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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4175/03-07-2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 26/30-06-2017
Σήμερα 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο γραφείο του Προέδρου
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης
και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και
Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 5/22-06-2017 και 6/28-06-2017 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. σχετικά με την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση αντίστοιχα προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3501/06-06-2017
Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Διακήρυξης 03/2017) : «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης
«Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 3 (ΑΔΑ:
ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω)
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης
Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος
Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση τα υπ’ αρ. 5/22-06-2017 και 6/28-

Σελ. 1 από 8.

ΑΔΑ: 73Ε3ΟΞΛΔ-ΞΧ7

06-2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ.: 1206/2906-2017):
«ΠΡΑΞΗ 05/22.06.2017
Στην Αθήνα, σήμερα την εικοστή Δευτέρα (22α) Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας
Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον
ένατο (9ο)όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π. κλ.
ΠΕ13, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμόν 24/08-06-2017 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’αριθμόν 3593/09.06.2017 Απόφαση του Αντιπροέδρου του
Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΗΩΧΟΞΛΔ-665).
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ. Ελένη Καραγιάννη, Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π. και Νικόλαος
Γραμμένος Σύμβουλος Γ’ του Ι.Ε.Π. ως μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στα θέματα
ημερήσιας διάταξης ,ήτοι:
1. Αποσφράγιση προσφορών (έλεγχος πληρότητας Φακέλου δικαιολογητικών Προσφοράς και
Υπο-φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς) των συμμετεχόντων στον
συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 3501/06.06.2017 (Α.Δ.Α.: ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω) με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για την
υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση της Πράξης «Τεχνική βοήθεια
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του υποέργου 3 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020,
προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.000,00 ευρώ (πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ),
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Πρόεδρος, αφού πήρε το λόγο, είπε τα εξής: «Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’
αρ. Α.Π. 3501/06.06.2017 Προκήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής, Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση
της Πράξης «Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
υποέργου 3 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020. Βάσει όσων αναφέρονται στον
διαγωνισμό, «οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 21/6/2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Οι Προσφορές μπορούν να
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αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται
στην υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Προσφορά
που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα
αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον
ενδιαφερόμενο.»
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε: «Σήμερα θα αποσφραγίσουμε τους ενιαίους φακέλους των
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, εντός των οποίων θα πρέπει να υπάρχουν τρεις (03)
διακριτοί υποφάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά». Στην παρούσα διαδικασία με την αποσφράγιση των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα ελέγξουμε την πληρότητα αυτών ήτοι την κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ως και του ΤΕΥΔ ,σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Προκήρυξη, ενώ με την αποσφράγιση
των υποφακέλων «Τεχνική Προσφορά» θα ελέγξουμε την πληρότητα αυτών ( των τεχνικών
προσφορών), ενώ οι υποφάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» θα παραμείνουν προς φύλαξη
για αποσφράγιση αυτών σε χρόνο που θα καθοριστεί μετά την έγκριση του παρόντος πρακτικού
από το Δ.Σ του Ι.Ε.Π ως και αυτού της αξιολόγησης/βαθμολόγησης των τεχνικών προφορών Για τον
ανωτέρω διαγωνισμό προσφορές έχουν καταθέσει, κατά χρονολογική σειρά ,στο πρωτόκολλο του
Ι.Ε.Π. οι εξής υποψήφιοι ανάδοχοι:


DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον
διακριτικό τίτλο «DBC» (πρώην «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)
με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου επί της Λ. Κηφισίας 296 , όπως εκπροσωπείται κατά το Νόμο (Α.Π.
ΙΕΠ: 3831/21 .06.2017, ώρα 12:00)
 AQS ADVANCED QUALITY SERVICES, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πλήρης τίτλος, ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε) με έδρα τον Αγ. Στέφανο, επί της συμβολής των οδών
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1 , όπως εκπροσωπείται κατά το Νόμο (Α.Π. ΙΕΠ: 3835/21.06.2017,
ώρα 14:30)
Με την έναρξη της διαδικασίας, όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και υπογράφηκαν εξωτερικά από τα
μέλη της Επιτροπής, παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων ,
όπως παρατίθενται κατωτέρω. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών ως εξής:


1. DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στη συνεδρίαση παρέστη η εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου κ. Γιαννοπούλου Ιωάννα του
Κωνσταντίνου (ΑΔΤ. Χ804436 /06.10.2003 της Υ.Α. Πατρών), δυνάμει υποβληθείσας
εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψήφιου αναδόχου,
έλαβε αύξοντα αριθμό ένα (01) και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός του ενιαίου φακέλου τριών
ανεξάρτητων σφραγισμένων υποφακέλων με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι υπό-φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από τα μέλη της Επιτροπής στο εξωτερικό μέρος
αυτών.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο των «δικαιολογητικών συμμετοχής». Κάθε
δικαιολογητικό του σχετικού υπο-φακέλου έλαβε τον αριθμό ένα (01) και μονογραφήθηκε ανά
φύλλο από την Επιτροπή. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή
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διαπίστωσε: α) την ύπαρξη Εγγυητικής Επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς/κατάστημα Παραδείσου
(2013) , υπ’ αρ. 579685/20.6.2017 για Ευρώ 1.180,00 με ημερομηνία έκδοσης την 20.6.2017 και
ισχύος έως την 28.02.2018 και β) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις των
οριζομένων στα άρθρα 9, 10 της Προκήρυξης.
Συνεχίζοντας, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο της «τεχνικής προσφοράς», έλαβε ομοίως,
τον αριθμό ένα (01) και μονόγραψε κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ανά φύλλο και διαπίστωσε ότι
αυτός ήταν πλήρης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης.
Ο φάκελος της «Οικονομικής Προσφοράς», αφού μονογραφήθηκε, στο εξωτερικό μέρος αυτού,
φυλάχτηκε για να διαβιβαστεί σφραγισμένος στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων της
Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ.



2. AQS ADVANCED QUALITY SERVICES, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, (Πλήρης τίτλος ,
ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε)
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου κ. Μιχαλολιάκος
Ευάγγελος του Νικολάου, (ΑΔΤ:ΑΖ 540706) ως και το μέλος της ομάδας έργου κ. Μιχαήλ Θεοφίλου.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος έλαβε τον αύξοντα αριθμό δύο
(02) και διαπίστωσε, εντός του ενιαίου φακέλου, την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων
υπο-φακέλων με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι υπο-φάκελοι αριθμήθηκαν με τον
ως άνω αύξοντα αριθμό και έλαβαν μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η
Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής εντός του οποίου
υπήρχαν (α) Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας “ALPHA BANK”/κατάστημα Νέας Ερυθραίας (0153),
υπ΄αριθμόν GRZ-103698/15.6.2017 με ημερομηνία έκδοσης την 15.06.2017, για ευρώ 1.180,00 και
ισχύος έως την 22/03/2018 και β) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις των
οριζομένων στα άρθρα 9,10 της Προκήρυξης.
Συνεχίζοντας, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε κάθε
δικαιολογητικό, έγγραφο και ανά φύλλο αυτών και διαπίστωσε ότι αυτός ήταν πλήρης, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης.
Ο φάκελος της «Οικονομικής Προσφοράς» φυλάχτηκε για να διαβιβαστεί σφραγισμένος στο Τμήμα
Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ.
Πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Επιτροπή επέτρεψε στους παρευρισκομένους
εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων να ελέγξουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, καθώς και τους φακέλους για την τεχνική προσφορά. Μετά τους σχετικούς ελέγχους οι
παριστάμενοι εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων αποχώρησαν, χωρίς να διατυπώσουν
οιαδήποτε επιφύλαξη, ως προς την τηρηθείσα διαδικασία.
Η Επιτροπή στη συνέχεια μελέτησε προσεκτικά τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής
και της τεχνικής προσφοράς και αποφάσισε ομόφωνα όπως συγκληθεί εκ νέου, σε κλειστή
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συνεδρίαση την 28η Ιουνίου 2017 και ώρα 10.30 μ. μ στον ίδιο χώρο, με σκοπό την
αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 16:00 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής».
«ΠΡΑΞΗ 06/28.06.2017
Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή ογδόη (28η) Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον έβδομο (7ο)
όροφο αυτού επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόκληση του
Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη , αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π κλ. ΠΕ13, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) , η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμόν 24/08-06-2017 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 3593/09.06.2017 Απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ:
ΨΗΩΧΟΞΛΔ-665).
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ. Ελένη Καραγιάννη, Εισηγήτρια του
Ι.Ε.Π. και κ. Νικόλαος Γραμμένος Σύμβουλος Γ’ του Ι.Ε.Π.
Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Μερόπη Πανταζίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο μοναδικό
θέμα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
Αξιολόγηση/βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό
(αρ. πρωτ. 3501/6-6-2017) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του
έργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020»
προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ. Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος, αφού πήρε τον λόγο, είπε τα
εξής: Σήμερα η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων που μετέχουν στον προαναφερόμενο διαγωνισμό. Η Επιτροπή λαμβάνοντας
υπόψη τα όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 14 της διακήρυξης προέβη στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων ως ακολούθως:
1. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») , όπως εκπροσωπείται κατά το
Νόμο.
Ομάδα κριτηρίων 1-Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
Κριτήριο 1.α.-Κατανόηση του έργου και των απαιτήσεων του
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Η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η υποψήφια ανάδοχος
εταιρεία τεκμηριώνει μέσα από την πρότασή της την πλήρη κατανόηση των αναγκών του έργου ως
και των ιδιαίτερων στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υλοποίησή του.
Κριτήριο 2.β.-Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων του έργου.
Η παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων του έργου είναι ιδιαίτερα σαφής και
δομημένη και ως εκ τούτου, θεωρείται υπερπλήρης. Άριστα επίσης περιγράφονται:
α) Η αναθέτουσα αρχή, β) η παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και
γ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», εντός του οποίου
εντάσσεται το υπό διακήρυξη έργο.
Κριτήριο 3.γ.-Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας σχετικά με τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν
Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία πρόκειται να
χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων που αφορά πιθανοτική και
ποιοτική αξιολόγηση. Παράλληλα, προτείνει μεθοδολογική προσέγγιση και εργαλεία που αφορούν
μεθόδους αποτύπωσης κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης, μεθόδους μητρών, συνάφειας και
συνέργειας, μεθόδους αξιολόγησης του συστήματος δεικτών, μεθόδους επεξεργασίας και
ανάλυσης δεδομένων κ.λ.π.
Επιπρόσθετα, προτείνονται τεχνικές-εργαλεία υλοποίησης του υπό εκτέλεση έργου όπως: PDM,
CCPM, PRINCE, MS PROJECT, MICROSOFT ONE DRIVE.
Κριτήριο 2-Λειτουργικότητα/Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου
Κριτήριο 2.α.-Αποτελεσματικότητα ομάδας έργου
Επαναλαμβάνεται, και στο παρόν κριτήριο , ότι η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης. Παρουσιάζεται αναλυτικά η στελέχωση της ομάδας έργου καθώς και η απασχόληση
όλων των στελεχών αυτής. Αποτυπώνεται δομημένα και βάσει σχετικού διαγράμματος η εμπλοκή
των μελών της ομάδας έργου στην υλοποίηση των υπό ανάθεση εργασιών.
2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «AQS Advanced Quality
Services Ltd. (πλήρης τίτλος ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε», όπως
εκπροσωπείται κατά το νόμο.
Ομάδα κριτηρίων 1-Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
Κριτήριο 1.α.-Κατανόηση του έργου και των απαιτήσεων του
Η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η υποψήφια ανάδοχος
εταιρεία τεκμηριώνει μέσα από την πρότασή της την πλήρη κατανόηση των αναγκών του έργου
και των ιδιαίτερων στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υλοποίησή του.
Κριτήριο 2.β.-Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων του έργου
Η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αναφορικά με τη σαφήνεια και την πληρότητα των
τρόπων υλοποίησης των αναγκών του έργου.
Κριτήριο 3.γ.-Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας σχετικά με τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν
Ως προς την προτεινόμενη μεθοδολογία η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία παρουσιάζει λεπτομερώς τις ενότητες των εργασιών που
πρόκειται να πραγματοποιήσει καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων έργων.
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Για τον σκοπό αυτό πρόκειται να χρησιμοποιήσει ειδικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει η ίδια η
υποψήφια ανάδοχος καθώς και διεθνείς μεθοδολογίες (π.χ. μεθοδολογία SIPOC).
Παράλληλα η υποψήφια ανάδοχος προτίθεται να προσεγγίσει τους πιθανούς κινδύνους και τα
προβλήματα που ενδεχόμενα μπορεί να ανασχέσουν την ομαλή πορεία υλοποίησης των
προγραμματισμένων έργων με σύγχρονες μεθόδους RISK ANALYSIS (ανάλυση κινδύνου), το οποίο
θα παραδοθεί στο Ι.Ε.Π..(πρόσθετο παραδοτέο).
Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία για την ολοκλήρωση του έργου της, πρόκειται να χρησιμοποιήσει
επιπρόσθετα εργαλεία όπως: μέτρηση αποδοτικότητας, διαγράμματα ροής, διαγράμματα
συσχέτισης, διαγράμματα αιτιών και αποτελεσμάτων, ελέγχου κ.λ.π.. Διαθέτει δε πιστοποιητικό ISO
9001:2015 σχετικά με τη διαχείριση έργων, διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης κ.λ.π.
Κριτήριο 2-Λειτουργικότητα/Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου
Κριτήριο 2.α.-Αποτελεσματικότητα ομάδας έργου
Ομοίως υπερκαλύπτονται , και στο συγκεκριμένο κριτήριο, οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
υποψήφια ανάδοχος εταιρεία παρουσιάζει με σαφήνεια τη ροή εργασιών, την απασχόληση, τις
αρμοδιότητες και την εμπλοκή κάθε μέλους της ομάδας έργου στην υλοποίηση του.
Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών όπως προκύπτει από
τα προαναφερόμενα.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών
Συντελεστής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
βαρύτητας
Υποψήφιοι Ανάδοχοι
(%)
1
DIADIKASIA
AQS
Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου
BUSINESS
Advanced
CONSULTING
Quality
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Services Ltd.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
1.α. Κατανόηση του έργου και των
110
110
απαιτήσεων του
5%
2.β. Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου
115
105
υλοποίησης των απαιτήσεων του 25%
έργου
3.γ.

Αναλυτική περιγραφή της
20%
μεθοδολογίας σχετικά με τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν
2
Λειτουργικότητα/Αποτελεσματικότητα
Ομάδας Έργου
2.α. Αποτελεσματικότητα ομάδας έργου
50%
ΣΥΝΟΛΟ
100%
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Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. την έγκριση των πρακτικών 05/2017 και 06/2017 που αφορούν
στα τυπικά δικαιολογητικά και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων στον υπ’ αρ. πρωτ. 3501/6-6-2017 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήρια αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για
την ολοκλήρωση των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020», προκειμένου να προβεί στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού.
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:30 μ.μ. μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, έληξε η
συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα Πράξη ως ακολούθως».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τα ως άνω υπ’ αρ. 5/2206-2017 και 6/28-06-2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π.
που αφορούν στα τυπικά δικαιολογητικά και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αρ. πρωτ. 3501/6-6-2017 συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρια αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου
υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των
Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020», προκειμένου να προβεί στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού.

....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γεράσιμος Κουζέλης

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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