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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2335/15-03-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 10/14-03-2019
Σήμερα 14 Μαρτίου 2019, 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης και
Ελένη Τσίκιζα.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
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. 2/04.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019
(ΑΔΑΜ: 19PROC004462599) συνοπτικό διαγωνισμό
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς
έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 721/13-03-2019):
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 2/04.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 2264/13.03.2019) πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ.
1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004462599, αρ. διακ. 03/2019) συνοπτικό διαγωνισμό για την
ανάληψη του έργου: «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων:
Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» στο
πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ΔΡΑΣΗ 4 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ».
Το πρακτικό αφορά στο στάδιο του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων για την προσωρινή κατακύρωση των τμημάτων Α΄και Β΄ του έργου της διακήρυξης. Για το
τμήμα Γ δεν έχει κατατεθεί προσφορά:
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Πράξη 2 / 4. 3. 2019
Στην Αθήνα, σήμερα, την τέταρτη (4η) Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη,
αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν
πρωτ. 1980/1.3.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΘ50ΞΛΔ-ΟΦΨ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., όπως
ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με ταυτόχρονη και ταυτάριθμη απόφαση, και αναρτήθηκε στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την αυτή ΑΔΑ και ισχύει.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος
εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ως και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη
εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Γραμμένου.
Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Κλειώ Βακαλοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και
αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. Φωτεινής
Παπαδοπούλου, 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 του συνοπτικού διαγωνισμού με υπ’
αριθμ. πρωτ. 1305/14.2.2019 αριθμός διακήρυξης: 03/2019 και ΑΔΑ: 6ΞΥΤΟΞΛΔ-Φ4Α και όπως
ανακοινοποιήθηκε στο ορθό λόγω αναριθμητισμού ως προς την ημερομηνία διενέργειας με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια γραφικής ύλης, παροχή
υπηρεσιών τροφοδοσίας και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Η σχετική σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η
ανωτέρω διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα Α: «Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης»
Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης (catering)»
Τμήμα Γ: «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων»
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο
πλαίσιο του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1305 /14.2.2019 αριθμός διακήρυξης
03/2019 και ΑΔΑ: 6ΞΥΤΟΞΛΔ-Φ4Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, υπεβλήθησαν έως την καταληκτική ημερομηνία (01.03.2019 και ώρα
15:00 μ.μ.), και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση προσφορές από τρεις (3)
υποψηφίους αναδόχους ως εξής:
1.
2.
3.

«Δ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 1693/19-2-2019) με έδρα την Αθήνα (Αμπελόκηποι),
επί της οδού Πανόρμου, αριθμ. 101, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 1885/27-2-2019) με έδρα την Κόρινθο, στην θέση
Μπαθαρίστρα, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» (Αρ. Πρωτ.: 1914/28-2-2019) με έδρα
τo Hράκλειο Αττικής, επί της οδού 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
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1-3 και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε
ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων
της προκηρυχθείσας διακήρυξης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και η
πληρότητα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι και οι εσωτερικοί φάκελοι, μετά την αποσφράγισή τους λάμβαναν τους
ανωτέρω αύξοντες αριθμούς.
Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ανά Τμήμα ως
ακολούθως:
Προσφορά για το Τμήμα Α: «Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης», έχει καταθέσει μόνο
ο εξής υποψήφιος ανάδοχος:
1.
«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» (Αρ. Πρωτ.: 1914/28-2-2019) με
έδρα τo Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, νόμιμα
εκπροσωπούμενης.
Έτσι η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Α: «Συνεδριακό
υλικό και υλικό δημοσιοποίησης» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού τριών ανεξάρτητων
σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ως εκ τούτου πληρούνται
στο πρόσωπο της υποψήφιας αναδόχου εταιρίας οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της οικείας
διακήρυξης. Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η
Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχε
(α) από 27/9/2019 το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), (β) το από 29/3/2016
καταστατικό (τροποποίηση) της υποψήφιας αναδόχου εταιρίας (γ) η υπ’ αριθμόν πρωτ.
416550/14.4.2016 ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η./Β.Ε.Α. (δ) το υπ’
αριθμόν 7411/21.12.2018 πιστοποιητικό του Β.Ε.Α. περί της εγγραφής της στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθηνών (ε) το υπ’ αριθμόν πρωτ. 720216.01033764/18.12.2018 πιστοποιητικό
εκπροσώπησης, εκδοθέν από το τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η./ΒΕΑ (στ) το υπ’ αριθμόν
720216.01033763/18.12.2018 γενικό πιστοποιητικό της ως άνω Υπηρεσίας (ζ) την από 27.2.2019
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εν λόγω εταιρίας περί της εγγραφής της στο ΒΕΑ
(η) βεβαίωση της αρμόδιας ΔΥΟ Ηρακλείου περί της μεταβολής των εργασιών (θ) το στο 25.2.2019
πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. περί της συμμετοχής της στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.
Έτσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στο άρθρο 12.1 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». Εντός
αυτού υπήρχε το μοναδικό φύλλο, συμπληρωμένο με τον οικείο πίνακα συμμόρφωσης της
διακήρυξης με την επισήμανση ότι για το δίπτυχο φυλλάδιο ο υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει 120
τεμάχια (αντί των 110 τεμαχίων της διακήρυξης) και μπλοκ σημειώσεων 130 τεμάχια (αντί των 110
τεμαχίων της διακήρυξης). Έτσι η επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12.2 της ανωτέρω προκήρυξης και μονόγραψε το 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 ποσό των τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (441,50€) πλέον
ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
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(547,46€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των
επτακοσίων ευρώ (700,00€) με Φ.Π.Α..
Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι ενώ στη σελίδα 2 της οικείας διακήρυξης αναφέρεται ως
προϋπολογισμός του συγκεκριμένου τμήματος το ποσό των 564,52 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με τον
αναλογούντα ΦΠΑ 700 Ευρώ, στη σελίδα 9 της αυτής διακήρυξης προφανώς από παραδρομή
αναφέρεται το ποσό των 403,23 Ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ και με τον αναλογούντα ΦΠΑ 700 Ευρώ.
Προσφορές για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης (catering)», κατά χρονολογική σειρά, έχουν
καταθέσει οι εξής υποψήφιοι ανάδοχοι:
1.
«Δ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 1693/19-2-2019) με έδρα την Αθήνα,
(Αμπελόκηποι) επί της οδού Πανόρμου, αριθμ. 101, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
2.
«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 1885/27-2-2019) με έδρα την Κόρινθο, στην θέση
Μπαθαρίστρα, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Έτσι, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών για το Τμήμα Β ως
ακολούθως:
1. «Δ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 1693/19-2-2019) με έδρα την Αθήνα (Αμπελόκηποι), επί
της οδού Πανόρμου, αριθμ. 101, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης
(catering)» και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον α.α. 2 και μονογραφήθηκαν
εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ),
ανεπαρκώς συμπληρωμένο, και ειδικότερα το πεδίο σχετικά με την υποχρεωτική αναφορά του
τμήματος, για το οποίο είχε υποβάλλει την προσφορά. Συνεπώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στο άρθρο 12.1 της προαναφερθείσας προκήρυξης και η
συγκεκριμένη παράλειψη επισείει ποινή αποκλεισμού από την διαγωνιστική διαδικασία και κατά
συνέπεια παρέλκει η εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής, ως και η αποσφράγιση των
προσφορών (τεχνικής και οικονομικής).
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της
υποψήφιας αναδόχου εταιρίας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης
(catering)», και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον α.α. 3 και μονογραφήθηκαν
εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχε (α) το από 1.3.2019 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ), (β) το καταστατικό της εταιρίας (γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 105/25.2.2019
πιστοποιητικό εγγραφής της στο Επιμελητήριο Κορινθίας (δ) το υπ’ αριθμ. πρωτ.
706366.1102454/22.2.2019 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της ως άνω Υπηρεσίας
(Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.) (ε) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 766366.1102453/22.2.2019 γενικό πιστοποιητικό της
αμέσως ως άνω υπηρεσίας εμφαίνον την εικόνα αυτής (στ) την υπ’ αριθμ. 1190292/12.6.2018
ανακοίνωση της αμέσως ως άνω υπηρεσίας (ζ) την από 1.3.2019 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
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εκπροσώπου (η) το υπ’ αριθμ. 408/22.2019 πρακτικό του Δ.Σ. για την έγκριση συμμετοχής στην
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.
Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.1 της
ανωτέρω προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
διαπίστωσε ότι εντός αυτού υπήρχε ο από 1.3.2019 πίνακας συμμόρφωσης, συμπληρωμένος κατά
τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη με παραπομπή σε συνοδευτικά αυτού έγγραφα ως προς τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη (άρθρο 12
παράγραφος 2) 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 ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι
συνολικά το ποσό των χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του
προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.645€)
με ΦΠΑ.
Προσφορές για το Τμήμα Γ: «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων» δεν έχουν κατατεθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή (Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) (α) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ) της ανωτέρω πρόσκλησης ανά
Τμήμα ως ακολούθως:
Για το Τμήμα Α: «Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης»: στην μοναδική υποψήφια
ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» (Αρ.
Πρωτ.: 1914/28-2-2019) με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ.
63, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον η υποβληθείσα προσφορά της ευρίσκεται εντός των ορίων
του προϋπολογισμού της οικείας διακήρυξης.
Για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης (catering)»: στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την
επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 1885/27.2.2019) με έδρα την Κόρινθο, στην θέση
Μπαθαρίστρα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον η υποβληθείσα προσφορά της ευρίσκεται
εντός των ορίων του προϋπολογισμού της οικείας διακήρυξης.
(β) τον αποκλεισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας της εταιρίας με την επωνυμία «Δ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης για τον αμέσως ως άνω λόγο.
(γ) την απευθείας ανάθεση για το Τμήμα Γ: «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων» και
εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:30 μ.μ. λύνεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα,
αποφασίζει να εγκρίνει:
α. Το Πρακτικό 2/04.03.2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC004462599) συνοπτικό διαγωνισμό.
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β. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα τμήματα Α: «Συνεδριακό υλικό
και υλικό δημοσιοποίησης» και Β: «Υπηρεσίες εστίασης (catering)», καλώντας τους
προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλλουν σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC004462599) συνοπτικού διαγωνισμού, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση.
γ. Την έγκριση απευθείας ανάθεσης για το Τμήμα Γ: «Μετακίνηση και διαμονή
συμμετεχόντων» και εφαρμογή των οικείων διατάξεων του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
....................................................................................................................................................
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
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