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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
Του με αρ. πρωτ. 7949/18-07-2018 
και Α.Δ.Α. ΩΦΚ8ΟΞΛΔ-ΓΤΑ 
ως προς την εκ παραδρομής διπλή 
αποτύπωση του εδαφίου IV της 
οικονομικής προσφοράς 

26-10-2018 

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

Γεράσιμος Κουζέλης 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 31/17-07-2018 

Σήμερα 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη 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.: Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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 υπ’ αρ. 03/27-06-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 7231/02.07.2018) 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων 

Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του 

Ι.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση υπ’ αρ. 03/27-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 

Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός 
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σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» (αρ. πρωτ.: 

1712/02-07-2018): 

«ΠΡΑΞΗ 03/27-06-2018 
  
     Στην Αθήνα σήμερα την 27η Ιουνίου  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και  ώρα 11:00 π.μ. στα 

γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού, επί της 

οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της 

Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με 

MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 52/14-12-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την 

υπ’ αριθμόν 8717/21-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π. 

 

     Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κουρμπέτης Σύμβουλος Α’ 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., Συντονιστής Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π. και η κ. Μαρία 

Γελαστοπούλου, Εισηγήτρια Ι.Ε.Π. (Επιστημονική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π.). Χρέη γραμματέα 

άσκησε o κ. Άγγελος Νικολόπουλος αποσπασμένος 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 – αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της 

συμμετέχουσας εταιρείας, στη διαγωνιστική διαδικασία, με την επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία υπέβαλε την προσφορά της 

εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, στον ηλεκτρονικό 

δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 4479/30-4-2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2)  και 

αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1 και Α.Δ.ΑΜ 18PROC003018992 2018-04-30 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2018), 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού 

για μαθητές με προβλήματα ακοής με τη χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας για τη Γ. 

Δημοτικού» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», Υποέργο 8, με MIS 5001313 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς 

Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 

240.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

193.548,39€, ΦΠΑ : 46.451,61€). 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο είπε ότι: 

Στη συνεδρίαση της 8ης-6-2018 (αριθμός πρακτικού 2/8-6-2018) αποσφραγίστηκε η μοναδική 

υποβληθείσα προσφορά αναφορικά με τα «ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης και μετά την αξιολόγηση αυτών και διαπιστωθείσας 

της πληρότητας κατά τους όρους της οικείας πρόσκλησης, είχε συνταχθεί και υπογραφεί το υπ’ 

αριθμόν 2/08/06/2018 πρακτικό, με εισήγηση προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής για την αποδοχή 
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της ανωτέρω προσφοράς, με σκοπό τη συνέχιση του επόμενου σταδίου του διαγωνισμού, ήτοι την 

αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.  

 

Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την υπ’ αριθμόν 29/21-6-2018 πράξη του (ΑΔΑ: ΩΦΨ0ΟΞΛΔ-Ξ3Β 

ενέκρινε το ανωτέρω πρακτικό, αποδεχόμενο την προσφορά της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου 

εταιρείας ως και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού 

υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, κατά τη 

σημερινή συνεδρίαση. 

 

Το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με το, από 22-6-2018 (ώρα 

11:24:28) ηλεκτρονικό του μήνυμα, διαβίβασε προς την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία απόσπασμα 

του ως άνω πρακτικού του Δ.Σ. με ταυτόχρονη ενημέρωση για τη διενέργεια της διαδικασίας 

αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.  Κατά την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της 

Επιτροπής, δεν παρευρέθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, ούτε 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της, μη κωλυομένης όμως ένεκα τούτου, της περαιτέρω 

διαδικασίας. 

 

Ακολούθως, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τους αντίστοιχους κωδικούς (διαπιστευτήρια) (όνομα χρήστη και προσωπικός κωδικός) 

και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 57338,1 διαπίστωσε ότι με την υποβληθείσα προσφορά η 

ανωτέρω υποψήφια ανάδοχος είχε συνυποβάλλει (από 4-6-2018 και ώρα 09:44:37) και τον 

υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.4 της οικείας διακήρυξης 

σε συνάρτηση με το παράρτημα IV αυτής (Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς). 

 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς. 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση της προσφοράς καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος  αυτούς 

(όνομα χρήστη και τον μυστικό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστεί η 

οικονομική προσφορά. 

Αμέσως, μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριμένα 

ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά». 

 

Μετά την αποσφράγιση του ως άνω φακέλου η επιτροπή προέβη σε έλεγχο του 

περιεχομένου αυτού που υπέβαλε η εταιρεία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», 

νόμιμα εκπροσωπούμενη και διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης. 

Ειδικότερα η υποψήφια ανάδοχος της εταιρείας για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου 

προσέφερε το ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000 ευρώ), καθαρή αξία, πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ από σαρανταπέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (45.600), ήτοι συνολική αξία 

διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (235.600) ήτοι εντός τους ορίου του 

προϋπολογισμού του έργου. 

 

Αναλυτικότερα η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του 

υποφακέλου (οικονομική προσφορά) όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ως ακολούθως:  
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Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής, αφού είδαν τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο υπ’ αριθμόν 02/8-6-2018 πρακτικό της, ως και την υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά, προέβη στην αξιολόγηση – βαθμολόγηση αυτής, με βάση την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και όπως αυτή προκύπτει 

από τον μαθηματικό τύπο της οικείας πρόσκλησης, χωρίς ωστόσο να γίνεται εφαρμογή αυτού, 

ελλείψει συγκριτικών μεγεθών, απόντος έτερου υποψηφίου, ήτοι λόγω της προσφοράς εκ μέρους 

της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου. 

Παρά ταύτα για την πλήρωση της προϋπόθεσης της οικείας διακήρυξης η υποψήφια 

ανάδοχος εταιρεία συγκεντρώνει στη συνολική βαθμολογία βαθμούς εκατό (100)(Λι = τελικό 

εξαγόμενο αποτέλεσμα, σε περίπτωση εφαρμογής του οικείου μαθηματικού τύπου). 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.: α) ότι η 

υποψήφια ανάδοχος (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού (επαναπροκήρυξη – αριθμός Πρωτ.  

4479/30-4-2018) με κριτήριο ανάθεσης / αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής είναι η εταιρεία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας 

προκήρυξης, ήτοι έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  και συγκεκριμένα το ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων 

(190.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή εντός του προϋπολογισμού του προκυρηχθέντος έργου. 
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β) την ανάρτηση (ηλεκτρονικά) της σχετικής απόφασης με το επισυναπτόμενο παρόν 

πρακτικό στο ΕΣΗΔΗΣ, ως και  

γ) την ηλεκτρονική ενημέρωση της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:30 μ.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 03/27-06-2018 (αρ. 

πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 7231/02.07.2018) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 

Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός 

σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 

5001313 του Ι.Ε.Π., ομόφωνα, αποφασίζει: 

α) ότι η υποψήφια ανάδοχος (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) στην οποία πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού 

(επαναπροκήρυξη – αριθμός Πρωτ. 4479/30-4-2018) με κριτήριο ανάθεσης/αξιολόγησης 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής είναι η 

εταιρεία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, 

καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας προκήρυξης, ήτοι έχει προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής και συγκεκριμένα το ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλαδή εντός του προϋπολογισμού του προκυρηχθέντος έργου. 

β) την ανάρτηση της σχετικής απόφασης με το επισυναπτόμενο παρόν πρακτικό 

στο ΕΣΗΔΗΣ και  

γ) την ηλεκτρονική ενημέρωση της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας. 

................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, 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 

ΑΔΑ: ΩΦΚ8ΟΞΛΔ-ΓΤΑ


		2018-10-29T12:05:41+0200
	Athens




