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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Αριθμός Απόφασης: 28

Έγκριση Πρακτικού για για την Ανάθεση
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την
προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλιμης
χωρητικότητας 3,5 – 4,0 κ. μ.

Χολαργός σήμερα την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09.30 και στο κατάστημα του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 4-3-2016, συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Ιωάννης Κεχρής.

Βασιλική Μπουφούνου

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και απόντα
τρία (3).
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, είπε στα μέλη, ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΕΚΤΑΚΤΟ και, ως εκ τούτου, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη των παρόντων μελών, ώστε το παρόν θέμα να συζητηθεί και ως ΕΚΤΑΚΤΟ και να προταχθεί των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης.
Η Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, το παρόν θέμα να συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ και να προταχθεί
των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος , εισηγούμενη το θέμα, , έθεσε υπόψη των μελών, το από 2-3-2016 Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, το οποίο έχει ως
ακολούθως :
Στην Αθήνα, σήμερα 2-03-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, στο γραφείο Α8 της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου (ΓΓΕ), συνεδρίασε η επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 44/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 18619
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 28229/23-11-2015 διακήρυξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την προμήθεια
αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5 – 4,0 κ. μ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

1.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κωνστάντιος Κωνσταντίνος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΔΑ: 68ΘΓΩΞ1-ΘΔΚ
2.

Τακτικό Μέλος

Βασιλάκης Γεώργιος

3.

Τακτικό Μέλος

Θεοχάρης Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός
Επόπτης Καθαριότητας

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 28229/23-11-2015 διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5 – 4,0 κ. μ. για τις ανάγκες του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 18619.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23-11-2015 και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 28-12-2015 και ώρα 10:30 πμ. Η επιτροπή, για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 18619 και διαπίστωσε ότι
αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω
προμηθευτές:

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ
Α.Π. 31.681/24-12-2015(πρωτόκολλο Δήμου)

2

Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Α.Π. 31.542/23-12-2015(πρωτόκολλο Δήμου)

Σύμφωνα με το πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και τεχνικής αξιολόγησης τη 28ης – 12 – 2015, η Επιτροπή
Διαγωνισμού εισηγήθηκε να αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισμού και να μη βαθμολογηθεί η προσφορά της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ
Αντιστοίχως, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. και των
τεχνικών προδιαγραφών του σαρώθρου που προσφέρει, αυτά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη και η επιτροπή
προχώρησε στη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της όπως παρακάτω :
Συνολική Βαθμολογία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. = 0,7Α+0,3Β = 0,7*56,3+0,3*56=56,21.
Το πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού υποβλήθηκε προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και
εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. 23/19-02-2016
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό
των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι
οικονομικές προσφορές.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» της
προσφοράς της Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. (αριθμός συστήματος προσφοράς 24861), με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του.
Η Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε ευρέθη ότι προσφέρει για την εν λόγω προμήθεια το ποσό των €
154.930,00, επί πλέον ΦΠΑ 23% € 35.633,90, δηλαδή συνολικά € 190.563,90 .
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Συμφερότερη προσφορά (Σ.Π), σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης είναι εκείνη
παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της Οικονομικής προσφοράς προς την Συνολική Βαθμολογία της.
Η ανοιγμένη προσφορά της Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Τ.Ε είναι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ.Π.= -------------------------------------------------- =

190.563,90
-------------------- = 3.390,21

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σ.Β.)

56,21

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας αναρροφητικού
σαρώθρου ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5 – 4,0 κ. μ., στην Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε, η οποία έχει
καταθέσει την μοναδική έγκυρη προσφορά,
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
-Την εισήγηση της προέδρου
-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την Ανάθεση της Προμήθειας Αναρροφητικού Σαρώθρου ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5 – 4,0 κ. μ., στην
«Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε», αντί του ποσού των 154.930,00 €, συν ΦΠΑ 23% € ήτοι 35.633,90,
δηλαδή συνολικά 190.563,90 €.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Βασιλική Μπουφούνου.
3. Χρύσα Παρίση

4. Αγλαϊα Σουρανή

5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

