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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (ΕΔΕΠΟΛ)
Θεμιστοκλέους 87, 1681 Αθήνα

Ανοικτός Διαγωνισμός
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I

Στην Αθήνα την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 πμ., στα γραφεία της
ΕΔΕΠΟΛ, άρχισε η συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού, που ορίστηκε με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/ΕΠΑΝΕΚ/14-20/688/24-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ004653Π45ΟΛ) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων με
ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ».
Την τριμελή επιτροπή αποτελούν οι:
 Γεώργιος Φιλιππόπουλος (πρόεδρος)
 Ιωάννης Τσαμποδήμος (μέλος)
 Γεώργιος Πετάσης (μέλος)
Η Επιτροπή, σύμφωνα με την Διακήρυξη της ΕΔΕΠΟΛ με αρ. 1/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», προχώρησε στην αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του
Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 133545. Η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε την 9-7-2021
και ώρα 11:05 πμ.
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά ως εξής:
1. Η εταιρεία «TELMACO ΑΕ» έχει εμπρόθεσμα, ήτοι πριν την λήξη της προθεσμίας
υποβολής προσφορών (Δευτέρα 5-7-2021 και ώρα 13:00), καταθέσει στην
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την υπ’ αριθμ. 232879 σφραγισμένη προσφορά στις
5-7-2021 και ώρα 12:55.
Επίσης η Επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τον με αρ.
Πρωτ. 737/6-7-2021 σφραγισμένο φάκελο που κατέθεσε η εταιρεία «TELMACO ΑΕ»,
τον οποίο μονογράφησε και προχώρησε στο άνοιγμα του, μονογράφοντας και το
περιεχόμενό του.
Η Επιτροπή κατέγραψε ότι η υπ’ αριθμ. 232879 προσφορά της εταιρείας «TELMACO
ΑΕ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς:
1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) της εταιρείας με επωνυμία
«ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», και διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.», που φέρει έγκυρη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Δημήτριου Κυριαζή,
(υπεγράφη στις 2.7.2021). Το Ε.Ε.Ε.Σ. έχει επίσης προσκομιστεί σε έντυπη
μορφή.
2. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής με αριθμό GRZ116894 που έχει εκδοθεί από
την ALPHA BANK AE, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ (110) με ημερομηνία έκδοσης 1
Ιουλίου 2021, χρηματικού ποσού 11.000 ευρώ και ισχύ μέχρι 30 Αυγούστου
2022. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής έχει επίσης προσκομιστεί σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζεται από
την Διακήρυξη, στον σφραγισμένο φάκελο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο
της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του
αρ. 72 του Ν. 4412/2016, διά της Αναθέτουσας Αρχής, προέβη στον έλεγχο της
εγκυρότητας της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής, την οποία επιβεβαίωσε με
το υπ’ αριθ. πρ. Εισερχ. 781/14-7-2021 έγγραφο η ALPHA BANK AE, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΥΧΙΚΟΥ (110).
3. Αναλυτική Τεχνική Προσφορά των προσφερόμενων αγαθών που περιλαμβάνει
Πίνακα συμμόρφωσης, που φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου της TELMACO ΑΕ, κ. Δημήτριου Κυριαζή, (υπεγράφη στις
5.7.2021) .
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4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του κ. Δημήτριου Κυριαζή, που φέρει
έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του, περί της επίσκεψης στον χώρο στις
22.6.2021. (υπεγράφη 2.7.2021)
5. Δήλωση Τεχνικής Προσφοράς, που φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του κ.
Δημήτριου Κυριαζή. (υπεγράφη 2.7.2021)
6. Λίστα Εξοπλισμού, που φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του κ. Δημήτριου
Κυριαζή. (υπεγράφη 2.7.2021)
7. Χρονοδιάγραμμα Έργου, που φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του κ.
Δημήτριου Κυριαζή. (υπεγράφη 2.7.2021)
8. Δώδεκα (12) συμπιεσμένα αρχεία με τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού.
9. Κατάλογο Συναφών έργων, που φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του κ.
Δημήτριου Κυριαζή. (υπεγράφη 2.7.2021)
10. Συμπιεσμένο αρχείο με επτά (7) Έγγραφα, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι
επιστολές στα Αγγλικά, χωρίς μετάφραση, και ένα είναι Πρακτικό οριστικής
παραλαβής έργου στα Ελληνικά.
11. Αρχείο του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική
Προσφορά, που φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του κ. Δημήτριου
Κυριαζή. (υπεγράφη 5.7.2021).
Επισημαίνεται ότι τα υπ’ αρ. 3, 5, 6, 7, 8 και 11 της παραπάνω λίστας έχουν
χαρακτηριστεί από τον προσφέροντα ως εμπιστευτικά, χωρίς ρητή αναφορά σε
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Παρά ταύτα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος
προσφέρων, στον οποίο να περιορίζεται η πρόσβαση, η Επιτροπή έκρινε ότι παρέλκει
η ενασχόληση με τον χαρακτηρισμό των δικαιολογητικών ως εμπιστευτικά.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1 του άρθρου 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για
την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 της Διακήρυξης, ήτοι για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται
εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ
(11.000 €) και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28/6/2022.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει επίσης να προσκομιστεί σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία συμφώνα με τα
άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 απαιτείται :
 να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας,
 να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3)
ετών (2018, 2019, 2020) ύψους τουλάχιστον 300.000 €,
 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών του
συγκεκριμένου
τύπου,
ύψους
τουλάχιστον
200.000€
(μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έκαστη κατά τη διάρκεια των τελευταίων
τριών (3) ετών (2018, 2019, 2020). Θα ληφθούν υπόψη και στοιχεία συμβάσεων
που παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία,


να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 από
διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα
πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης.

Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρουν ότι :
ο φάκελος του προσφέροντα TELMACO ΑΕ έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής, όπως ορίζονται στις διατάξεις της προκήρυξης και, όπως προκύπτει από
αυτά η εταιρεία TELMACO ΑΕ πληροί τις απαιτήσεις συμμετοχής.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η συμμετοχή της εταιρείας
TELMACO ΑΕ στο διαγωνισμό κρίνεται ΕΓΚΥΡΗ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 2.4.2.5 της Διακήρυξης:
 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014
(Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 της Διακήρυξης η τεχνική προσφορά πρέπει:
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να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα. Αναλυτικότερα, η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τεχνική
πρόταση, πίνακες συμμόρφωσης, πιστοποιητικά προϊόντων, υπεύθυνη δήλωση
επίσκεψης του χώρου, τεχνικά φυλλάδια.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου συμμόρφωσης στη σελ. 14 του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης:
 Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας
αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και
απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για
τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης, Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Κ1: Κάλυψη των προδιαγραφών και των απαιτήσεων
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα αγαθά όπως αυτά προδιαγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Στο κριτήριο αυτό
συνεκτιμάται θετικά η δυνατότητα υπερκάλυψης των απαιτήσεων στα σημεία που
στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ».
Κ2: Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συνόλου των αγαθών και
των σχετικών εφαρμογών για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την οριστική
παραλαβή, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Η εγγύηση απαιτείται για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία και αστοχία των συστημάτων κατά την περίοδο
εγγύησης. Στο κριτήριο αυτό εκτιμάται η παροχή μακρύτερης περιόδου εγγύησης
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καλής λειτουργίας. Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή δεν θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
Κ3: Εκπαίδευση προσωπικού
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού
του ΕΚΕΦΕ/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί, κατά
προτεραιότητα, σε τεχνικές προσφορές με καλύτερες (ποσοτικά και ποιοτικά)
υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Κ4: Χρονοδιάγραμμα
Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, καλείται να
διασφαλίσει την παράδοση αυτών σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από τον
προβλεπόμενο. Στο κριτήριο αυτό συνεκτιμάται θετικά η δυνατότητα
ανταπόκρισης του διαγωνιζομένου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, από το
προβλεπόμενο των έξι (6) μηνών.
Κατά την εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντα TELMACO ΑΕ
διαπιστώθηκε ότι:
1. Αναφορικά με τα τεχνικά φυλλάδια δεν έχει συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, ως ιδιωτικά έγγραφα, όπως
απαιτείται με την παρ. 2.4.2.5 της Διακήρυξης, προκειμένου να γίνουν
αποδεκτά.
2. Αναφορικά με τη Δήλωση Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνεται η ακόλουθη
δήλωση «Για το σύνολο του εξοπλισμού να αναφερθούν εάν απαιτούνται
ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης», από την οποία δεν
προκύπτει η ανταπόκριση του προσφέροντος στην αντίστοιχη γενική απαίτηση
που έχει τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
3. Αναφορικά με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, όπως προκύπτει σαφώς
από τα αναφερόμενα στη σελ. 115 της Τεχνικής Προσφοράς, υπάρχουν οι
ακόλουθες αποκλίσεις σε σχέση με είκοσι έξι (26) απαιτήσεις που είναι
υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) για την προσφορά.
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Α/Α Πίνακα

Περιγραφή Απαίτησης

Προσφορά

2.20, 2.42, 2.62,

Θερμοκρασία λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας

2.82, 2.128, 2.206,

+5 - +42 ℃

+10 - +40 ℃

Είσοδος: 19 pin

Είσοδος: 19 pin

HDMI (v2.2)

HDMI 2.0

Είσοδος: 20 pin

Είσοδος: 20 pin

DisplayPort (v1.4)

DisplayPort 1.2

2.125, 2.343, 2.384

ErP / Energy Star 6.0

εναλλακτικές πιστοποιήσεις

2.126, 2.344, 2.385

Safety UL / cUL / CB / TUV / KC

εναλλακτικές πιστοποιήσεις

2.708

Διπλό τροφοδοτικό ≥ 1500

Χωρίς διπλό τροφοδοτικό

Συμμόρφωσης
Προσφοράς

2.291, 2.346, 2.387,
2.439, 2.497, 2.555,
2.612, 2.668, 2.715
2.113
2.160, 2.245, 2.415

Watt

4. Αναφορικά με τα κριτήρια ανάθεσης, της παραγράφου 2.3.1 της Διακήρυξης:
 Για το κριτήριο Κ2: Εγγύηση καλής λειτουργίας δεν αναφέρεται η
προσφερόμενη χρονική περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας του
συνόλου των αγαθών και των σχετικών εφαρμογών, ούτε ο
προσφερόμενος χρόνος απόκρισης του προμηθευτή εντός της περιόδου
καλής λειτουργίας, ούτε οτιδήποτε άλλο σχετικό με την εγγύηση καλής
λειτουργίας που προσφέρεται, παρότι πρόκειται για κριτήριο ανάθεσης,
που αξιολογείται και βαθμολογείται.
 Για το κριτήριο Κ4: Χρονοδιάγραμμα δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο
προσφερόμενος συνολικός χρόνος εντός του οποίου θα ολοκληρωθεί η
παράδοση (συγκεκριμένα στο χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται γραφικά
και στην τεχνική προσφορά αναφέρονται οι χρόνοι των
φάσεων/παραδοτέων της προμήθειας, ώστε ο συνολικός χρόνος να
προκύπτει έμμεσα).
Εν κατακλείδι, η τεχνική προσφορά της ΤELMACO ΑΕ:
1) σαφώς αποκλίνει σε είκοσι έξι (26) απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές και
θεωρούνται απαράβατοι όροι για την προσφορά. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
της Διακήρυξης οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους
όρους, ειδάλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.3.2 της Διακήρυξης η τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις
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απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με
το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης,
2) δεν περιλαμβάνει αναφορά στην παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η
οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης αποτελεί κριτήριο
ανάθεσης, που αξιολογείται και βαθμολογείται, και σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.3.2 της Διακήρυξης, η τεχνική προσφορά πρέπει να
περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης.
Συνεπώς, σύμφωνα τα άρθρα 2.4.6 και 3.1.2 της Διακήρυξης, η τεχνική προσφορά της
TELMACO ΑΕ δεν πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις του Διαγωνισμού, ούτε
επιδέχεται βαθμολόγησης και ως εκ τούτου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
Κατόπιν τούτου παρέλκει η αναζήτηση συμπληρώσεων, αποσαφηνίσεων κλπ σύμφωνα
με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, ως προς τις άλλες διαπιστώσεις της Επιτροπής.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη προσφορά, σύμφωνα με το εδ. α, παρ. 1, άρθρο 106
του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.5 της Διακήρυξης, η Επιτροπή εισηγείται τη
ΜΑΤΑΙΩΣΗ της διαδικασίας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το φάκελο όλων των δικαιολογητικών του
Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Μετά τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού Ι, ενιαίου για την αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, στο οποίο αποτυπώνονται οι
εργασίες της Επιτροπής Διαγωνισμού, όλα τα μέλη της Επιτροπής υπέγραψαν ως
ακολούθως:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γεώργιος Φιλιππόπουλος

Ιωάννης Τσαμποδήμος
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Γεώργιος Πετάσης

