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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4725/20-07-2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 29/20-07-2017
Σήμερα 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει η κ. 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. 3Α/25-05-2017 και 7/07-07-2017 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. τα οποία αφορούν αφενός τα τυπικά
δικαιολογητικά και αφετέρου την αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, για την Εξωτερική Αξιολόγηση (υπ’ αρ. 02/2017 Διακήρυξη, ΑΔΑ:
ΨΨΑΕΟΞΛΔ-ΤΩΔ) της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης
Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς
έγκριση τα υπ’ αρ. 3Α/25-05-2017 και 7/07-07-2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών (αρ. πρωτ.: 1308/12-07-2017):
«ΠΡΑΞΗ 3A/25.05.2017
Στην Αθήνα, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον
τέταρτο όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από
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πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ασπασίας Οικονόμου, Συμβούλου Γ΄. Ι.Ε.Π, η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 10/02.03.2017 πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π και αναρτήθηκε στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 1549/09.03.2017 απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π
(ΑΔΑ:ΩΨ8ΩΟΞΛΔΧΟΕ).
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ. Ελένη Καραγιάννη, Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π και Νικόλαος
Ράπτης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π, ως μέλη.
Η
Πρόεδρος,
ανέθεσε
χρέη
Γραμματέα στον κ. Νικόλαο Ράπτη, μέλος της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της Γραμματέως αυτής κ.
Αλεξάνδρας Κιμισκίδου, υπαλλήλου του Ι.Ε.Π (ΙΔΑΧ), η δε, αναπληρώτρια αυτής κα Χριστίνα
Καλύβα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. είχε, ήδη, μετατεθεί από 27.04.2017 στην Π.Δ
Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του
άρθρου 14 του ν.2690/1999 όπως ισχύει (1693/2013 Διοικ.Εφ.Πειραιά/Σχηματισμός Ακυρωτικής
Διαδικασίας, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ), προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα
στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αποσφράγιση των προσφορών με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και την πληρότητα της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον
συνοπτικό διαγωνισμό (ΑΠ 2913/9.5.2017, ΑΔΑ:ΨΨΑΕΟΞΛΔΤΩΔ) με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση της
Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού ΥλικούΟριζόντια Πράξη», του Υπο-έργου 11 του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2-14-2020,
προϋπολογισμένης δαπάνης 12.096,77 Ευρώ μη συμπεριλαβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και
15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α από 24%. Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο
απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η κ. Πρόεδρος, αφού πήρε το λόγο, αναφερομένη στα μέλη της Επιτροπής ως και στους
παριστάμενους εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων, που παρατίθενται πιο κάτω, είπε τα
εξής:. Το Ι.Ε.Π με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2913/9.5.2017, ΑΔΑ:ΨΨΑΕΟΞΛΔΤΩΔ) (αριθμός διακήρυξης
2/1017) πρόσκληση του ενδιαφέρεται για την επιλογή αναδόχου και με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
υλοποίησης του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκαπιδευτικού Υλικού-Οριζόντια Πράξη», του Υπο-έργου 11 του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση». Οι εκπρόθεσμες προσφορές, κατά τη ρητή διάταξη της παρ. (5) του άρθρου 96 του Ν.
4412/2016, (ΦΕΚ 147. τ΄. Α΄.) όπως ισχύει ως και του άρθρου 6 της υπ’ αριθμόν 2/2017 διακήρυξης,
επιστρέφονται στους υποψηφίους αναδόχους, χωρίς να αποσφραγιστούν, μη λαμβανομένης
υπόψη, της αιτίας του εκπροθέσμου αυτών. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων
υποψηφίων έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση των στοχείων και εγγράφων που έχουν
καταθέσει οι συνδιαγωνιζόμενοι, τα οποία ελέγχονται στο στάδιο της παρούσας διαγωνιστικής
διαδικασίας. Προσφορές, κατά χρονολογική σειρά, έχουν καταθέσει οι εξής:.
1) «ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αριθμ. πρωτ. 3227/24.5.2-17,
ώρα 11.20 π.μ.)
2) «ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αριθμ.
πρωτ. 3234/24.5.2017, ώρα 14.30 μ.μ.)
3) «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ»(αριθμ. πρωτ. 3235/24.5.2017, ώρα 14.50 μ.μ.)
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Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλλει τις προσφορές της ,εμπρόθεσμα
και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν , στο
εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα αποσφραγιστούν οι
ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων του προκηρυχθέντος
διαγωνισμού, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, κατά τα οριζόμενα στην οικεία
πρόσκληση, και θα επακολουθήσει ο έλεγχος της πληρότητας των φακέλων των τεχνικών
προσφορών.
Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, με την παρουσία των
πιο κάτω αναφερόμενων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, με την σειρά της κατάθεσής
τους στο Ι.Ε.Π.
1) «ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο κος Ιωάννης Θάνος του Αθανασίου, δυνάμει της από 23.05.2017
έγγραφης εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της υποψήφιας αναδόχου κ. Σταματίου Λάμπρου του
Κωνσταντίνου. Η Επιτροπή , αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη
τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή
αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχαν α) η
εγγυητική επιστολή της τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»/ΚΑΤAΣΤΗΜΑ Συγγρού
(1727) με αριθμό 470484, ημερομηνία έκδοσης την 19η.05.2017, ποσού 241,93 ευρώ ισχύος μέχρι
31.03.2018, β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, όπως
ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση. ΄Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις των οριζομένων στις παρ. παρ. (9) και (10) της προαναφερθείσας προκήρυξης.
Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή της στα ως άνω
έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (10) της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής.
Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», παρέμεινε σε φύλαξη για την
αποσφράγισή του στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, αφού προηγουμένως, αξιολογηθεί η
υποβληθείσα τεχνική προσφορά.
2) «ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Αικατερίνη Μηλαθιανάκη του Γεωργίου , δυνάμει της από
24.05.2017 έγγραφης εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της υποψήφιας αναδόχου κ. Κυριακής
Πανουργιά του Γεωργίου. Η Επιτροπή , αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε
την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του
οποίου υπήρχαν α) η εγγυητική επιστολή του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ », με αριθμό 743400, ημερομηνία έκδοσης την
23η.05.2017, ποσού 241,93 ευρώ ισχύος μέχρι την επιστροφή της , β) το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία
πρόσκληση. ΄Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στις παρ. παρ.
(9) και (10) της προαναφερθείσας προκήρυξης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της
Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή της στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
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Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (10) της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραφε κάθε φύλλο αυτής.
Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», παρέμεινε σε φύλαξη για την
αποσφράγισή του στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, αφού προηγουμένως, αξιολογηθεί η
υποβληθείσα τεχνική προσφορά.
3)«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ»
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε κα Ιφιγένεια Πολυχρονοπούλου , δυνάμει της από 24.05.2017
έγγραφης εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της υποψήφιας αναδόχου κ.Πέτρου Μπάλιου του
Αθανασίου. Η Επιτροπή , αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη
τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή
αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχαν α) η
εγγυητική επιστολή του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
», με αριθμό 743487, ημερομηνία έκδοσης την 24η.05.2017, ποσού 241,93 ευρώ ισχύος μέχρι την
επιστροφή της , β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, όπως
ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση. ΄Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις των οριζομένων στις παρ. παρ. (9) και (10) της προαναφερθείσας προκήρυξης.
Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή της στα ως άνω
έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (10) της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραφε κάθε φύλλο αυτής.
Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», παρέμεινε σε φύλαξη για την
αποσφράγισή του στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, αφού προηγουμένως, αξιολογηθεί η
υποβληθείσα τεχνική προσφορά.
Καθ΄ όλο το στάδιο της περιγραφείσας διαδικασίας οι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων
ελάμβαναν γνώση των κατατεθέντων εγγράφων και παρείχετο το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά,
χωρίς. Ωστόσο, να διατυπωθεί οποιαδήποτε επιφύλαξη ή ένσταση αναφορικά με την τηρηθείσα
διαδικασία αλλά και του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων. Με το πέρας του
ελέγχου οι εκπρόσωποι απεχώρησαν της αίθουσας και παρέμειναν τα μέλη της Επιτροπής για τον
ενδελεχή έλεγχο των φακέλων και των εγγράφων που περιείχοντο σ ΄αυτούς. Την 13.30 μ.μ. η
Επιτροπή περάτωσε το παρόν στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, λύθηκε η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται».
«ΠΡΑΞΗ 07/07.07.2017
Στην Αθήνα, σήμερα, την εβδόμη (07η) Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα
12η μεσημβρινή, 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).
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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. 2913/9-5-2017) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την
επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης ‘Καθολικός
σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού –Οριζόντια Πράξη’»
προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των12.096,77 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 «ΑΚΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως εκπροσωπείται κατά το Νόμο.
Ομάδα κριτηρίων Αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς
Κριτήριο 1. –Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
Κριτήριο 1.α.- Κατανόηση του έργου και των απαιτήσεών του
Η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η υποψήφια ανάδοχος
εταιρεία μέσα από την υποβληθείσα πρότασή της περιγράφει με πληρότητα τα ιδιαίτερα στοιχεία
των υπό ανάθεση εργασιών καθώς και τις απαιτήσεις αυτού.
Κριτήριο 2.β.-Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων του έργου
(αντικείμενο του έργου).
Η υποβληθείσα προσφορά είναι σαφής, αναλυτική και περιγράφονται πλήρως οι απαιτήσεις του
έργου και του τρόπου υλοποίησης αυτού. Ως εκ τούτου, η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις
της διακήρυξης.
Κριτήριο 3.γ.-Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας σχετικά με τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν
Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία περιγράφει
αναλυτικά τα μεθοδολογικά εργαλεία που πρόκειται να αξιοποιήσει, παρουσιάζοντας
διαγραμματικές απεικονίσεις και υποστηρίζοντας την αποτελεσματική επίτευξη των ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και τη λήψη
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων εφόσον αυτά απαιτηθούν.
Κριτήριο 2-Λειτουργικότητα/Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου
Κριτήριο 2.α.-Αποτελεσματικότητα ομάδας έργου
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Επαναλαμβάνεται και στο παρόν κριτήριο , ότι η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης. Παρουσιάζεται κατά τρόπο αναλυτικό η στελέχωση της ομάδας έργου και
αποτυπώνεται δομημένα η εμπλοκή των μελών της ομάδας έργου στην υλοποίηση των υπό
ανάθεση εργασιών.
2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»,
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 με άρτιο τρόπο την πρότασή της, αναφορικά με το υπό διακήρυξη έργο.
Κατανοεί πλήρως το έργο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτού.
Κριτήριο 2.β.-Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων του έργου
Επαναλαμβάνεται και στο κριτήριο αυτό, ότι η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία τεκμηριώνει σαφώς και πλήρως την πρότασή της, με
τρόπο περιεκτικό και συγκροτημένο.
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 εταιρεία παρουσιάζει υψηλή εμπειρογνωμοσύνη, εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης
ποιότητας. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των σύγχρονων και υψηλής ποιότητας εργαλείων που
πρόκειται να χρησιμοποιήσει, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των απαραίτητων μηχανισμών
ελέγχου και ανατροφοδότησης.
Κριτήριο 2-Λειτουργικότητα/Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου
Κριτήριο 2.α.-Αποτελεσματικότητα ομάδας έργου
Η προσφορά της υποψήφιας ανάδοχης εταιρείας, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
υποψήφια εταιρεία, παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο το ανθρώπινο σχήμα οργάνωσης και
διοίκησης του έργου, αναφέροντας πλήρως τους οργανωτικούς ρόλους καθενός από τα μέλη της
ομάδας έργου σε τρία ιεραρχικά επίπεδα.
3. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.
Κριτήριο 1. –Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
Κριτήριο 1.α.-Κατανόηση του έργου και των απαιτήσεων του
Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία με την προσφορά της υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Περιγράφεται με σαφήνεια το υπό ανάθεση έργο καθώς και οι απαιτήσεις αυτού.
Κριτήριο 2.β.-Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων του έργου
Η προσφορά της εταιρείας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης αναφορικά με την
σαφήνεια και την πληρότητα υλοποίησης του έργου.
Κριτήριο 3.γ.-Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας σχετικά με τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν
Η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η περιγραφή των μεθοδολογικών
εργαλείων κρίνεται ως αρκετά εκτεταμένη και θεωρητική.
Κριτήριο 2-Λειτουργικότητα/Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου
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Κριτήριο 2.α.-Αποτελεσματικότητα ομάδας έργου
Η προσφορά της υποψήφιας ανάδοχης εταιρείας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Παρουσιάζονται με σαφήνεια και ευκρίνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους της ομάδας
έργου.
Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών όπως προκύπτει από
τα προαναφερόμενα.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)

1

ΑΚΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΝΩΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡ
ΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

5%

110

115

105

25%

107

110

105

20%

109

110

108

50%

112

115

115

100%

109,60

112,75

110,60

Μεθοδολογία
υλοποίησης του Έργου

1.α. Κατανόηση του έργου
και των απαιτήσεων
του
2.β. Σαφήνεια
και
πληρότητα του τρόπου
υλοποίησης
των
απαιτήσεων του έργου
Αναλυτική περιγραφή
της μεθοδολογίας
σχετικά με τα εργαλεία
που θα
χρησιμοποιηθούν
2
Λειτουργικότητα/Αποτ
ελεσματικότητα
Ομάδας Έργου
2.α. Αποτελεσματικότητα
ομάδας έργου
ΣΥΝΟΛΟ

Υποψήφιοι Ανάδοχοι

3.γ.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. την έγκριση των πρακτικών 3Α/25-5-2017 και 07/07-07-2017 που
αφορούν στα τυπικά δικαιολογητικά και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αρ. πρωτ. 2913/9-5-2017 συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρια αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης
του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης ‘Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού –Οριζόντια Πράξη’», προκειμένου να προβεί στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00 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 Πρακτικά
3Α/25-5-2017 και 07/07-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορούν
στα τυπικά δικαιολογητικά και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αρ. πρωτ. 2913/9-5-2017 συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρια αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση της
Πράξης ‘Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού –Οριζόντια Πράξη’», προκειμένου ο διαγωνισμός να προχωρήσει στο επόμενο
στάδιο.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, 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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