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ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΕΠΒΑ) 

Ι. ΜΕΤΑΞΑ & Β. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ 

152 36, ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210 8109122, Fax: 210 8103236 

 

Πεντέλη, 8/3/2018 
Αρ. Πρωτ. 177/8.3.2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 502 / 16.02.2018  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Στην Πεντέλη, σήμερα 8.3.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στο κτήριο του Ινστιτούτου 
Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(Ι.Ε.Π.Β.Α./Ε.Α.Α.) στη Γραμματεία - γραφείο του Διευθυντή, η συγκροτηθείσα με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Α.Α. στη συνεδρίαση 1128/21.9.2017 Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού, προέβη στη διαδικασία αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών για τον 
συνοπτικό διαγωνισμό, διακήρυξη Νο 502/16.02.2018 για την Προμήθεια Λογισμικού για το 
Ι.Ε.Π.Β.Α./Ε.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ - Θεμελίωση Συνεργιστικών και 
ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης 
ΠεριβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517), που έχει ενταχθεί στη «Δράση 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Παρέστησαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής: 

Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία, 
Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος,  
κα Κοπανιά Θεοδώρα. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για τον Διαγωνισμό έχει υποβληθεί μόνο ένας Φάκελος 
Προσφοράς, από την εταιρεία PREDICTA A.E. (αρ. πρωτ. ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ 153/5-3-2018). 

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν εκπρόσωποι της εταιρείας. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της υποβληθείσας μοναδικής 
προσφοράς, και κατ’ αρχάς μονογράφησε, αποσφράγισε, έλεγξε και έκανε αποδεκτό τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

Στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι η προσφορά αφορά ένα μόνο από τα Τμήματα (Ομάδες) του 
Διαγωνισμού, ήτοι την ΟΜΑΔΑ Γ’, Προμήθεια στατιστικού πακέτου (λογισμικού) με 4 άδειες 
χρήσης. 

Μετά τη μονογράφηση και τον έλεγχο του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή, 
ομόφωνα, τον έκανε αποδεκτό. 
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Η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς και στη 
μονογράφησή της. Για την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς ελήφθη υπόψη το 
συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την Ομάδα Γ’ είναι ποσό δεκαεννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και τριών λεπτών (19.529,03 €) πλέον ΦΠΑ 24% ή αλλιώς 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ (24.216,00 €) συμπ. ΦΠΑ 24%. Η 
Οικονομική Προσφορά της εταιρείας PREDICTA A.E. είναι αποδεκτή και εντός του 
προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, ανέρχεται σε δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε 
ευρώ και είκοσι λεπτά (19.443,20 €) πλέον ΦΠΑ 24% (4.666,36 €), ήτοι, είκοσι τέσσερεις 
χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (24.109,56 €) συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη Νο 502/16.2.2018 είναι η χαμηλότερη τιμή, αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ, που 
είναι το αρμόδιο όργανο του φορέα,  

ως προς την Ομάδα Α’, Προμήθεια λογισμικού για Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και την Ομάδα Β’, Προμήθεια 
λογισμικού για ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς κτηρίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου, λόγω μη υποβολής 
προσφορών, 

την κατακύρωση του Διαγωνισμού ως προς την Ομάδα Γ’, Προμήθεια στατιστικού πακέτου 
(λογισμικού) με 4 άδειες χρήσης με ανάδοχο την εταιρεία PREDICTA A.E. και την έγκριση 
της προσφοράς της, 24.109,56 € (συμπ. ΦΠΑ), που είναι εντός του προϋπολογισμού του 
αντίστοιχου Τμήματος του Διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβάστηκε, βεβαιώθηκε ομόφωνα και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία  Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος κα Κοπανιά Θεοδώρα 
 

ΑΔΑ: 6Φ2ΝΟΡΕΙ-486


		2018-04-02T10:12:01+0300
	Athens




