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                     Αρ. Πρωτ. :  11716 

 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής για το έργο «Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και 

του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι 
διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με 

δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει 
συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών». 

(Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140) 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 

115 21, Αθήνα, Νομός Αττικής.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

• Ευτυχία Χαλβαντζή (echalvantzi@iep.edu.gr) 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.iep.edu.gr 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ : Ημερομηνία αποστολής 02/08/2022 (Αρ.  2022/S 150-428843 SIMAP, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει) 

3. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υπηρεσίες.  

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το έργο αφορά τον μετασχηματισμό των 

συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό και θα είναι  προσβάσιμο σε όλους. Το ψηφιακό περιεχόμενο 
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θα ενταχθεί σε διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα διαθέτει δυνατότητες 

τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα συνεργεί με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών. 

Το εκπαιδευτικό υλικό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων – ΑΕΠ (Open Educational Resources  - OER) και το 

αντίστοιχο αποθετήριό τους, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ εθνικών και διεθνών συστημάτων. Επιπρόσθετα,  οι κοινότητες των εκπαιδευτικών, σε περιφερειακό, 

τοπικό ή ακόμα και σχολικό επίπεδο, θα μπορούν να συνθέτουν εξατομικευμένες μαθησιακές διαδικασίες, 

βασιζόμενες στα μαθησιακά αποτελέσματα των Προγραμμάτων Σπουδών και το αντίστοιχο ψηφιακό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο (OER). 

5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας 

(ΙΕΠ, Αν. Τσόχα 36, ΤΚ 11521, Αθήνα).  

6. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):  

72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 

και υποστήριξη 

72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού 

72212783-1 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 

80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

80100000-5 - Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

80110000-8 - Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 

80200000-6 - Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ  

8. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ  

9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

41.906.779€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 51.964.405,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: έως τριαντα (30) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης και το αργότερο έως την 31/10/2025. 

11. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.  

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ  

γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ύψους 2,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ  

δ) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής), ύψους έως 30% του 

συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ.  

12. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – 

Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ TA047. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Κωδικό 

Έργου 2021ΤΑ04700009. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Έργο 1 με τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων 

σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, 

προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών / Development of Digital Content in Schools» 

κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU σύμφωνα με την Α.Π. 83941 ΕΞ 

2022/16-6-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΞΗ-Γ6Ξ) Απόφαση Ένταξης του Έργου. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  
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13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων (2019, 2020 και 2021), πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων 
μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

15. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  Oι οικονομικοί φορείς απαιτείται (Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, οι παρακάτω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης) κατά τα τελευταία πέντε (5) 
έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει σε φορείς 
δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα, κατ’ ελάχιστον τα έργα που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 της 
Διακήρυξης. 

Απαιτείται επίσης, η προσκόμιση πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας:  

• Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ ή ισοδύναμο,  

• Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 εν ισχύ ή 

ισοδύναμο. 

• Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και πιστοποίηση κατά ISO 22301:2019 εν ισχύ ή 

ισοδύναμο, 

• Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και πιστοποίηση κατά ISO 20000:2018 εν ισχύ ή 

ισοδύναμο, 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης. 

16. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή  

17. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής.  

18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ 

αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ) 

http://www.iep.edu.gr/el/ .  

19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  Δευτέρα 17/10/2022 και ώρα 15:00. 

20. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

21. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 

τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά 

για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα 

αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη 

της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

 

 

http://www.iep.edu.gr/el/
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22. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική.  

23. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: δώδεκα (12) μήνες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.  

24. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 

24/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00  

25. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

ΤΑΜΕΙΑ : Ναι. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ TA047. 

26.  Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον 

ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων 

Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό, 

ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής 

ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών» παρατίθενται στο Τεύχος 

Διακήρυξης. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

 

 

Ιωάννης Αντωνίου 
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