωνιςμοφσ 

 

            ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

                                                           Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ 
                                                                      
 

 

 

                                                                                 Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά & πξνδηαγξαθέο ηεξκαηηθνύ ηειεδηάζθεςεο 

Οζόλε κε ερεία ΝΑΙ 

Κάκεξα πςειήο επθξίλεηαο ΝΑΙ 

Κσδηθνπνηεηήο/Απνθσδηθνπνηεηήο ήρνπ θαη εηθόλαο ΝΑΙ 

Μηθξόθσλα  ≥ 2 

Τειερεηξηζηήξην ΝΑΙ 

Τξνρήιαηε βάζε δαπέδνπ ΝΑΙ 

Υαξαθηεξηζηηθά νζόλεο 

Μέγεζνο νζόλεο ≥ 55" 

Αλάιπζε νζόλεο ≥ 1920x1080 

Φξόλνο απόθξηζεο νζόλεο ≤ 8 ms 

Υαξαθηεξηζηηθά  θάκεξαο 

Υπνζηήξημε αλαιύζεσλ θάκεξαο 1080p/60fpss ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε Auto Focus (θάκεξα) ΝΑΙ 

Φεηξηζκόο ηεο θάκεξαο από ην ηειερεηξηζηήξην ΝΑΙ 

Η θάκεξα λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ +5°/-25° tilt, +/- 90° pan ΝΑΙ 

Η θάκεξα λα ππνζηεξίδεη vertical field of view > 40° θαη horizontal field of view  >70° ΝΑΙ 

Ειάρηζην zoom θάκεξαο ≥ 8x 

Τπνζηεξηδόκελα πξόηππα εηθόλαο 

Πξόηππα εηθόλαο Η.263, Η.263+, Η.264 θαη ζπκκόξθσζε κε ηα RFCs 2190, 4587, 4629 θαη 6184 ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε βηληενθιήζεσλ αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 1080p60fps ΝΑΙ 

Είζνδνη /Έμνδνη εηθόλαο 

Θύξεο HDMI ≥ 2 

Θύξεο DVI ≥ 1 

Πξόηππα θσδηθνπνίεζεο θσλήο θαη ήρνπ 

Πξόηππα θσδηθνπνίεζεο ήρνπ G.711, G.722, G.722.1 θαη AAC-LD ΝΑΙ 

Πνηόηεηα ήρνπ CD 20ΚΗz mono ΤΟΥΛΑΦΙΣΤΟΝ 

Echo canceller (ήρνο) ΝΑΙ 

Ελεξγεηηθόο ζπγρξνληζκόο νκηιίαο-εηθόλαο (lip sync) ΝΑΙ 
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Dual streaming - Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηειεδηαζθέςεσλ κε αληαιιαγή ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, ην πξνζθεξόκελν 

ηεξκαηηθό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλόηεηα dual streaming κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

H.239 dual stream ΝΑΙ 

BFCP dual stream ΝΑΙ 

Αλάιπζε 1080p ΝΑΙ 

Πξσηόθνιια ζεκαηνδνζίαο 

Η.323 NAI 

SIP θαη ζπκκόξθσζε κε ηα RFCs 2976, 3261, 3262, 3263, 3361, 3420, 3840, 3891, 4028 NAI 

Ελζσκαησκέλε θξππηνγξάθεζε 

Υπνζηήξημε θξππηνγξάθεζεο βηληενθιήζεσλ H.323 θαη SIP θαη dual stream ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε ησλ πξνηύπσλ θξππηνγξάθεζεο H.235 v2, H.235 v3 θαη AES ΝΑΙ 

Δηθηπαθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υπνζηήξημε IPv4, IPv6 θαη dual stack IPv4-IPv6 ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε RFC 2782 (DNS SRV) ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε Πνηόηεηαο Υπεξεζίαο (QoS) βαζηζκέλε ζε Differentiated Services (DiffServ) ΝΑΙ 

Θύξεο LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbps ≥ 2 

Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο 

Δηαρείξηζε κέζσ HTTPS θαη SSH ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε Η.460.18 θαη Η.460.19 firewall traversal ΝΑΙ 

Υαξαθηεξηζηηθά  MCU (Σειεδηάζθεςε πνιιαπιώλ ηεξκαηηθώλ βίληεν) 

Δπλαηόηα ηειεδηάζθεςεο ηαπηόρξνλσλ ηεξκαηηθώλ βίληεν ≥ 3 

Ταπηόρξνλε απεηθόληζε θάζε ηεξκαηηθνύ ζε μερσξηζηό παξάζπξν ζηελ νζόλε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ ηεξκαηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ΝΑΙ 

Πνηόηεηα βίληεν θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε ≥ 720p/30fps 

Γηα θάζε ηεξκαηηθό πνπ ζπκκεηέρεη, λα απαηηείηαη μερσξηζηή θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε βίληεν θαη 

ήρνπ έσο 720p 
ΝΑΙ 

Yπνζηήξημε ζπκκεηνρήο H.323 θαη SIP ηεξκαηηθώλ ζηελ ίδηα ηειεδηάζθεςε ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε θξππηνγξάθεζεο βηληενθιήζεσλ θαη H.239/BFCP streams ΝΑΙ 

Εγθαηάζηαζε - Εγγύεζε 

Εγθαηάζηαζε από ηνλ αλάδνρν ΝΑΙ 

Δηάξθεηα εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ επηζθεπώλ 3 ΕΤΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 
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