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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 37/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 184/2019
ΞΔΟΗΙΖΤΖ

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο
θαη απνζθξάγηζεο νηθ. πξνζθνξψλ
ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ “Πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ” (Α.Μ. 96/2019) θαη
θήξπμε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε».

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30172/37/1-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 6)
Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 7) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο κέιε.
ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ
θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.
Αληί ηνπ πξψηνπ εθ ησλ αλσηέξσ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο
ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία»
θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 30380/4-11-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ &ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ.» , Α.Μ. 96/2019
Πςνημ.: Πξαθηηθφ δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο &απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ.» , Α.Μ. 96/2019.
Παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη
αμηνιφγεζεο ,φπσο έρεη νξηζηεί κε βάζε ηελ Α.Ο.Δ. 360/2018 γηα ην ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» έηνπο 2019 ,
πξνυπνινγηζκνχ 43.190,25€ (κε Φ.Π.Α.) θαη ηελ θήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα
ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζχκβαζεο.
Καιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 37/2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Αξ. Βαζηιφπνπινο ςήθηζε ιεπθφ θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία.

Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ.
96/2019 ζρεηηθή κειέηε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ζ ηνπ Ν. 3852/10,
φπσο ηζρχεη θαη :
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Σα

απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
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επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο
κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΠΑ)
2) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄ αξίζ. πξση. 28789/16-10-2019 δηαθήξπμεο,
3) ηελ

ππ’

αξηζ.

πξση.

30244/1-11-2019

γλσκνδφηεζε

ηεο

επηηξνπήο

δηαγσληζκνχ,
4) ηελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
Αποθαζίζει

νκφθσλα

Σελ έγκπιζη ηνπ ππ΄αξίζκ. πξση. 30244/1-11-2019 Πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο,
αμηνιφγεζεο θαη απνζθξάγηζεο νηθ. πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ «Ξπομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού» (Α.Κ. 96/2019), γηα ηελ
νκάδα Α΄ θαη γηα ηελ νκάδα Β΄ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο ΦηιαδέιθεηαοΝέαο Υαιθεδφλαο γηα ην έηνο 2019, πξνυπνινγηζκνχ 43.190,25€ (κε Φ.Π.Α.) θαη
ηελ θήξπμε σο πποζωπινού αναδόσος ηνπ θάησζη ζπκκεηέρνληα σο εμήο:
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ζε
εςπώ (με ΦΞΑ)
Α/Α ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ

ECOLIGHT –
ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ
Δ.Δ.

1

Γ/ΛΠΖΑΟ. ΞΟΥΡ/ΙΝ
ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΣΡ.
ΣΟΜΠΡΑ 5,
ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ,
ΣΗΛ. 210
6090724

ΝΚΑΓΑ
Α’

ΝΚΑΓΑ
Β’

29640/25.10.2019 29.148,68 12.242,52

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 29640/25-10-19 ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ.


Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 100 παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 127 παξ. 1 ηνπ Ν.
4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 184/2019
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ

ΣΑ ΜΔΛΗ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο
&
Ηιεθηξνθσηηζκνχ/Σκήκα
Ηιεθηξνθσηηζκνχ
7. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
9. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

Πςνημμένο : Σν ππ’ αξηζ. πξση. 30244/1-11-2019 Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ, 1/11/2019

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 30244

ΓΖΚΝΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – Λ.
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ- ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΓΗΑ ΞΝΠΑ ΑΛΥ ΡΥΛ 20.000 ΔΟΥ

ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΚΔ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΔ ΡΗΡΙΝ
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ», Α.Κ. 96/2019
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην 3ν φξνθν επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 97 δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή ε επηηξνπή δηελέξγεηαοαμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 20.000,00€ θαη
ψξα 10.30 π.κ. (ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.5 ηεο
δηαθήξπμεο) παξέιαβε ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ην
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ». Μέρξη
ηελ ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ είρε θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ
κία κφλν πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξεία ECOLIGHT – ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ Δ.Δ. κε αξ.
πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 29640/25-10-19.
ήκεξα 1/11/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.30 π.κ. θαη ζηα γξαθεία ηεο
Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ (Αραξλψλ 464 & Αγ.
Αλαξγχξσλ, Νέα Υαιθεδφλα) ζπλήιζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο
δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 20.000,00€ πνπ φξηζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 360/2018 απφθαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ», Α.Κ. 96/2019, φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 28789/16-10-2019 δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
• Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
• Σνλ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο
νξίδνπλ ηα άξζξα 158 θαη 209.
• Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο νξίδνπλ ηα
άξζξα 58 θαη 72.
• Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο» θαη ηηο εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο.
• Σν Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α’) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ζε ζχλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία
89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989(L395) θαη ηελ νδεγία
92/13/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76) φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335).
• Σν Ν. 3861/13-7-2010 (ΦΔΚ 112 Α΄) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα
ΓΙΑΤΓΔΙΑ & άιιεο δηαηάμεηο».
• Σν Ν. 4013/11 (ΦΔΚ 204Α/15-9-2011), «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ», άξζξν 11 & άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016.
• Σν Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/29-5-2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ππνπαξάγξαθν 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/7-42014).
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•
•

Σελ Τ.Α. Π.Ι /2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)».
Σν Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143Α/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ), δεκφζην ινγηζηηθφ &
άιιεο δ/μεηο πιελ ησλ άξζξσλ 132-133-134 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Ν.4412/2016.

•

Σελ Α.Μ. 96/2019 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα
κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ»

•

Σελ ππ' αξίζκ. 360/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ
πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 20.000,00€ θαη γλσκνδφηεζεο
ησλ ελζηάζεσλ.

•

Σελ 160/2019 (ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 28169/10.10.2019) Απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη δηελέξγεηαο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα.
ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:

1. Νηηνχδεο ππξίδσλ, Πξφεδξνο
2. Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο, κέινο
3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο, Γξακκαηέαο
Καηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα (10.30 π.κ.) ε Δπηηξνπή, αθνχ δηαπίζησζε
φηη ε μοναδική πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ECOLIGHT – ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ Δ.Δ. (ππ’
αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 29640/25-10-19) ππνβιήζεθε ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν
θαη αθνχ κνλνγξάθεζε ηνλ θάθειν πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζή ηεο.
Μέζα 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’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 28789/16-10-2019
δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ.
ηελ ζπλέρεηα αλνίρηεθε ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη
κνλνγξάθεζαλ φιεο νη ζειίδεο ησλ εγγξάθσλ. Μεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν ε Δπηηξνπή
δηαπίζησζε φηη ν θάθεινο ήηαλ πιήξεο θαη απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο
θαη φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
ηε ζπλέρεηα αλνίρηεθε ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθεζαλ
φιεο νη ζειίδεο ησλ εγγξάθσλ. Μεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ν
θάθεινο ήηαλ πιήξεο θαη απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ησλ
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη γηα ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο εηδψλ.
Η Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ πξνρψξεζε ζην επφκελν ζηάδην
αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληα, ήηνη ηεο
εηαηξείαο ECOLIGHT – ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ Δ.Δ.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά:
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ζε
εςπώ (με ΦΞΑ)
Α/Α ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ

1

ECOLIGHT –
ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ
Δ.Δ.

Γ/ΛΠΖΑΟ. ΞΟΥΡ/ΙΝ
ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΣΡ.
ΣΟΜΠΡΑ 5,
ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ,
ΣΗΛ. 210
6090724

ΝΚΑΓΑ
Α’

ΝΚΑΓΑ
Β’

29640/25.10.2019 29.148,68 12.242,52
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Η Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ
Γνωμοδοηεί:
Τπέξ ηεο θαηαθχξσζεο σο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» γηα ηελ νκάδα Α’ θαη γηα ηελ νκάδα
Β’ ζηελ εηαηξεία ECOLIGHT – ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ Δ.Δ. θαζψο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθφκηζε πιεξνχζαλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε
πξνζθνξά ηεο ήηαλ εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε πέληε (5) αληίγξαθα.

Η Δπηηξνπή

Νηηνχδεο ππξίδσλ,
Πξφεδξνο

Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο,
Μέινο

Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο,
Γξακκαηέαο

