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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14295/17-09-2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 46/16-09-2021
Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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. Ιωάννη Αντωνίου.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα,
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη
Χαριτωνίδου.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/09-09-2021 και 2/10-09-2021 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και
υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία
Χαλβαντζή, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και
Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση τα υπ’ αρ. 1/09-09-2021 και 2/10-09-2021 Πρακτικά
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και
υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (αρ. πρωτ.: 2616/16-09-2021):
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«ΠΡΑΞΗ 1/09-09-2021
(Διακήρυξη 4/2021, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1)
Στην Αθήνα σήμερα, 09-09-2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον έβδομο (7ο) όροφο αυτού (Γραφείο 705),
επί της οδού Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, κ. Ευστάθιου Στυλιάρη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., η
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ:
ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης,
Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ και κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. Χρέη
γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα – Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο
ΙΕΠ.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες
της, και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Την επισκόπηση των ηλεκτρονικών φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 12742/04-08-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 και
Α.Δ.ΑΜ: 21PROC009036924 2021-08-05 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2021), με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή
Αναδόχου.
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, είπε ότι το Ι.Ε.Π.,
ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 04/2021 Διακήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή
Αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για την εκτέλεση του αμέσως ανωτέρω έργου.
Συγκεκριμένα, η οικεία διακήρυξη αφορά στην υποβολή προσφοράς για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό
σύμφωνα με το Παράρτημα I της οικείας διακήρυξης και αναλύεται ως εξής:
Α/Α
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΠΡΟΪΟΝ
ΕΙΔΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER)
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SWITCHES)
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ &ΟΘΟΝΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (CAMERA
VIDEOCONFERENCE)
ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO PROJECTOR ΤΥΠΟΥ Ι
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO PROJECTOR ΤΥΠΟΥ ΙΙ
SUITE ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ANTIVIRUS
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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1
2
30
6
1
1
1
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Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό του Διαγωνισμού, αυτός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από
τον τακτικό προϋπολογισμό 2021 του ΙΕΠ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 30200000 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και έχει λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α)
συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 136294,1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν, σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Στη συνέχεια και ώρα 14:12, το μέλος της επιτροπής Ελένη Ταράτσα συνδέθηκε στο σύστημα με
τους κωδικούς της (διαπιστευτήρια/όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό) και επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 136294,1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον διαγωνισμό είχε
υποβληθεί εμπρόθεσμα, στις 03/09/2021, και ώρα 14:27:45, μία (01) προσφορά με αρ.
Ηλεκτρονικής προσφοράς πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ: 238375 από τον παρακάτω Υποψήφιο Ανάδοχο:
Επωνυμία
«COSMOS
COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.»

Έδρα
ΑΦΜ
Μεταμόρφωση
094223430
Αττικής, οδός Παύλου
Μπακογιάννη 44, Τ.Κ.
14452

ΔΟΥ
ΦΑΕ Αθηνών

Εκπρόσωπος
Δημήτριος Δάφνης
Νόμιμος
εκπρόσωπος,
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 μ.μ. η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για να μελετήσει σε
επόμενη συνεδρίαση την προσφορά και τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί σε ηλεκτρονική
μορφή αρχείου «.pdf» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον υπ’ αριθμ. 136294,1 Διαγωνισμό. και
μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή περάτωσε τις εργασίες της, αφού
συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως».
«ΠΡΑΞΗ 2/10-09-2021
(Διακήρυξη 4/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 136294,1)
Στην Αθήνα σήμερα, 10-09-2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα
γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον έβδομο (7ο) όροφο αυτού
(Γραφείο 706), επί της οδού Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από
πρόσκληση του αναπληρωτή Προέδρου αυτής Γεώργιου Λαδιά, Προϊσταμένου του Τμήματος
Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων, λόγω κωλύματος του Προέδρου κ. Ευστάθιου
Στυλιάρη, η Επιτροπή Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του
Ι.Ε.Π., η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του
Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021
(ΑΔΑ: ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης,
Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, και κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. Χρέη
γραμματέως άσκησε, μετά από πρόταση του Προέδρου, το μέλος της επιτροπής κ. Ελένη Ταράτσα
λόγω δικαιολογημένης απουσίας τόσο της Γραμματέως όσο και της αναπληρώτριας αυτής.
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Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14076/10-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και
Συμβάσεων του ΙΕΠ, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΙΕΠ 13913/07-09-2021
κλειστός φάκελος προσφοράς του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Cosmos Business Systems
– Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και
με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Αριθμός Ηλεκτρονικής προσφοράς:
238375, Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Αριθμός συστημικού
διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 136294,1, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 03/09/2021», ο
οποίος εστάλη εμπρόθεσμα ταχυδρομικά, βάσει των οριζόμενων στην οικεία πρόσκληση, ήτοι πριν
από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 της
Διακήρυξης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν τον έντυπο φάκελο, τον
αποσφράγισαν και διαπίστωσαν ότι περιέχονταν σε αυτόν μία (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής
(Άρθρο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της οικείας Διακήρυξης) και άλλα είκοσι επτά (27) φύλλα (48
σελίδες) δικαιολογητικών, τα οποία μονόγραψαν.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες
της, και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Α) Τον έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «Cosmos Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη
Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στον Ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 12742/04-08-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 και
Α.Δ.ΑΜ: 21PROC009036924 2021-08-05 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2021), με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή
Αναδόχου.
Με την έναρξη της διαδικασίας, το μέλος της επιτροπής κ Ελένη Ταράτσα συνδέθηκε στο σύστημα
με τους κωδικούς (διαπιστευτήρια/όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό) και επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 136294,1.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», που είχε κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή «αρχείου .pdf» στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ για τον υπ’ αριθμ. 136294,1 Διαγωνισμό, ο οποίος εμπεριείχε έντεκα (11) συνολικά αρχεία
σε μορφή .pdf. Από την ενδελεχή μελέτη των δικαιολογητικών, προέκυψε ότι η Υποψήφια
Ανάδοχος, με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», έχει υποβάλει, σε συμφωνία με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της οικείας Διακήρυξης, τα
κάτωθι σχετικά:
1.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο πληροί τις προδιαγραφές της
οικείας διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 2.4.3.1.
2.
Την υπ’ αρ. 135650/27-08-2021 εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για εννιακόσια εξήντα ευρώ (960,00€) η οποία πληροί τις
προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 2.4.3.1.
3.
Έγγραφα που τεκμηριώνουν την συνάφεια της δραστηριότητας του φορέα με δ.τ. «COSMOS
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με το αντικείμενο της Διακήρυξης και την εκπροσώπηση του φορέα από τον
κ. Δημήτριο Δάφνη με ΑΔΤ ΑΑ026303.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία με δ.τ. «COSMOS
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430, και έδρα επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ
15232, Μεταμόρφωση Αττικής, πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, στο σύνολό της,
ως προς τα δικαιολογητικά του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
Β) Τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς και του (υπο)φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ». Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής
Προσφοράς, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με τη μορφή αρχείου .pdf, διαπιστώνοντας ότι η
απαιτούμενη ειδική ηλεκτρονική φόρμα ήταν πλήρως συμπληρωμένη και ψηφιακά
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς προκειμένου να αποφανθεί
ως προς τη πληρότητα και ισχύ των δηλούμενων χαρακτηριστικών της τεχνικής του προσφοράς και
εάν αυτά συνάδουν με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»), όπως
αυτές αποτυπώνονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης 1-8, και ιδίως με βάση την αντιπαραβολή όσων
αναγράφονται με το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις κ.λπ.) που έχει
συνυποβληθεί από τον πιο πάνω οικονομικό φορέα. Ελέγχοντας την τεχνική προσφορά της εταιρίας
βάσει των πινάκων συμμόρφωσης του διαγωνισμού καθώς και την αναλυτική προσφορά με τα είδη
η επιτροπή συμπέρανε ότι η προσφορά της εταιρίας υπερκαλύπτει τις ανάγκες του διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο οικονομικός φορέας με δ.τ.
«COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης ως προς την
πληρότητα του υπο-φακέλου «Τεχνική Προσφορά» στο σύνολό του, καθώς και την τήρηση όλων
των υποχρεωτικών απαιτήσεων εκ μέρους του, βάσει της οικείας διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2
«Τεχνική Προσφορά»).
Γ) Τον έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της
Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.», και προέβη στην ενδελεχή μελέτη του, από την οποία προέκυψε ότι ο Υποψήφιος
Οικονομικός Φορέας έχει υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου ποσού
σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (47.587,20€) (καθαρή
αξία), και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α 24%, έντεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και ενενήντα
τρία λεπτά (11.420,93€), ήτοι συνολική αξία, ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτώ ευρώ και
δεκατριών λεπτών (59.008,13€).
Αναλυτικότερα, η υποβληθείσα οικονομική προσφορά αποτυπώνεται στον πίνακα του υποφακέλου
(οικονομική προσφορά), του υποψήφιου οικονομικού φορέα, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως:
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Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά βρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού του υπό
διακήρυξη έργου, έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III
της οικείας διακήρυξης, με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και γίνεται αποδεκτή,
εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.4.4
«Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών»
αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας
Αρχής την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
(αριθμός Πρωτ. 12742/04-08-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 και Α.Δ.ΑΜ: 21PROC009036924
2021-08-05 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2021), με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Cosmos
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Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική &
Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430, και έδρα
επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ 15232, Μεταμόρφωση Αττικής νόμιμα
εκπροσωπούμενης, καθώς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά πληρούν τις
προϋποθέσεις της οικείας Διακήρυξης και η υποβληθείσα εκ μέρους του Οικονομική Προσφορά
βρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού του υπό διακήρυξη έργου, ήτοι προσφέρει το
ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (47.587,20€)
(καθαρή αξία), και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α 24%, έντεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και
ενενήντα τρία λεπτά (11.420,93€), ήτοι συνολική αξία, ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτώ ευρώ
και δεκατριών λεπτών (59.008,13€).
Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 μ.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, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχουν τα ως άνω υπ’
αρ. 1/09-09-2021 και 2/10-09-2021 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,
και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση
χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις
ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
Επί της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή εντός
δέκα (10) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:45, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ιωάννης Αντωνίου

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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