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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12718/23-11-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 56/22-11-2018 

Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 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. 18/12.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. 

πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ, ΑΔΑΜ: 18PROC003781553) 

συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση οριστικής κατακύρωσης 

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

Μαρίνα Καπνιάρη, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 18/12.11.2018 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για 

τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 3275/21-11-2018): 

«ΠΡΑΞΗ 18/12.11.2018 

Στην Αθήνα, σήμερα, την δωδεκάτη (12η) Νοεμβρίου 2018, 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 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. Αναστασοπούλου Ελισάβετ, 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 και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των συμμετεχόντων στο 

συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης: 08/2018) με αριθμό  πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: 

Ω5ΔΝOΞΛΔ-9ΥΓ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια 

αναλωσίμων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την υπ’ 

αρ. 51/23-10-2018 πράξη του το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: Ω2ΘΑΟΞΛΔ-ΗΑΡ), ενέκρινε την υπ’ αρ. 15/19-

10-2018 Πράξη της παρούσας επιτροπής με την οποία είχε εισηγηθεί την κατακύρωση (Προσωρινοί 

Ανάδοχοι) της ως άνω πρόσκλησης και ανά τμήμα αυτής ως εξής: 

Για το Τμήμα Α: «Αναλώσιμα»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Για το Τμήμα Β: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

Nexion Hellas Ltd, (Αρ. Πρωτ.: 11733/17-10-2018) με έδρα το Χαλάνδρι, επί της οδού Εθνικής 

Αντιστάσεως, αριθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Για το Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την Αθήνα, επί 

της οδού Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Για το Τμήμα Δ: «Λογογράφος»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Για το Τμήμα Ε: «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

TBS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11791/18-10-2018, ώρα 14:29) με έδρα τη Ν. Σμύρνη, 

επί της λεωφόρου ΕΛ. Βενιζέλου, αρ. 99, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων με το υπ’ αρ. Πρωτ. 12078/ 29-10-2018 έγγραφο του 

απευθυνόμενο προς τις τρεις εταιρείες/προσωρινούς αναδόχους, προσκάλεσε αυτές όπως 

καταθέσουν, εντός προθεσμίας δέκα ημερών, φακέλους με τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατά 

τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.  

Συγκεκριμένα η εταιρεία Nexion Hellas Ltd απέστειλε φάκελο ο οποίος πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 

πρωτ. Ι.Ε.Π. 12365/7-11-2018. Η Επιτροπή άνοιξε τον ως άνω φάκελο και μονόγραψε τα 

συμπεριληφθέντα εντός αυτού δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα εντός του φακέλου υπήρχαν τα εξής: 

Έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. εμφαίνον τις κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες της προσωρινής 

αναδόχου εταιρείας 

ΑΔΑ: 9Ψ3ΚΟΞΛΔ-ΟΛΚ
18AWRD004061546 2018-11-23



Σελ. 3 από 6. 

Το υπ’ αρ. πρωτ. 690604.989068/1-11-2018 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ εμφαίνον τις τροποποιήσεις 

του καταστατικού. 

Το υπ’ αρ. πρωτ. 461688.655851/29-9-2017 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει 

ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Η με ημερομηνία 6-11-2018 υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει κανένας 

από τους λόγους αποκλεισμού της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 8 της οικείας 

πρόσκλησης. 

Η υπ’ αρ. Πρωτ. 431998/13-9-2018 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εκδοθείσα από τον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 65684249/12-10-2018 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 315981/18-9-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

 

H εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ανταποκρινόμενη στο ως άνω μήνυμα της Αναθέτουσας 

Αρχής, απέστειλε φάκελο ο οποίος πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ. Ι.Ε.Π. 12354/7-11-2018. Η 

Επιτροπή άνοιξε τον ως άνω φάκελο και μονόγραψε τα συμπεριληφθέντα εντός αυτού 

δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα εντός του φακέλου υπήρχαν τα εξής:  

Το υπ’ αρ. πρωτ. 7036/26-9-2018 Πιστοποιητικό του Ε.Β.Ε.Α. εμφαίνον τις κύριες και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες της προσωρινής αναδόχου εταιρείας (Κ.Α.Δ.) 

Η υπ’ αρ. 11761/2013 συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας σε 

Ε.Π.Ε. 

Η με ημερομηνία 7-11-2018 υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει κανένας 

από τους λόγους αποκλεισμού της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 8 της οικείας 

πρόσκλησης. 

Η με ημερομηνία 7-11-2018 υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους καταβάλλονται εισφορές είναι το ΙΚΑ για τους εργαζόμενους 

και ο ΕΦΚΑ για τον εργοδότη. 

Η υπ’ αρ. Πρωτ. 1036322/30-8-2018 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εκδοθείσα από το 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την οποία προκύπτει ότι η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία έχε 

καταβάλλει/ρυθμίσει τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές. 

Η υπ’ αρ. Πρωτ. 406192/30-8-2018 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εκδοθείσα από τον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 65684249/12-10-2018 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 65771547/31-10-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

 

Η εταιρεία TBS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ανταποκρινόμενη, στο ως άνω μήνυμα της 

Αναθέτουσας Αρχής, απέστειλε φάκελο ο οποίος πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ. Ι.Ε.Π.12225/2-

11-2018. Η Επιτροπή άνοιξε τον ως άνω φάκελο και μονόγραψε τα συμπεριληφθέντα εντός αυτού 

δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα εντός του φακέλου υπήρχαν τα εξής:  

Το υπ’ αρ. πρωτ. 278/8-1-2018 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Ε.Β.Ε.Α. εμφαίνον τις κύριες 

και δευτερεύουσες δραστηριότητες της προσωρινής αναδόχου εταιρείας (Κ.Α.Δ.) 
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Η με ημερομηνία 2-11-2018 υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει κανένας 

από τους λόγους αποκλεισμού της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 8 της οικείας 

πρόσκλησης. 

Η υπ’ αρ. Πρωτ. 231681/18-5-2018 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εκδοθείσα από τον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η υπ’ αρ. Πρωτ. 1233045/19-10-2018, ΕΑΜ:4052714, Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

εκδοθείσα από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 65713801/18-10-2018 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 334929/2-10-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών του Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου, κ. Αθανασίου Πολύδωρου ως και της αντιπροέδρου αυτής κ. Ελένης-Ιωάννας 

Πολύδωρου. 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 229901/17-9-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Γενικής 

Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του μέλους αυτής, κ. Oleksandr Poleshchuk. 

 

Από την επισκόπηση των ως άνω δικαιολογητικών τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι 

οι προσωρινές ανάδοχοι εταιρείες, ήτοι η εταιρεία Nexion Hellas Ltd, (Αρ. Πρωτ.: 11733/17-10-2018) 

με έδρα το Χαλάνδρι, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενη, η 

εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενη και η εταιρεία TBS 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11791/18-10-2018, ώρα 14:29) με έδρα τη Ν. Σμύρνη, επί 

της λεωφόρου ΕΛ. Βενιζέλου, αριθμ. 99, νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατόπιν της προσήκουσας 

σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση προσκομιδής των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, πληρούν 

τα κριτήρια για την κατακύρωση σε αυτές του συνοπτικού διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης: 

08/2018) με αριθμό  πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝOΞΛΔ-9ΥΓ) με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για 

την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια αναλωσίμων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την 

οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης: 08/2018) με 

αριθμό  πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝOΞΛΔ-9ΥΓ) με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια αναλωσίμων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εταιρείες: 

 Nexion Hellas Ltd, (Αρ. Πρωτ.: 11733/17-10-2018) με έδρα το Χαλάνδρι, επί της οδού 

Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενη, 

 ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενη 

 TBS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11791/18-10-2018, ώρα 14:29) με έδρα τη 

Ν. Σμύρνη, επί της λεωφόρου ΕΛ. Βενιζέλου, αριθμ. 99, νόμιμα εκπροσωπούμενη, οριστικές 

ανάδοχοι εταιρείες. 

Συγκεκριμένα: 
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 Για το Τμήμα Α: «Αναλώσιμα»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Για το Τμήμα Β: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

Nexion Hellas Ltd, (Αρ. Πρωτ.: 11733/17-10-2018) με έδρα το Χαλάνδρι, επί της οδού Εθνικής 

Αντιστάσεως, αριθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Για το Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την Αθήνα, επί 

της οδού Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Για το Τμήμα Δ: «Λογογράφος»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11784/18-10-2018, ώρα 13:45) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Μάρνη, αριθμ. 18, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Για το Τμήμα Ε: «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή»:  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

TBS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11791/18-10-2018, ώρα 14:29) με έδρα τη Ν. 

Σμύρνη, επί της λεωφόρου ΕΛ. Βενιζέλου, αριθμ. 99, 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 υπ’ αρ. 

18/12.11.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – 

Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 συνοπτικό 

διαγωνισμό. 

Ειδικότερα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γ) Για το Τμήμα Ε: 

1. Την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και αναλωσίμων» για το τμήμα Ε «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή», βάσει του 

αποτελέσματος και όπως ορίζεται στον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018  (ΑΔΑΜ: 

18PROC003781553) συνοπτικό διαγωνισμό στην εταιρεία «TBS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 99,  17123, 

Ν. Σμύρνη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 998280470, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

2. Αντικείμενο του έργου  του Αναδόχου είναι η προμήθεια επεξεργαστή εξυπηρετητή 

συμβατό με τον εξυπηρετητή Dell PowerEdge R320 (SN 3SMVT72) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018  (ΑΔΑΜ: 18PROC003781553) και την υπ’ 
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αρ. πρωτ. 11791/18.10.2018 προσφορά του Αναδόχου, η οποία γίνεται αποδεκτή και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά 

υπερέχει των όρων της διακήρυξης, αυτή είναι δεσμευτική ως προς τον ανάδοχο και προς 

όφελος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

3. Η διάρκεια της έργου της ανάθεσης ορίζεται από την ημερομηνία της ανάθεσης και 

ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα ισχύει για σαράντα (45) ημέρες (όλα τα παραδοτέα θα 

πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες από την ανάθεση – έως 

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την αρχή της ανάθεσης για την οριστική παραλαβή). 

4. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. Η Επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. 

5. Η αμοιβή για το έργο ανέρχεται έως του ποσού των χιλίων ογδόντα ευρώ (1.080,00€) 

άνευ Φ.Π.A., ήτοι χίλια τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.339,20€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη που προκύπτει 

θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510016. 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές 

των συνεργατών/-άτιδων του Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση 

της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από 

επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε 

τρίτου. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου, με την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του συνόλου του 

αντικειμένου της ανάθεσης όπως αυτό καθορίζεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018  

(ΑΔΑΜ: 18PROC003781553) διακήρυξη  και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα 

παραστατικά. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να 

ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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