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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός
232

Έγκριση πρακτικού 1 (αποσφράγιση, έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)
της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών λοιπών προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών (ανοικτών διαγωνισμών) για την
διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού: Φύλαξη και
επιτήρηση των κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του
Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Απόφασης:

Χολαργός σήμερα τη 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 9-11-2018,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία Νικάκη, Πρόεδρο.

Γεωργία Αρβανίτη

Βασιλική Μπουφούνου

Μιχάλη Τράκα

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Γιώργο Ρεμούνδο

Αγλαϊα Σουρανή

Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα

Αθανάσιο
μέλος).

Αυγουρόπουλο

(αναπληρωματικό

Δημήτριο Τούτουζα
Ο κ. Μιχ. Τράκας, προσήλθε στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικό Νο 1 της
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει
ως ακολούθως :
Στο Δημαρχείο Χολαργού, στις 08-11-2018, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ.
Αριθ. 28/07-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 64430 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 21239/2018 διακήρυξης του Δήμου
ΠαπάγουΧολαργού, για την ΄΄Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου
- Χολαργού ΄΄
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1.

Σταματάκη Μαρία, Πρόεδρος

2.

Πολίτης Αλέξανδρος, Μέλος

3.

Βαζαίου Άννα, Μέλος
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 21239/2018 διακήρυξη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για
την ΄΄Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων 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 64430. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 26/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 64430 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος»
και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, η
προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΜ. - ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

112506
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ
ΤΡΕΧΑΝΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο
των 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 προσφορές. Αμέσως
μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση
στο περιεχόμενο τους. (Συνοπτική κατάσταση των δικαιολογητικών συνοδεύει το παρόν πρακτικό ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το
σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :
Α/Α

Προμηθευτής

Α/Α Προσφοράς Συστήματος
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ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ

Κατόπιν αυτών, η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών
προσφορών της εταιρείας: ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.

Τους όρους και τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ.21239/2018 Διακήρυξης
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2.

Την υπ’ αριθ. 2018194/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την ΄΄Φύλαξη και
επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού ΄΄

3.

Την ισχύουσα νομοθεσία

4.

Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές της ανωτέρω εταιρείας.

Γνωμοδοτεί ότι:
Γίνεται δεκτή, καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικές προσφορές είναι σύμφωνα με την διακήρυξη και την
ανωτέρω μελέτη συνεπώς προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ1

Οργάνωση
Διοίκηση
Πληρότητα
Εξοπλισμός Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης

Κ2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναδόχου
45

Απασχολούμενο προσωπικό

25
Κ3

Εμπειρία
εγκαταστάσεων

σε

παρόμοια

Συνολικός Βαθμός

έργα

φύλαξης
30

100

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
1.

Σταματάκη Μαρία, Πρόεδρος

2.

Πολίτης Αλέξανδρος, Μέλος

3.

Βαζαίου Άννα, Μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:




Την εισήγηση της Προέδρου.
Το με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Διαγωνισμού και
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού: Φύλαξη και
επιτήρηση των κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», όπως αυτό (Πρακτικό)
παρουσιάζεται στην εισήγηση.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.
4412/2016.

Μειοψήφισε ο κ. Τούτουζας (ΟΧΙ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βασιλική Μπουφούνου
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αγλαϊα Σουρανή.
Μιχάλης Τράκας.
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Δημήτριος Τούτουζας
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