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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2336/15-03-2019
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. 9/6.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,
Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ.
13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415) 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.: 675/08-03-2019):
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 9/6.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 2152/07.03.2019) πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’
αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, αρ. διακ. 11/2018) συνοπτικό διαγωνισμό για
την ανάληψη του έργου: «Ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με
κινητική αναπηρία» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313.
Το πρακτικό αφορά στο στάδιο του ελέγχου της οικονομικής προσφοράς και βαθμολόγησης της
προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου για την προσωρινή κατακύρωση του έργου της διακήρυξης:
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ΠΡΑΞΗ 9/6-3-2019
Στην Αθήνα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον τέταρτο (4ο) 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 8717/21-122017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος
ΥΠΠΕΘ και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα
στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Την αποσφράγιση και την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, όπως αυτή υποβλήθηκε από
την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία και συμμετέχουσα στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, με την
επωνυμία INTE*LEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ νόμιμα εκπροσωπούμενη, στο
πλαίσιο του υπ’ αρ. αρίθμ. 11/2018 και με αρ. πρωτ. 13164/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6234ΟΞΛΔ-YE5,
συνοπτικού διαγωνισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ»
Υποέργο 4.
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα
μέλη αυτής ότι με την υπ. αριθ. Πρωτοκόλλου απόφαση 1772/22-02-2019 (Απόσπασμα Πρακτικού
7/21-02-2019 και ΑΔΑ: 6552ΟΞΛΔ-ΜΓ2), το Δ.Σ. της αναθέτουσας Αρχής ενέκρινε το υπ. αρίθμ. 6/20-22019 πρακτικό της παρούσας Επιτροπής και συγκεκριμένα ενέκρινε την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία INTE*LEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING
ΕΠΕ νόμιμα εκπροσωπούμενης, συμμετέχουσας στην υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. αρίθμ. 11/2018 και με αρ.
πρωτ. 13164/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6234ΟΞΛΔ-YE5) διακήρυξη με την οποία, η Αναθέτουσα Αρχή,
προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για
μαθητές/ήτριες με κινητική αναπηρία.
Στην παρούσα συνεδρίαση η Επιτροπή καλείται να ελέγξει την οικονομική προσφορά, όπως
αυτή κατατέθηκε με τον υπ. αρίθμ. πρωτ. ΙΕΠ 291/14-1-2019 φάκελο συμμετοχής στην ανωτέρω
διαγωνιστική διαδικασία. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος εκ μέρους του
Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, προσεκλήθησαν όπως παραστούν κατά τη σημερινή
συνεδρίαση, πλην όμως η κ. Μαρία Καραβελάκη ως εκπρόσωπος της εταιρείας INTE*LEARN,
ανταποκρίθηκε, γνωστοποιώντας ότι δεν δύναται να παραστεί.
Τα μέλη της Επιτροπής, αποσφράγισαν τον φάκελο, φέροντα τον αριθμό 2 και Τίτλο
«Οικονομική Προσφορά», θέτοντας την υπογραφή τους, τόσο στο εξωτερικό μέρος αυτού, όσο και στα
εντός αυτού έγγραφα. Από ενδελεχή μελέτη του εντύπου της οικονομικής προσφοράς προκύπτει ότι η
ως άνω υποψήφια ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλει τα εξής ποσά:
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Από επισκόπηση του ως άνω πίνακα, σε συνδυασμό με τους όρους της οικείας πρόσκλησης, προκύπτει
ότι η υποβληθείσα οικονομική προσφορά βρίσκεται εντός των ορίων της οικείας διακήρυξης. Ως εκ
τούτου οι τελικοί πίνακες βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 επ. της οικείας διακήρυξης
διαμορφώνονται ως εξής:
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Από τα ως άνω προκύπτει ότι η βαθμολογία της υποβληθείσας συνολικής προσφοράς
ανέρχεται σε U=101,18, ήτοι ικανοποιεί τους όρους της πρόσκλησης ως προς το σύνολο των κριτηρίων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. της
αναθέτουσας Αρχής την προσωρινή κατακύρωση, (προσωρινή Ανάδοχος) του υπ’ αρ. αριθ. 11/2018
και με αρ. πρωτ. 13164/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6234ΟΞΛΔ-YE5), συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάπτυξη
προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/ήτριες με κινητική αναπηρία, στην εταιρεία με την
επωνυμία INTE*LEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING, ΕΠΕ νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.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 την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα,
αποφασίζει να εγκρίνει:
α. Το υπ’ αρ. 9/6.03.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,
Προσκλήσεων - Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018
(ΑΔΑΜ: 18PROC004154415) Συνοπτικό Διαγωνισμό.
β. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας καλώντας τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει σε φάκελο με
ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με
το άρθρο 16 του υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, αρ. διακ.
11/2018) συνοπτικού διαγωνισμού, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την αποστολή της
παρούσας.
............................................................................................................................................
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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