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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12234/05-11-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 52/01-11-2018
Σήμερα 1 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης
και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Μαρία-Τατιάνα
Σπανέλλη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 16/24.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς
έγκριση το υπ’ αρ. 16/24.10.2018 Πρακτικό (αρ. πρωτ.: 3013/30-10-2018):
«ΠΡΑΞΗ 16/24.10.2018
Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή τετάρτη (24η) Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον τέταρτο (4ο)
όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση της
κ. Νικολέττας Γκλιάου, Συμβούλου Α΄ ΥΠΠΕΘ, Αναπληρώτριας του Προέδρου αυτής, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 37/30-08-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 10418/10-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΦΖΟΞΛΔ-
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Λ52) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε ως προς τη διάρκειά της και ισχύει
με την υπ’ αριθμόν 11306/30-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΕΒΟΞΛΔ-Σ0Ρ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη κ. Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό του Ι.Ε.Π. και κ.
Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π.
Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Βασιλική Χρύση, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και
αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. Ελισάβετ
Αναστασοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού 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 στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
Την Αποσφράγιση των προσφορών με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης:
09/2018) με αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 (ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ) με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο
πλαίσιο του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 (ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔΝΓΝ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
υπεβλήθησαν έως την καταληκτική ημερομηνία (23.10.2018 και ώρα 15:00 μ.μ.), και όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση προσφορές από δύο (2) υποψηφίους αναδόχους ως
εξής:
1. PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ, (Αρ. Πρωτ.: 11792/18-10-2018) με έδρα το Μήλεσι Αττικής, στη θέση
Μπρόκυμα, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
2. CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY RODUCTS MON. I.K.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11936/23-10-2018) με έδρα
το Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, νόμιμα
εκπροσωπούμενης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα
και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τους αύξοντες αριθμούς
(1) έως (2) και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, η 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, καθώς και η πληρότητα των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών.
Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως ακολούθως:
1.

PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ, (Αρ. Πρωτ.: 11792/18-10-2018) με έδρα το Μήλεσι Αττικής, στη θέση
Μπρόκυμα, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός
αυτού τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό (1) και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του
οποίου υπήρχε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, όπως
ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης που προσκόμισε ο προσφέρων πληρούν τις προϋποθέσεις των οριζομένων
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στο άρθρο 11.1 της προαναφερθείσας προκήρυξης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της
Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής.
Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και διαπίστωσε ότι
οι πίνακες «11.3.1 Αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας», «11.3.2 Έξοδα αποστολής» είναι σωστά
συμπληρωμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Αντίθετα, τα πεδία «Κόστος
χωρίς ΦΠΑ» και «Α*Β» στη σειρά «Έξοδα αποστολής» και το πεδίο «Σύνολο Τ» του πίνακα
«11.3.3 Σύνολο οικονομικής προσφοράς» είναι συμπληρωμένα λανθασμένα, δεδομένου ότι ο
υπολογισμός του Τύπου ΤΒ και συνεπώς και του κόστους για τα 3.510 τεμάχια (Α*Β), αλλά και του
συνολικού κόστους (Σύνολο Τ) δεν έχει γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Παράγραφο 11.3
της οικείας πρόσκλησης. Έτσι, το ποσό της οικονομικής προσφοράς, προφανώς από σφάλμα
εφαρμογής του μαθηματικού τύπου, δεν ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (6.946,08 €), όπως αναγράφεται στην προσφορά του ως άνω
υποψηφίου αναδόχου, αλλά στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και
εβδομήντα τριών λεπτών (13.640,73 €) πλέον ΦΠΑ από 24%, ευρισκόμενο εντός του
προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και
ενενήντα λεπτών (14.112,90€) άνευ ΦΠΑ.
Στην παρούσα διαδικασία δεν θα ζητηθούν διευκρινίσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 παρ. 1
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με το σφάλμα που έχει εμφιλοχωρήσει, με την
εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, καθόσον δεν επηρεάζεται το κύρος της υποβληθείσας
οικονομικής προσφοράς ουδέ θ’ αποτελέσει λόγω αποκλεισμού της υποψήφιας αναδόχου
εταιρείας από τη διαγωνιστική διαδικασία.
2.

CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY RODUCTS MON. I.K.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11936/23-10-2018) με έδρα
το Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, νόμιμα
εκπροσωπούμενης.

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός
αυτού τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό (2) και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του
οποίου υπήρχε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση.
‘Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 11.1
της προαναφερθείσας προκήρυξης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής,
έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής.
Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας
προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην
οικεία διακήρυξη το συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και
σαράντα λεπτών (7.937,40€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του
προκηρυχθέντος έργου των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών
(14.112,90€) άνευ ΦΠΑ.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή (Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) του ανωτέρω συνοπτικού
διαγωνισμού στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY
RODUCTS MON. I.K.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11936/23-10-2018) με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της
λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:30 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω
Πρακτικό 16/24.10.2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ.
11592/11.10.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, 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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