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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2169/09-03-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 11/08-03-2018
Σήμερα 8 Μαρτίου 2018, 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,
Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 01-06/03/2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών με
θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του υποψηφίου αναδόχου του
Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1077/15.02.2018 και αρ.
διακήρυξης 01/2018
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων , έχει καταθέσει την
παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 606/07-03-2018):
«Σχετ.:Ο υπ’ αρ. πρωτ. 1077/15.02.2018 συνοπτικός διαγωνισμός.
Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας το υπ’ αρ. πρωτ. 01-06/03/2018 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του
υποψηφίου αναδόχου «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με τον δ.τ. «T.B.S. Α.Ε.» «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων» των πράξεων
«Επιστημονική Υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036, «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης
δια την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 και σε
«Πιλοτικές παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης»
με MIS 5003740» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού δεκατρείς χιλιάδες
τετρακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (13438,70 ευρώ).
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή και
διευκρίνιση.
«ΠΡΑΞΗ 01-06/03/2018
Στην Αθήνα, σήμερα, την έκτη (06) Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 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. ΠΕ 13, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 37/21-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την
υπ’ αριθμόν 6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π.
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. Ελισάβετ Αναστασοπούλου, 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, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
Την Αποσφράγιση της προσφοράς (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, πληρότητα τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς) της συμμετέχουσας στο συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ.
1077/15.02.2018 (ΑΔΑ:6ΠΒΥΟΞΛΔ-ΑΕΘ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη
χαμηλότερη οικονομική προσφορά άνευ Φ.Π.Α. για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την «Προμήθεια
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλώσιμων» των πράξεων «Επιστημονική Υποστήριξη σχεδιασμού
εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036, «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα
μαθητείας» με MIS 5008057, «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης δια την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 και σε «Πιλοτικές παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης
Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 5003740» που συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020
συνολικού προϋπολογισμού δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(13438,70 ευρώ).
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής: Το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’ αριθμόν 01/2018 προκήρυξή του ενδιαφέρεται για
την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά με σκοπό την
«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλώσιμων». Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, έστω και εάν η καθυστέρηση
οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία, χωρίς να ερευνάται ο λόγος της μη έγκαιρης κατάθεσης ή
αποστολής αυτών στο Φορέα (Ι.Ε.Π.). Στην παρούσα συνεδρίαση ο ενιαίος φάκελος της
υποβληθείσας προσφοράς θα αποσφραγιστεί στο σύνολό του (έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων,
τεχνική και οικονομική προσφορά), εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 117 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147, τ’. Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Προσφορά έχει υποβάλλει μόνο η εταιρεία με την επωνυμία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «T.B.S. Α.Ε.» με έδρα τη Ν. Σμύρνη
Αττικής επί της Λεωφόρου Βενιζέλου, αριθμός 99, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της υποβληθείσας μοναδικής προσφοράς
από την ως άνω Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π., την 02.03.2018 με αριθμό πρωτ. 1673 και ώρα
14:45 μμ, ήτοι νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 της υπ’
αριθμόν 1/2018 διακήρυξης. Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην αξιολόγηση της εν λόγω
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προσφοράς, ελλείψει αντιθέτου διάταξης του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προβλέπουσα τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρθρο 106).
Αρχικά, αποσφραγίστηκε ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπιστώθηκε, εντός αυτού, η ύπαρξη
τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό ένα (01) και μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και
μονόγραψε ανά φύλλο κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αυτών
(τυπικών δικαιολογητικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμόν 10
παραγράφου της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι: (α) η κατάθεση της υπ’ αριθμόν 756321/28.02.2018
εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων /Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών, ποσού
διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (268,77 ευρώ), με την επισημειωτική πράξη
«Η εγγύηση διέπεται από ό,τι ορίζεται στη διακήρυξη με αριθμό 01/2018-Ισχύει και για τυχόν
επαναλήψεις», οπότε τεκμαίρεται ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις την περ. (v) της παρ. 13 της
ανωτέρω πρόσκλησης, ορίζουσας ότι «η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες, μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς και (β) το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρου 79 παρ.4 Ν4412/16, όπως ισχύει).
Από προσεκτική ανάγνωση του περιεχομένου του ανωτέρω εντύπου διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως
προς τη συμπλήρωση των απαντήσεων στις ερωτήσεις της ενότητας «Γ» με τίτλο «Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα» και
ειδικότερα εάν «έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα» και, εάν,
ομοίως «έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού». Δηλαδή δεν είχε σημειωθεί οποιαδήποτε απάντηση (ναι ή όχι).
Η επιτροπή θεωρεί ότι οι ως άνω ελλείψεις δε δύναται να διευκρινιστούν ή συμπληρωθούν, με
πρόσκληση προς την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία, κατά τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, καθόσον δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη, δοθέντος ότι δεν
συνιστούν τυπικό ελάττωμα, αλλά ουσιαστικό.
Μετά την ανωτέρω διαπίστωση, η επιτροπή δεν ερεύνησε το περιεχόμενο των υποφακέλων της
«τεχνικής» και «οικονομικής προσφοράς».
Αποφαίνεται, δε, ομόφωνα όπως απορριφθεί η υποβληθείσα μοναδική προσφορά και ματαιωθεί η
διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης με την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία
«T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως εκπροσωπείται
κατά το νόμο.
Ως εκ τούτου, εισηγείται ομόφωνα προς το Δ.Σ. τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’
αριθμόν 1/2018 διακήρυξης.
Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.μ. μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση η επιτροπή
περάτωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως
ακολούθως: …»

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 01-06/03/2018 της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών με θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης του υποψηφίου αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ι.Ε.Π. με αρ.
πρωτ. 1077/15.02.2018 και αρ. διακήρυξης 01/2018, ομόφωνα, αποφασίζει:
α την απόρριψη της υποβληθείσας μοναδικής προσφοράς και τη ματαίωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης με την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με
την επωνυμία «T.B.S. Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και
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β. την επανπροκήρυξη του με αρ. πρωτ. 1077/15.02.2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού
του Ι.Ε.Π..
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γεράσιμος Κουζέλης

Μάρθα Θωμοπούλου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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