ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ηράκλειο, 11/07/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ.547

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Στ. Καραγιώργη 2
Τ.Κ 141.21
Τηλ.: 2132000105 – 221
Fax.: 2132000179
Email.: a.sx.epitropi@iraklio.gr

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να
προχωρήσει στην ανάθεση του έργου «Προμήθεια οθονών προβολής υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
βιντεοπροβολέων, παραμετροποίηση και δικτύωση στις βιβλιοθήκες των σχολείων της Α/θμιας
Εκπαίδευσης», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα με ΣΑΕ 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «Δράση
εξοπλισμού των Δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 34/17-04-2019 απόφαση του Δ.Σ., καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως καταθέσει την
οικονομική προσφορά του.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

3ο Δημοτικό
1

1.Υλικά εγκατάστασης και στήριξης βιντεοπροβολέα στο ταβάνι:
Κανάλια τοποθέτησης καλωδίων μήκους 8 – 9 μέτρων. Καλώδιο
HDMI σύνδεσης pc – projector mod 1.3 μήκους 10 μέτρων.
Καλώδιο ρεύματος μήκους 10 μέτρων με φις αμφίπλευρα. Ειδικά

434,00

βύσματα στήριξης βάσης βιντεοπροβολέα.
2. Οθόνη προβολής 120’’ – 150’’ (με μηχανισμό κλειδόματος)
3. Εγκατάσταση – παραμετροποίηση – δικτύωση - εκπαίδευση
6ο Δημοτικό

2

1.Υλικά εγκατάστασης και στήριξης βιντεοπροβολέα στο ταβάνι:
Κανάλια τοποθέτησης καλωδίων μήκους 8 – 9 μέτρων. Καλώδιο
HDMI σύνδεσης pc – projector mod 1.3 μήκους 10 μέτρων.
Καλώδιο ρεύματος μήκους 10 μέτρων με φις αμφίπλευρα. Ειδικά
βύσματα στήριξης βάσης βιντεοπροβολέα.

434,00

2. Οθόνη προβολής 120’’ – 150’’ (με μηχανισμό κλειδόματος)
3. Εγκατάσταση – παραμετροποίηση – δικτύωση - εκπαίδευση
7ο Δημοτικό

3

1.Υλικά εγκατάστασης και στήριξης βιντεοπροβολέα στο ταβάνι:
Κανάλια τοποθέτησης καλωδίων μήκους 8 – 9 μέτρων. Καλώδιο
HDMI σύνδεσης pc – projector mod 1.3 μήκους 10 μέτρων.
Καλώδιο ρεύματος μήκους 10 μέτρων με φις αμφίπλευρα. Ειδικά
βύσματα στήριξης βάσης βιντεοπροβολέα.

434,00

2. Οθόνη προβολής 120’’ – 150’’ (με μηχανισμό κλειδόματος)
3. Εγκατάσταση – παραμετροποίηση – δικτύωση - εκπαίδευση
12ο Δημοτικό

4

1.Υλικά εγκατάστασης και στήριξης βιντεοπροβολέα στο ταβάνι:
Κανάλια τοποθέτησης καλωδίων μήκους 8 – 9 μέτρων. Καλώδιο
HDMI σύνδεσης pc – projector mod 1.3 μήκους 10 μέτρων.
Καλώδιο ρεύματος μήκους 10 μέτρων με φις αμφίπλευρα. Ειδικά
βύσματα στήριξης βάσης βιντεοπροβολέα.

434,00

2. Οθόνη προβολής 120’’ – 150’’ (με μηχανισμό κλειδόματος)
3. Εγκατάσταση – παραμετροποίηση – δικτύωση - εκπαίδευση

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Το συνολικό κόστος των παραπάνω ειδών και εργασιών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το
ποσό των χιλίων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.736,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαίτερα των παρ.
1 και 2 του άρθ. 73, των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. 31, 116, 118 και 120».
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθ. 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να
αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τα κάτωθι:
1) Ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος σας καταδικαστική απόφαση για :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3), ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
2) Ότι είστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
3) Ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή εάν βρίσκεστε σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.

4) Ότι δεν έχετε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
5) Ότι δεν έχετε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Πριν την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει, για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων
αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016, σύµφωνα και µε τις
διατάξεις του Ν.4497/2017, να προσκοµίσετε τα εξής δικαιολογητικά:
1.

Φορολογική ενηµερότητα

2.

Ασφαλιστική ενηµερότητα

3.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 του διαχειριστή της εταιρείας (για Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) ή του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, καθώς και όλων των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (για Α.Ε.)

4.

Αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας (κωδικοποιηµένο)

5.

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τρέχοντος έτους

Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε
κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής έως Τρίτη 16/07/2019 και ώρα 14:00
Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος.
Ηράκλειο Αττικής, 11/07/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ A΄ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν.Π.Δ.Δ.

Ασημίνα Παναγιωτακοπούλου

