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: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σει.
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Λέα Φηιαδέιθεηα 23/7/2019
Αξηζ. Ξξση. : 21826

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 29/2019 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 129/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο
θαη απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
“Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο ΑΚΔΑ” θαη
θήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 21400/29/19-7-2019 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπινπ, πνπ
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θφληνο Απφζηνινο,
Αληηπξφεδξνο 3) Αλαληάδεο Ληθφιανο 4) Θαιακπφθεο Ησάλλεο 5) Ξαπαινπθά
Δπηπρία θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Ραβιαξίδεο Ξαλαγηψηεο 2) Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο θαη 3) Ξιάηαλνο
Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 21359/18-7-2019 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ , ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ &ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ Α.Κ.Δ.Α.» , Α.Κ. 09/2019
πλεκ.: Ξξαθηηθφ δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο &απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ Α.Κ.Δ.Α.» , Α.Κ. 09/2019 .
Ξαξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη
αμηνιφγεζεο ,φπσο έρεη νξηζηεί κε βάζε ηελ Α.Ν.Δ. 360/2018 γηα ην ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο Α.Κ.Δ.Α.» έηνπο 2019 ,
πξνυπνινγηζκνχ 65.550,00 € θαη ηελ θήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ ελ ιφγσ
δηαδηθαζία ζχκβαζεο.
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 29/2019 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ.
9/2019 ζρεηηθή κειέηε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10 θαη :
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Ρα

απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο
κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΞΑ)
2) Ρελ

ππ’

αξ.

πξση.

19388/02-07-2019(Α.Γ.Α.Κ.

19PROC005210602)

δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππ’ αξ. πξση. 19389/02-07-2019 (Α.Γ.Α.Κ.
19PROC005210707) πεξίιεςε δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ.
3) Ρελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(5 ΞΔΟ-1 ΑΞΝΣH)
Ρελ έγθξηζε ηνπ ππ΄αξίζκ. πξση. 20820/16-7-2019 Ξξαθηηθνχ

δηελέξγεηαο,

αμηνιφγεζεο θαη απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ

γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πξόζβαζεο ΑΜΔΑ» (Α.Μ

9/2019), πξνυπνινγηζκνχ 65.550,00 € θαη

ηελ θήξπμε σο πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ ηνπ θάησζη ζπκκεηέρνληα:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

1.

"ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΖ"ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ ΠΘΑΙΑΠ
Η.Θ.Δ.-ΑΛΤΥΡΗΘΑ
ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΑΚΔΑ

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ /
EMAIL
Δζλ. Καθαξίνπ 45 & Γεκνθξίηνπ,
153 43, Αγ. Ξαξαζθεπή.
Ρει. 210 6009208, 210 3008668,
www.prospelasi.gr

ΑΡ. ΠΡΧΣ.
ΦΑΚΔΛΟΤ/
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
20540/12-07-2019

ηνπ νπνίνπ ε ηερληθή πξνζθνξά δηαπηζηψζεθε φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο θαη ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη σο εμήο:
Α/Α

ΥΟΛΔΙΑ

1

2ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
3ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
2ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ

LEHNER
STRATOS

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(€)
13.300,00

LEHNER
STRATOS

1

11.250,00

11.250,00

LEHNER
STRATOS

1

11.900,00

11.900,00

1ν ΓΚΛΑΠΗΝ ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ

EXTREMA SLIM

1

20.250,00

20.250,00

2
3
4

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΣΔΜ.)

ΓΑΠΑΝΗ
13.300,00

56.700,00

ΦΠΑ 13%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ



7.371,00
64.071,00

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηάρζεθε ν θ. Απ.Θφληνο, νη νπνίνο απείρε απφ
ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ελφο κφλν
ελδηαθεξνκέλνπ ζηνλ δηαγσληζκφ.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 129/2019
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
4. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
5. Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο
6. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
7. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
8. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

πλεκκέλν : Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 20820/16-7-2019 Ξξαθηηθφ δηελέξγεηαο,
αμηνιφγεζεο θαη απνζθξάγηζεο νηθ. πξνζθνξψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

HΜΔΡ/ΝΙΑ: 16-07-2019

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 20820

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ - ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
& ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΗ Α.Μ.Δ.Α.»,
Α.Μ. 09/2019
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 & Αγ.
Αλαξγχξσλ
δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο
«Κάξηνο
Ρζαγθάο»,
εκέξα
Ξαξαζθεπή12/07/2019 θαη ψξα 10.30π.κ. ζπλήιζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο&
αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ, πνπ φξηζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 360/2018 απφθαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία
ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΗ
Α.Μ.Δ.Α.»,κε Α.Μ. 09/2019, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. 19388/02-072019(Α.Γ.Α.Κ. 19PROC005210602) δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη ζηελ ππ’ αξ. πξση.
19389/02-07-2019 (Α.Γ.Α.Κ. 19PROC005210707) πεξίιεςε δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ.
Ζ επηηξνπή έιαβε ππφςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
•
•

ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ
θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,
ηνπ Λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297)
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007
-2013»,

•

ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143Α/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ), δεκφζην ινγηζηηθφ &
άιιεο δηαηάμεηο πιελ ησλ άξζξσλ 132-133-134 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Λ.4412/2016,

•

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο,
Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΡνκέαΡξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

•

ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,

•

ηνπ Λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
Ππλέδξην»,
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•

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,

•

ηνπ Λ. 4013/11 (ΦΔΘ 204Α/15-9-2011) «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ», άξζξν 11 & άξζξν 38 ηνπ Λ. 4412/2016,
ηνπ Λ. 3861/13-7-2010 (ΦΔΘ 112 Α΄) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν Ξξφγξακκα
ΓΗΑΓΔΗΑ & άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο
νξίδνπλ ηα άξζξα 158 θαη 209,
ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»,φπσο νξίδνπλ ηα
άξζξα 58 θαη 72,
ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο» θαη ηηο εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο,
ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173 Α’) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία
89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L395) θαη ηελ νδεγία
92/13/ΔΝΘ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76) φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335),
ηνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α/29-5-2013 «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ππνπαξάγξαθν 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/Α/7-42014),
ηεο .Α. Ξ.Η /2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013) «Ρερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)».

•

•
•

•
•

•

•

Θαζψο θαη ηα παξαθάησ:
•

ηελ Α.Κ. 09/2019 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε
Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη αθνξά ζηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΠΡΟΒΑΗ Α.Μ.Δ.Α.»,

•

ηελ ππ' αξηζκ. 360/2018Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηαγσληζκνχ- αμηνιφγεζεο θαη γλσκνδφηεζεο
ησλ ελζηάζεσλ,

•

ηελ ππ’ αξηζκ. 75/2019 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε ππ΄αξηζκ. Α.Κ.09/2019 Κειέηε θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη
δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ
ππεξεζίαο,

•

ηελ ππ’ αξηζκ. 95/2019 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ην ππ’ αξηζκ. 14680/217-05-2019 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο &
αμηνιφγεζεο ηνπ απφ 17-05-2019 ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ν νπνίνο θαηέζηε
άγνλνο,
επαλεγθξίζεθε
ε
ππ΄αξηζκ.
Α.Κ.09/2019
Κειέηε
θαη
επαλαθαζνξίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο.
Πηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:

1. Αζεκάθεο Ξαλαγηψηεο
2. Θνινβνχ Δχα
3. Δπηαεκέξνπ Καξίλα

ΑΔΑ: ΩΚΘΨ46ΜΩ0Ι-ΣΑ4
Ξαξειζνχζεο ηεο ψξαο πνπ κε ηελ Γηαθήξπμε νξίδεηαη ζαλ ψξα ιήμεο ηεο
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλψλεζε
κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ θαηαηεζεί πξνζθνξέο
κέρξη ηελ 12/07/2019 θαη ψξα 10:30 π.κ.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ παξέιαβε ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ψξα (10.30 π.κ.) δελ ππήξρε άιινο ζπκκεηέρσλ, ν Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο δήισζε
φηη πιένλ δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά είλαη ν παξαθάησ:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

1.

"ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΖ"ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ ΠΘΑΙΑΠ
Η.Θ.Δ.-ΑΛΤΥΡΗΘΑ
ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΑΚΔΑ

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ /
EMAIL
Δζλ. Καθαξίνπ 45 & Γεκνθξίηνπ,
153 43, Αγ. Ξαξαζθεπή.
Ρει. 210 6009208, 210 3008668,
www.prospelasi.gr

ΑΡ. ΠΡΧΣ.
ΦΑΚΔΛΟΤ/
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
20540/12-07-2019

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη ε παξαπάλσ πξνζθνξά ππνβιήζεθε ζε
θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ.
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ππήξραλ ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξ.πξση. 19388/02-07-2019 δηαθήξπμε
δηαγσληζκνχ.
Πηελ ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλσηέξσ δηαγσληδφκελνπ θαη κνλνγξάθεζαλ απφ ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρψξεζε ηε κνλαδηθή πξνζθνξά
θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηήο δηθαηνινγεηηθά ζε πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο θαη ζπλνδεχεη ην παξφλ πξαθηηθφ.
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ εγθπξφηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, ζπλεδξίαζε μαλά ζηηο 15/07/2019θαη πξνρψξεζε ζηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Ζ Δπηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ δηαγσληδφκελνπ
απνθαζίδεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ γίλεηαη απνδεθηή θαη ζα ζπλερίζεη ζην επφκελν
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο ηεο πξνζθνξάο.
Θαηφπηλ ε επηηξνπή ζπλέρηζε κε ην άλνηγκα ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηεο
αλσηέξσ εηαηξείαο. Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Ρερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαπηζηψζεθε φηη
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο κειέηεο πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππ’
αξηζκ. Ξξση. 19388/02-07-2019 Γηαθήξπμεο. Ζ επηηξνπή απνθάζηζε φηη ε ελ ιφγσ
πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή θαη πξνρψξεζε ζην επφκελν ζηάδην αλνίγκαηνο ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη σο εμήο:

ΑΔΑ: ΩΚΘΨ46ΜΩ0Ι-ΣΑ4

Α/Α

ΥΟΛΔΙΑ

1

2ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
3ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
2ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ

LEHNER
STRATOS

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(€)
13.300,00

LEHNER
STRATOS

1

11.250,00

11.250,00

LEHNER
STRATOS

1

11.900,00

11.900,00

1ν ΓΚΛΑΠΗΝ ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ

EXTREMA SLIM

1

20.250,00

20.250,00

2
3
4

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΣΔΜ.)

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΓΑΠΑΝΗ
13.300,00

56.700,00

ΦΠΑ 13%

7.371,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

64.071,00

Ζ Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ
Γλσκνδνηεί:
πέξ ηεο αλάζεζεο ηεο ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ Α.Κ.Δ.Α. ζηελ
εηαηξεία «ΠΡΟΠΔΛΑΗ»-ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΚΑΛΑ Ι.Κ.Δ..
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε πέληε (5) αληίγξαθα.

Ζ επηηξνπή

Αζεκάθεο Ξαλαγηψηεο

Θνινβνχ Δχα

Δπηαεκέξνπ Καξίλα

