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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής  με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού 

   

Αριθμός τεύχους προκήρυξης   02/2018 

 
 

Α. Αναθέτουσα Αρχή: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) – Ν.Π.Ι.Δ.- εποπτευόμενο από το Υπουργείο  

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Ιστοσελίδα 

www.iep.edu.gr  

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφορίων και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  κα Εύα-

Μαρίνα Καπνιάρη αριθμός τηλεφώνου213 133 5156, για τεχνικές προδιαγραφές κ. Βασίλειο Κουρμπέτη, τηλ. 213 

133 5301 

 

Β. 1) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 

39162110-9 Διδακτικό υλικό, 22111000-1 Σχολικά βιβλία, 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των 

πληροφοριών (παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη 

2) Αντικείμενο του διαγωνισμού:  Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην: 

Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της Γ’ τάξης του 

δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων, να γίνει προσβάσιμο από μαθητές που έχουν 

πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους. Ειδικότερα, η δράση θα αφορά την προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων 

διδακτικών εγχειριδίων με τη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς νοηματιστές. Ο όγκος και η ιδιομορφία του περιεχομένου απαιτεί ομάδα 

παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένους διερμηνείς ΕΝΓ και φυσικούς 

νοηματιστές της ΕΝΓ καθ’ όλη την διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης.  

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη. 

http://www.iep.edu.gr/
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3) Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των  

ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (240.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι 

εκατό ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και ανά αντικείμενο επιμερίζεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – Οριζόντια Πράξη» με κωδικό MIS: 5001313, και 

Κωδικό Πράξης (ΣΑ) Ε3451 ΣΑΕ: 2016 ΣΕ34510090 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους.  

4) Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της Σύμβασης έως και ένα (1) χρόνο 

Γ.  1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και 

ενενήντα επτά λεπτών (3.870,97€), το οποίο αντιστοιχεί στο δυο επί τοις εκατό (02 %) επί του συνολικού 

προϋπολογισμού στο καθαρό ποσό  

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσου με το πέντε επί τοις εκατό (5%) του 

Συμβατικού Τιμήματος άνευ Φ.Π.Α. 

γ) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (προαιρετική), ποσού έως δεκαπέντε επί τοις εκατό (≤15%) του 

Συμβατικού Τιμήματος άνευ Φ.Π.Α. 

2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών:  

α)  Η  δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» με κωδικό MIS: 

5001313 και ΣΑΕ: 2016ΣΕ34510090 

 
Α/Α 

 
ΒΙΒΛΙΑ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

 
ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 
1 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ΄ , Δ’ Δημοτικού 

34.500 184 32.258,06 7.741,94 
 

40.000,00 
 

2 Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού  36.200 248 52.419,35 12.580,65 65.000,00 

3 Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού 14.900 152 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

4 Μελέτη περιβάλλοντος 
 Γ΄ Δημοτικού 

21.200 152 25.806,45 6.193,55 
32.000,00 

5 Ιστορία Γ΄ Δημοτικού 32.300 152 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

6 Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού 29.400 144 26.612,90 6.387,10 33.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 168.500 1.032 193.548,39 46.451,61 240.000,00 
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Η σχετική πράξη συγχρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα 

πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020  και από Εθνικούς Πόρους. 

β)  Η πληρωμή του αναδόχου: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Η πληρωμή του τιμήματος  της παρούσας 

σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με την παράδοση και παραλαβή του κάθε αντικειμένου ως εξής: 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ 

Συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% 

1. Ανθολόγιο Γ΄ και Δ’ 
Δημοτικού 

Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

40.000,00€ 

2. Γλώσσα Γ’ Δημοτικού Εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

65.000,00€ 

3. Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού Εντός επτά (7) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

35.000,00€ 

4. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ’ 
Δημοτικού 

Εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

32.000,00€ 

5. Ιστορία Γ’ Δημοτικού Εντός έντεκα (11) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης 

35.000,00€ 

6. Θρησκευτικά Γ’ Δημοτικού Εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης 

33.000,00€ 

 

3) Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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 4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι ανάπτυξη ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού και ειδικότερα την προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων με τη 

δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς 

νοηματιστές.  

 

5) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας, επί ποινή αποκλεισμού, είναι οι 

προσφέροντες ή τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας αθροιστικά να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο ή ίσο με το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017, 2016, 2015).  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών οικονομικών 

χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος με το 50% του προϋπολογισμού του Έργου.  

6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών για ανάπτυξη συναφούς προσβάσιμου υλικού, ίση τουλάχιστον με το 50% του προϋπολογισμού 
του προκηρυσσόμενου Έργου. 

β) να διαθέτουν ομάδα έργου αποτελούμενη από τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά πρόσωπα: τρεις (3)  Κωφούς 
φυσικούς νοηματιστές (έχουν την ΕΝΓ ως πρώτη γλώσσα ή έχουν κωφούς γονείς) με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην απόδοση νοηματικών κειμένων από γραπτά ελληνικά και δυο (2) Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας με πιστοποιημένη επάρκεια διερμηνείας και εμπειρία στην συνεργασία για την απόδοση 
νοηματικών κειμένων, όπως προκύπτει αυτό από υπογεγραμμένο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό πρόθεσης 
συνεργασίας των μερών και δήλωσης διαθεσιμότητας για συναφείς υπηρεσίες (με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής όλων των συμβαλλομένων από Δημόσια Αρχή).  

 
Η παραπάνω ομάδα δεν θεωρείται ως υπεργολάβος. 

Δ.  1) Κριτήριο κατακύρωσης: 

η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

2) Διάθεση τεύχους  ηλεκτρονικού διαγωνισμού και λοιπών εγγράφων:  

Το τεύχος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τα λοιπά έγγραφα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

3) Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/03/2018 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 

04/04/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Περίληψη Ηλεκτρονικού  Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» 
«Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής  με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού)»   

Υποέργο 8 της Πράξης με τίτλο «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» MIS 
5001313 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέσα σε προθεσμία 22 ημερών, ήτοι μέχρι την παραπάνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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