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Έγκριση Πρακτικού ανοίγματος Τεχνικών Προσφορών,
για το Διαγωνισμό Προμήθειας δύο (2)
Απορριμματοφόρων τύπου Πρέσσας.
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Χολαργός σήμερα την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε
την 7-10-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Χρύσα Παρίση.
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και
απόντα τέσσερα (4) Τακτικά.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 7-2-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών προμήθειας Οχημάτων, η οποία έχει ως ακολούθως :
Στην Αθήνα, σήμερα 7-10-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:35 πμ, συνεδρίασε η επιτροπή, που συστήθηκε με
την υπ. Αριθ. 44/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές
που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 26342 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 19349/4-8-16 διακήρυξης του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, για την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

Πρόεδρος

Κωνστάντιος Κωνσταντίνος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

2.

Τακτικό Μέλος

Βασιλάκης Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

3.

Τακτικό Μέλος

Θεοχάρης Γεώργιος

Επόπτης Καθαριότητας

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 19349/4-8-16 διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για
την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ. 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 26342.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη η 29-9-2016 15.00΄.00΄΄ και
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 7-10-2016 και ώρα 10:30 πμ.
Στη συνέχεια 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
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διαγωνισμό 26342 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από
το σύστημα ως «κλειδωμένος»
και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μια προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:

1

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

29/09/2016

12. 58΄.35΄΄

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό
της προσφοράς. 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 αποσφραγισθεί η προσφορά.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον
η πρόσβαση στο περιεχόμενο της.
Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη
του διαγωνισμού ( άρθρο 9 ), αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορά είχε λάβει από το
σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

1

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

43708

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε και
των τεχνικών προδιαγραφών των απορριμματοφόρων που προσφέρει, αυτά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη και η
επιτροπή προχωράει στη βαθμολογησή τους, όπως παρακάτω:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε
Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)
1.

2.

Ωφέλιμο Φορτίο

1

1,2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα
Όρια Εκπομπών (Καυσαέρια – Θόρυβος)
Σύστημα Μετάδοσης κίνησης

2
1
1

2
1
1

Σύστημα πέδησης

2

2,4

Κιβώτιο Ταχυτήτων

1

1,2

Επιδόσεις
Οχήματος
(μέγιστη
ταχύτητα,
1
1,2
επιτάχυνση, αναρριχητικότητα)
Αναρτήσεις
2
2
Εξοπλισμός καμπίνας
1
1
Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της υπερκατασκευής
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - Υλικά και
2
2
Τρόπος Κατασκευής
Σύστημα συμπίεσης
4
4
Ανυψωτικό Σύστημα Κάδων
1
1
Υδραυλικό σύστημα – αντλία
4
4

ΕΙΔΙΚΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Α

Μεγαλύτερο της
προδιαγραφής

Καλύτερο των
προδιαγραφών
Καλύτερο των
προδιαγραφών
Καλύτερες των
προδιαγραφών

Υδραυλικό σύστημα – χειριστήρια
Πρόσθετος Εξοπλισμός και Χαρακτηριστικά
3.
Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού).
4.
Kαταλληλότητα
του
προσφερόμενου
εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του σκοπού για
τον οποίο προορίζεται.
Βαθμολογία ομάδας Α

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)
1.
2.

Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος
παράδοσης ανταλλακτικών – SERVICE –
συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά
την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος
αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και
επισκευών)
3.
Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων
4.
Χρόνος παράδοσης.
Βαθμολογία ομάδας Β

4
3
10
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3
12

10

10

50

53

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε
10
10
25

25

10
5
50

10
5
50

ΕΙΔΙΚΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Α

Συνολική Βαθμολογία Σ.Β. = 0,7Α+0,3Β = 0,7*53+0,3*50 = 52,1
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει το από 7-2-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών
προμήθειας Οχημάτων, σχετικά με το άνοιγμα Τεχνικών Προσφορών, για το Διαγωνισμό Προμήθειας δύο (2)
Απορριμματοφόρων τύπου Πρέσσας, όπως αυτό (Πρακτικό), παρουσιάζεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου.
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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