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Χολαργός σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-12-2020, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
το με αρ. πρωτ. 22780/22-12-2020 Πρακτικό 1: Διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για
την ΄΄Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών΄΄ - Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, ως
ακολούθως:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ1
Διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ΄΄ Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών ΄΄
- Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.
Στο Δημαρχείο Χολαργού, στις 21-12-2020, ημέρα Δευτέρα συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 100967 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, της υπ. αριθ. πρωτ. 18736/23.10.2020 διακήρυξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού,
για την ΄΄Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών΄΄, που δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
20PROC007530073 2020-10-23.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες:
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1) Μπαρδή Βασιλική, Πρόεδρος
2) Κομπόγιωργα Ευανθία, Μέλος
3) Γιαννοπούλου Ελένη, Μέλος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 18736/23.10.2020 διακήρυξη του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού για την ΄΄Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών ΄΄ 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 100967. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν
σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27/11/2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 03/12/2020 και ώρα 10:00 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 100967 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 οι προσφορές από τους παρακάτω
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
- ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής
Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών
Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ.
G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

- Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
- Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΜ.
- ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
195981
26/11/2020
11:20:15
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, η 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)
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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 οι προσφορές
έλαβαν από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :
Α/Α Προμηθευτής
Α/Α Προσφοράς Συστήματος
G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής
Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών
1
198075/ 27.11.2020
Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ.
G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2
195981/26.11.2020
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.
Κατόπιν αυτών η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών των κάτωθι:
1. G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας
Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ. G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
2. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΕ
Η Επιτροπή απέστειλε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας το υπ’ αριθ. 21683/7.12.2020 έγγραφο
περί χορήγησης πιστοποιητικού. Κατόπιν, η Επιτροπή έλαβε από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας το ΕΞ 416359/9.12.2020 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο στη G4S Ιδιωτική Επιχείρηση
Παροχής Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ. G4S
SECURE SOLUTIONS S.A. έχουν επιβληθεί οι παρακάτω πράξεις:
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 16/07/2018
30/06/2018_11020514
ΥΨΗΛΗ
05/03/2019
13/02/2019_180104485
Σύμφωνα με το κεφ. 2.3.2, παρ. 2.2.3.2 της Διακήρυξης (σελ. 14) ο οικονομικός φορέας
αποκλείεται όταν “γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.”
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι η πρώτη ημερομηνία πράξης επιβολής προστίμου είναι η
16.7.2018, ήτοι προ των δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς (27.11.2020), δεν δύναται να εξεταστεί ως λόγος αποκλεισμού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού. Επιπλέον, για να αποκλειστεί ένας οικονομικός φορέας πρέπει να έχουν επιβληθεί
3 πράξεις για παραβάσεις “υψηλής” ή “πολύ υψηλής” σοβαρότητας ή 2 πράξεις για παραβάσεις
που αφορούν αδήλωτη εργασία.
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Επίσης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού κοινοποίησε μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το υπ’ αριθ. πρωτ. 22196/15.12.2020 έγγραφο
διευκρινήσεων προς την εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ, διότι δεν ήταν ευκρινής η ημερομηνία έκδοσης των αδειών
κυκλοφορίας των οχημάτων. Κατόπιν αυτού, η εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ απέστειλε μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το αριθ. πρωτ. 3795/17.12.2020
απαντητικό έγγραφο προσκομίζοντας σαρωμένο αρχείο, όπου διακρίνονταν με ευκρίνεια οι
ημερομηνίες έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι, ενώ στο κεφ. 2.2.6 «Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται ότι:
«Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
• …
• …
• …
• Να διαθέτουν τουλάχιστον δέκα (10) συστήματα ασφάλειας συνδεδεμένα στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων.
• Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει εκτελέσει ή να είναι σε εξέλιξη την τελευταία τριετία
(2017, 2018 και 2019) συμβάσεις με σχετικό συμβατικό αντικείμενο ίσο ή μεγαλύτερο των
500.000,00 ευρώ συνολικά. Το ποσό αυτό μπορεί να προκύπτει ως το άθροισμα το πολύ
τριών συμβάσεων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• …
• ….
• …»
Στο υποκεφάλαιο Β.4 του κεφ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» αναφέρεται ότι «Για την απόδειξη της
τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
• …
• …
• Για την απόδειξη διάθεσης Συστημάτων ασφαλείας, προσκομίζουν εκτύπωση του ιστορικού
λήψεως σημάτων από τουλάχιστον έναν πελάτη ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων του οικονομικού φορέα, με το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
• Για τη δυνατότητα από το Κέντρο ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου των θέσεων
των φυλάκων και σε πραγματικό χρόνο (σημειακή αναγνώριση) προσκομίζονται οι
εκτυπώσεις μίας ημέρας εντός του τελευταίου τριμήνου, του ιστορικού παρακολούθησης
των φυλάκων.
• Εκτύπωση του ιστορικού λήψεως σημάτων από τουλάχιστον δέκα (10) πελάτες οι οποίοι
είναι συνδεδεμένοι στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων του οικονομικού φορέα, με το αντίστοιχο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
• Για την απόδειξη της εμπειρίας των τριών τελευταίων ετών, προσκομίζονται βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης με τις αντίστοιχες συμβάσεις, από έργα τα οποία ο προσφέρων έχει
ολοκληρώσει (ή είναι σε εξέλιξη) κατά την τελευταία τριετία, από τις οποίες να προκύπτει
η εμπειρία του σε φυλάξεις με Μηχανοκίνητα τετράτροχα οχήματα (Patrol) και στατικούς
φύλακες με σχετικό συμβατικό αντικείμενο ίσο ή μεγαλύτερο των 500.000,00 ευρώ
συνολικά. Το ποσό αυτό μπορεί να προκύπτει ως το άθροισμα το πολύ τριών συμβάσεων
για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• …
• … … »,
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η συμμετέχουσα εταιρεία G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων-Τεχνικών
Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ. G4S SECURE SOLUTIONS S.A. προσκόμισε
τέσσερα (4) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τα οποία έχουν εκδοθεί στο όνομα τριών (3) πελατών
και επομένως δεν πληρείται η ανωτέρω αναφερόμενη απαίτηση της Διακήρυξης, ήτοι της
εκτύπωσης του ιστορικού λήψεως σημάτων από τουλάχιστον δέκα (10) πελάτες οι οποίοι είναι
συνδεδεμένοι με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων του οικονομικού φορέα με το αντίστοιχο τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τους όρους και τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 18736/23.10.2020 Διακήρυξης,
2. Την υπ’ αριθ. 2020149/29-09-2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής
Αστυνομίας για την Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών,
3. Την ισχύουσα νομοθεσία,
4. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών,
Γνωμοδοτεί ότι:
Γίνεται δεκτός ο οικονομικός φορέας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά είναι
σύμφωνα με την διακήρυξη και την ανωτέρω μελέτη, συνεπώς προκρίνεται στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού.
Δεν γίνεται δεκτός ο οικονομικός φορέας G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής ΕπανδρωμένωνΤεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ. G4S SECURE SOLUTIONS S.A. καθώς
στην τεχνική του προσφορά δεν πληρείται ο όρος του υποκεφ.2.2.9.2 («Αποδεικτικά Μέσα») της
Διακήρυξης, ήτοι της προσκόμισης του απαιτούμενου αριθμού τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,
συνεπώς δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ως ακολούθως:
- ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βαθμολόγηση
Σταθμισμένη
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
κριτηρίου
βαθμολογία
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
επιμέρους κριτηρίου
Κ1
Οργάνωση, υποδομή και
100
σ1(100)xΚ1(0,4)
εξοπλισμός αναδόχου
Κ2
Μεθοδολογία
υλοποίησης
100
σ1(100)xΚ1(0,6)
Έργου – Οργάνωση και
Διοίκηση Έργου
Συνολική βαθμολογία
100
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα (ΒΤΠ) υπολογίζεται με
βάση τον τύπο: ΒΤΠ = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2
Συνεπώς, η συνολική βαθμολογία είναι 100.
Το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με τις παρ. 3.1.1 και 3.1.2 της διακήρυξης, θα κοινοποιηθεί μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα.
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
1) Μπαρδή Βασιλική, Πρόεδρος
2) Κομπόγιωργα Ευανθία, Μέλος
3) Γιαννοπούλου Ελένη, Μέλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Προμηθευτή: G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής ΕπανδρωμένωνΤεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ.
G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 100967
Τίτλος - Αριθμός Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και
Διακήρυξης: χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών
(3) ετών
Αριθμός Προσφοράς: 198075
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Επωνυμία Προμηθευτή: ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 100967
Τίτλος - Αριθμός Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και
Διακήρυξης: χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών
(3) ετών
Αριθμός Προσφοράς: 195981
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1.Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 22780/22-12-2020 Πρακτικό 1: Διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού
για την ΄΄Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών΄΄ - Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο:
Γίνεται δεκτός ο οικονομικός φορέας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά είναι
σύμφωνα με την διακήρυξη και την ανωτέρω μελέτη, συνεπώς προκρίνεται στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού.
Δεν γίνεται δεκτός ο οικονομικός φορέας G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής ΕπανδρωμένωνΤεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταρεία, δ.τ. G4S SECURE SOLUTIONS S.A. καθώς
στην τεχνική του προσφορά δεν πληρείται ο όρος του υποκεφ.2.2.9.2 («Αποδεικτικά Μέσα») της
Διακήρυξης, ήτοι της προσκόμισης του απαιτούμενου αριθμού τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,
συνεπώς δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ως ακολούθως:
- ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βαθμολόγηση
Σταθμισμένη
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
κριτηρίου
βαθμολογία
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
επιμέρους κριτηρίου
Κ1
Οργάνωση, υποδομή και
100
σ1(100)xΚ1(0,4)
εξοπλισμός αναδόχου
Κ2
Μεθοδολογία
υλοποίησης
100
σ1(100)xΚ1(0,6)
Έργου – Οργάνωση και
Διοίκηση Έργου
Συνολική βαθμολογία
100
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα (ΒΤΠ) υπολογίζεται με βάση
τον τύπο: ΒΤΠ = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2
Συνεπώς, η συνολική βαθμολογία είναι 100.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

