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Θέμα 7ο
Έγκριση του πρακτικού 1-06/11/2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (1/2019) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO
9001:2015».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται για συζήτηση το 7ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρίθμ. 1-06/11/2019 πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (1/2019)
με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015», προϋπολογισμού 20.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία αφορά
στο υποέργο 2 «Ενέργειες συστημικού χαρακτήρα στον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ» (ΚΕ 80019) της ενταγμένης
Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την
υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179 στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Σύμφωνα με το Πρακτικό 1-06/11/2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού) συνεδρίασε στις
06/11/2019 και προέβη στην αποσφράγιση των τεσσάρων προσφορών, έχοντας διαπιστώσει ότι οι
προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Αρχικά αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και ελέγχθηκαν τα περιεχόμενα των δικαιολογητικών συμμετοχής κι
έπειτα των τεχνικών προσφορών και αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια της διακήρυξης (1/2019),
προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όπου διαπίστωσε ότι προκύπτει προσωρινός
Ανάδοχος, λόγω χαμηλότερης τιμής προσφοράς, η εταιρεία ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. HAREVA
BUSINESS IDEAS E.E.). Επίσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την έγγραφη πρόσκληση στην
προσωρινά μειοδότρια εταιρεία να προβεί στην υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
κατακύρωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ενώ η αποσφράγιση αυτών θα γίνει σε ημερομηνία και
ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξει»,
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2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. Τη Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 1/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005741562)
4. Την από 11/10/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ περί ορισμού
Επιτροπών (ΑΔΑ: ΨΜΟΠ46Ψ8ΝΖ-70η).
και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1-06/11/2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών,
Β. την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (1/2019) για την «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015» στην εταιρεία
ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, από την οποία θα ζητηθεί να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 1/2019, ενώ η αποσφράγιση
αυτών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού και θα γνωστοποιηθεί
στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Συνημμένα:
-

Πρακτικό 1-06/11/2019

______________________________________________________________________
Ο Γραμματέα
Δημήτριος Αλεβιζόπουλος

Τα μέλη
Αφροδίτη Λίτη
Γεώργιος Χαρβαλιάς
Ναυσικά – Σωτηρία Λιτσαρδοπούλου
Καλλιρρόη Λινάρδου

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Φωτεινή Ζήκα

Η Πρόεδρος
Φωτεινή Ζήκα
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρακτικό 1-06/11/2019
Της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

για την «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015»
(Αρ. Διακηρ. 1/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005741562)
Στην Αθήνα σήμερα, 06/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ,
στην οδό Πατησίων 42, παρευρέθησαν οι:
1) Χαράλαμπος Ρέτσος, πρόεδρος
2) Πολύδωρος Καρυοφίλης, μέλος
3) Άννα Χαράπη, μέλος
οι οποίοι αποτελούν τα μέλη της, σύμφωνα με την από 11/10/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ περί ορισμού Επιτροπών (ΑΔΑ: ΨΜΟΠ46Ψ8ΝΖ-70Η), Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για
το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO
9001:2015», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «Ενέργειες συστημικού χαρακτήρα στον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ»
της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών
για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6281-29/11/2018 με κωδ. ΟΠΣ 5029179 η
οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ, και συνεδρίασαν για την διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή αποφάσισε τη διενέργεια της διαδικασίας
σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση του
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών. Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας παρευρέθηκε ένας νόμιμος εκπρόσωπος
εκ των προσφερόντων (υποψηφίων αναδόχων).
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία και ανέλαβε από τη Γραμματεία τους φακέλους των
προσφορών, που κατατέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και διαπίστωσε
ότι οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές είναι, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, οι εξής:

Σελίδα 1
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πίνακας 1. Προσφορές που υποβλήθηκαν
Αρ. πρωτ.
A/A
Ημ/νία
Επωνυμία προσφέροντα
(ΕΛΚΕ)
1

Διακριτική Επωνυμία

2573

5/11/2019 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

DECUS (NTEKOΥΣ)

2

2580

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6/11/2019
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Q-PLAN A.E.

3

2581

ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ
6/11/2019 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PRIORITY QUALITY
CONSULTANTS S.A.

4

2595

6/11/2019 ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

HAREVA BUSINESS IDEAS E.E.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού (1/2019) και συνεχίζουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2. Προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές
Α/Α
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3
ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4
ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» των τεσσάρων (4) ως άνω προσφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη
Διακήρυξη, και αφού μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα εμπεριεχόμενα στοιχεία των εν λόγω φακέλων,
που αφορούν στον κάθε υποψήφιο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων
τους. Από τον έλεγχο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:
α) όλοι οι προσφέροντες κατά τον παραπάνω Πίνακα 2 κατέθεσαν πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό,
β) οι τεχνικές προσφορές, που κατέθεσαν οι ως άνω προσφέροντες είναι πλήρεις και σύμφωνα με τους
όρους της υπ’ αριθ. 1/2019 Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει αμέσως στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών των τεσσάρων (4) παραπάνω προσφερόντων, που συνεχίζουν στο
διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Διακήρυξη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών,
κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς των τεσσάρων (4) ως
άνω προσφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Διακήρυξη, και αφού μονόγραψε
κατά φύλλο όλα τα εμπεριεχόμενα στοιχεία των εν λόγω φακέλων, που αφορούν στον κάθε υποψήφιο,
προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους.
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
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Η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές κατά αύξουσα σειρά, όπως αυτές αποτυπώνονται
στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3. Αποτελέσματα αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Διακριτική Επωνυμία

1

ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

HAREVA BUSINESS IDEAS E.E.

4.000,00

Q-PLAN A.E.

5.900,00

PRIORITY QUALITY
CONSULTANTS S.A.

7.200,00

DECUS (ΝΤΕΚΟΥΣ)

11.000,00

2
3
4

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτει προσωρινός Ανάδοχος, λόγω
χαμηλότερης τιμής προσφοράς, η εταιρεία ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. HAREVA BUSINESS IDEAS
E.E.).
Τέλος, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφάσισε:
α) να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,
β) να απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στην προσωρινά μειοδότρια εταιρεία (του Πίνακα 3) να προβεί
στην υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, ενώ η αποσφράγιση αυτών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή και
η οποία θα γνωστοποιηθεί στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λύθηκε η συνεδρίαση.
Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Ο Πρόεδρος

Το μέλος

Το μέλος

Χαράλαμπος Ρέτσος

Πολύδωρος Καρυοφίλης

Άννα Χαράπη

Σελίδα 3

