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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 18/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 90/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε

πξαθηηθψλ

ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ

θαηαθχξσζεο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ γηα ηελ νκάδα
Γ΄ (“Ξξνκήζεηα αθξπιηθψλ ρξσκάησλ”) θαη ηελ
νκάδα Δ΄ (“Ξξνκήζεηα πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ νδψλ”)
θαη

δηθαηνινγεηηθψλ

παξάηαζεο

ρξφλνπ

ηζρχνο

πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ

γηα

ηελ

“Ξξνκήζεηα

νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ην έηνο 2019”
(ΑΚ. 76/2019) θαη αλάδεημε νξηζηηθψλ κεηνδνηψλ».

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10
π.κ. ζπλήιζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η.
Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 9994/19/22-5-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, 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 :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Θαληαξέιεο
Γεκήηξηνο 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Γξεηδειηάο Ξαληειήο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
θαη 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα
θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ. Αληί ηνπ δεπηέξνπ
παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα
Σαιθεδφλα Ξνιηηψλ Ξνιηηεία» θ. Γξακκέλνο Πππξίδσλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10313/26-5-2020 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηνπ
Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Πξαθηηθώλ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ νκάδαο
Γ΄θαη Δ΄(δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο) (Α.Π. 7368/30-03-2020 θαη Α.Π. 9436/14-052020 αληηζηνίρσο) θαη δηθαηνινγεηηθώλ παξάηαζεο ρξόλνπ ηζρύνο πξνζθνξώλ θαη
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη
ινηπώλ πιηθώλ γηα ην έηνο 2019»,(Α.Μ. 76/2019)
ΥΔΣ.: 1. Σν ππ. Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ 7368/30-03-2020 έθην πξαθηηθό (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ νκάδαο Δ΄,Πξνκήζεηαο πιηθώλ δηαγξακκίζεσλ
νδώλ (δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο) θαη
2. Σν ππ. Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ 9436/14-05-2020 έβδνκν πξαθηηθό (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ νκάδαο Γ΄, Πξνκήζεηαο αθξπιηθώλ ρξσκάησλ
(δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο) θαη δηθαηνινγεηηθώλ παξάηαζεο ρξόλνπ ηζρύνο
πξνζθνξώλ θαη εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
νηθνδνκηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ γηα ην έηνο 2019»,(Α.Μ. 76/2019)
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Κε ηα αλψηεξν ζρεηηθά έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ»

- αμηνιφγεζεο ηνπ

, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟

αξηζκ. 360/2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηα νπνία ζαο δηαβηβάδνπκε, παξαθαινχκε φπσο
εηζεγεζείηε ζην ζψκα, ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε, ησλ ππ.΄αξίζκ. 7368/30-03-2020
θαη Α.Ξ. 9436/14-05-2020 αληηζηνίρσο, έθηνπ θαη έβδνκνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζσξηλψλ

αλαδφρσλ

νκάδαο

Γ΄

θαη

Δ΄(δηθαηνινγεηηθψλ

θαηαθχξσζεο),

θαζψο

θαη

δηθαηνινγεηηθψλ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ δηεζλνχο
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ην έηνο 2019»,(Α.Κ.
76/2019).
Α)Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
γηα ηελ νκάδα Δ΄, ππνβιήζεθαλ ζην δηαγσληζκφ ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα, σο εμήο:

ΟΜΑΓΔ


Νκάδα
Δ

Α/ΑΠΡΟΦ
ΟΡΑ
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ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΑΡ.
ΠΡΧΣ.
ΔΝΣΤΠΧΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ
ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 148623
14/03/2020
(VIOLAC)
θαη 23-03-2020

Θαηφπηλ, ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ

δηθαηνινγεηηθψλ

ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ ΑΣΔΡΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ (VIOLAC), φπνπ θαη

δηαπίζησζε

ηεο

εηαηξείαο

φηη απηά

ήηαλ

πιήξε θαη νξζά, θαζψο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπεξαζκαηηθά είλαη απνδεθηά
γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Β) Πε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
ηεο νκάδαο Γ΄ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηα νπνία ππέβαιε ζην δηαγσληζκφ ζε ειεθηξνληθή θαη
έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, σο εμήο:

ΟΜΑΓΔ


Νκάδα
Γ

Α/ΑΠΡΟΦ
ΟΡΑ

09

ΑΡ.
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
148989
ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ
21/03/2020 θαη ψξα
Ν.Δ.
09:33:17

ΑΡ.
ΠΡΧΣ.
ΔΝΣΤΠΧΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

-
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Θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ε Δπηηξνπή
δηαπίζησζε φηη απηά ήηαλ κε απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο δελ πιεξνχλ
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο (απνπζίαδαλ ςεθηαθέο ππνγξαθέο απφ ππεχζπλεο δειψζεηο θαη απφ
θαηάινγν ζεκαληηθψλ πξνκεζεηψλ,, ππήξραλ δηθαηνινγεηηθά κε εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη ηζρχνο κε
απνδεθηέο, δελ θαηαηέζεθαλ:
εθθαζάξηζεο

αλαγθ. θιπ

ππεχζπλεο δειψζεηο θνξέσλ αζθάιηζεο / Ξηζηνπνηεηηθφ ιχζεο

/ Ξηζηνπνηεηηθφ Δηξελνδηθείνπ

(1-3-2013 έσο 31-12-2015) πεξί κε

θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ θιπ / Κε απφδεημε ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο / Κε απφδεημε
χπαξμεο ελ ηζρχ δηθαηνινγεηηθψλ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο).
Δπίζεο

νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη

ε εηαηξεία

ζηελ αίηεζε

παξάηαζεο ρξφλνπ ππνβνιήο

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , δελ θξίλνληαη επαξθείο, θαζψο ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε δελ
αλαθέξεηαη, νχηε απνδεηθλχεηαη,
απνδεηθηηθά)

νχηε δηθαηνινγείηαη

(κε απνδεηθηηθά θαηάζεζεο θαη ινηπά

φηη ζα πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο αηηνχκελεο πξνζεζκίαο παξάηαζεο

ππνβνιήο

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φια ηα νξζά δηθαηνινγεηηθά (ππάξρεη γεληθή αζαθήο αλαθνξά).
Γηα ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νκάδαο Δ‟, κε βάζε ηα φζα νξίδεη ε δηαθήξπμε θαη ην
άξζξν 97 ηνπ λ. 4412/2016, ε Δπηηξνπή έιεγμε θαη αμηνιφγεζε ηα δηθαηνινγεηηθά παξάηαζεο
ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαη δηαπίζησζε φια φζα
αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Γηα φπνηαο πξνζθνξάο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γίλνπλ απνδεθηά γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, ε απνδεθηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη έσο θαη ηελ 01-102020, ελψ ε απνδεθηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
είλαη
έσο θαη ηελ 01-11-2020.
Ρν δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο απφ ηελ εηαηξεία
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC) είλαη πιήξεο
θαη νξζφ θαη επνκέλσο γίλεηαη απνδεθηφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ απνδεθηή
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ
είλαη έσο θαη ηελ
01-10-2020, ελψ ε απνδεθηή
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
είλαη έσο θαη ηελ 01-112020.
Ρν δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο απφ ηελ εηαηξεία ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
θαη επνκέλσο δελ γίλεηαη απνδεθηφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ:
-Θα πξέπεη λα θαηαπέζεη ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΑΦΝΗ Π.
ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα Γ‟ , δειαδή ην πνζφ:317,59 €.
-Δπίζεο ζα πξέπεη ε θαηαθχξσζε λα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά σο θαησηέξσ:
Α/Α
ΟΜΑΓΔ
ΠΡΟΦΟΡ

Α

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Νκάδα
Γ

ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ (ΔΤΡΧ ΑΝΔΤ
Φ.Π.Α.)
ΑΠΡΔΟΗΝΠ

ΝΚΑΓΑ
€

Γ: ΞΝΠΝ 7.592,50

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

ΠΛΖΚ. :1. Ρν ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 7368/30-03-2020 έθην πξαθηηθφ (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ νκάδαο Δ΄, Ξξνκήζεηαο πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ νδψλ
(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη
2. Ρν ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 9436/14-05-2020 έβδνκν πξαθηηθφ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ νκάδαο Γ΄, Ξξνκήζεηαο αθξπιηθψλ ρξσκάησλ (δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο)
Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 18/2020 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, ηελ αξηζ. 76/2019 ζρεηηθή
κειέηε, ην ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 7368/30-03-2020 έθην πξαθηηθφ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ νκάδαο Δ΄, Ξξνκήζεηαο πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ νδψλ (δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο) θαη ην ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 9436/14-05-2020 έβδνκν πξαθηηθφ (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ νκάδαο Γ΄, Ξξνκήζεηαο αθξπιηθψλ ρξσκάησλ
(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο), είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1ζ ηνπ Λ. 4623/19, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16
θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ 4, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 107 ηνπ Λ.
4497/2017, θαζψο επίζεο:



Ρελ ππ΄αξηζκ πξση. 21643/22-07-2019 Γηαθήξπμε (ΑΓΑΚ: 19PROC005321730) ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα

Α. Ρελ έγθξηζε ηνπ ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 7368/30-03-2020 6νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ νκάδαο Δ΄, Ξξνκήζεηαο πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ νδψλ
(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ γηα ην έηνο 2019» (Α.Κ. 76/2019) θαη ηελ
αλάδεημε σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ Νκάδα ηνπ εμήο νηθνλνκηθνχ
θνξέα:

ΟΜΑΓΔ


Νκάδα
Δ

Α/ΑΠΡΟΦ
ΟΡΑ
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ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΑΡ.
ΠΡΧΣ.
ΔΝΣΤΠΧΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ
ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 148623
14/03/2020
(VIOLAC)
θαη 23-03-2020

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

δεδνκέλνπ φηη απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εηαηξείαο ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ ΑΣΔΡΙΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ (VIOLAC), δηαπηζηώζεθε φηη απηά ήηαλ πιήξε θαη νξζά, θαζψο πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπεξαζκαηηθά είλαη απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Β. Ρελ έγθξηζε ηνπ ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 9436/14-05-2020 7νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ νκάδαο Γ΄, Ξξνκήζεηαο αθξπιηθψλ ρξσκάησλ
(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο
πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ γηα ην έηνο 2019» (Α.Κ. 76/2019) θαη
ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ Νκάδα ηνπ εμήο
νηθνλνκηθνχ θνξέα:

Α/Α
ΟΜΑΓΔ
ΠΡΟΦΟΡ

Α

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Νκάδα
Γ

ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ (ΔΤΡΧ ΑΝΔΤ
Φ.Π.Α.)
ΑΠΡΔΟΗΝΠ

ΝΚΑΓΑ
€

Γ: ΞΝΠΝ 7.592,50

δεδνκέλνπ φηη απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο δηαπηζηώζεθε φηη
απηά ήηαλ πιήξε θαη νξζά, θαζψο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπεξαζκαηηθά
είλαη απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, ην δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ
ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο απφ ηελ εηαηξεία
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ
ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC) είλαη πιήξεο θαη νξζφ θαη επνκέλσο γίλεηαη απνδεθηφ γηα
ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ απνδεθηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ
είλαη
έσο θαη ηελ 01-10-2020, ελψ ε απνδεθηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο
είλαη έσο θαη ηελ 01-11-2020.
Γ. Ρελ θαηάπησζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο

ηεο εηαηξείαο ΑΦΝΗ Π.

ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα Γ‟ , δειαδή ην πνζφ: 317,59 €, δεδνκέλνπ φηη:
Θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ε Δπηηξνπή
δηαπίζησζε φηη απηά ήηαλ κε απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο δελ πιεξνχλ
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο (απνπζίαδαλ ςεθηαθέο ππνγξαθέο απφ ππεχζπλεο δειψζεηο θαη απφ
θαηάινγν ζεκαληηθψλ πξνκεζεηψλ,, ππήξραλ δηθαηνινγεηηθά κε εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη ηζρχνο κε
απνδεθηέο, δελ θαηαηέζεθαλ:
εθθαζάξηζεο

αλαγθ. θιπ

ππεχζπλεο δειψζεηο θνξέσλ αζθάιηζεο / Ξηζηνπνηεηηθφ ιχζεο

/ Ξηζηνπνηεηηθφ Δηξελνδηθείνπ

(1-3-2013 έσο 31-12-2015) πεξί κε

θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ θιπ / Κε απφδεημε ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο / Κε απφδεημε
χπαξμεο ελ ηζρχ δηθαηνινγεηηθψλ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο).
Δπίζεο

νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη

ε εηαηξεία

ζηελ αίηεζε

παξάηαζεο ρξφλνπ ππνβνιήο

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , δελ θξίλνληαη επαξθείο, θαζψο ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε δελ
αλαθέξεηαη, νχηε απνδεηθλχεηαη,
απνδεηθηηθά)

νχηε δηθαηνινγείηαη

(κε απνδεηθηηθά θαηάζεζεο θαη ινηπά

φηη ζα πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο αηηνχκελεο πξνζεζκίαο παξάηαζεο

ππνβνιήο

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φια ηα νξζά δηθαηνινγεηηθά (ππάξρεη γεληθή αζαθήο αλαθνξά).

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

Ρν δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο απφ ηελ εηαηξεία ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
θαη επνκέλσο δελ γίλεηαη απνδεθηφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.



Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 360 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 90/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

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

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

πλεκκέλα: Ρα ππ.‟ Αξ. πξση. 7368/30-3-2020 θαη 9436/14-5-2020 6ν πξαθηηθφ (ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη 7ν πξαθηηθφ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) γηα ηελ νκάδα Δ΄ («Ξξνκήζεηα πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ
νδψλ») θαη ηελ νκάδα Γ΄ («Ξξνκήζεηα αθξπιηθψλ ρξσκάησλ») ηνπ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ αληηζηνίρσο.

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΗΜΔΡ/ΝΙΑ:
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΑΡ.ΠΡΧΣ.
ΓΗΜΟ NEA ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡ. 360/2018 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΔΠ.

30-03-2020
7368

6Ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΟΜΑΓΑ Δ’
(ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ)
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019» - (Α.Μ. 76/2019)
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ.
Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Ξαξαζθεπή 27/03/2020 θαη ψξα 10.00 π.κ. ζπλήιζε ε
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 360/2018
Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 34008/18-12-2018)
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε: ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ νκάδαο Δ‟ (δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαζψο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ γηα
ηελ πξνκήζεηα πνπ δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη
ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019»- (Α.Μ.
76/2019).
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
Αζεκάθεο Ξαλαγηψηεο, σο Ξξφεδξνο,
Καλήο Ξαλαγηψηεο, σο Κέινο,
Θίηζηνο Σξήζηνο, σο Γξακκαηέαο.

1.
2.
3.

Ν θνο Καλήο Ξαλαγηψηεο αλαπιήξσζε ην ηαθηηθφ κέινο θα Θνινβνχ Δχα.
Ν θνο Θίηζηνο Σξ. αλαπιήξσζε ην ηαθηηθφ κέινο θα Δπηαεκέξνπ Καξίλα.

o
o
o

o
o
o

o

o
o

o
o

H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε:
ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 21644/22-07-2019 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 21643/22-07-2019 δηαθήξπμε,
ηελ ππ‟ αξηζκ. 120/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
20196/10-07-2019) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.76/2019 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
25192/05-09-2019 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ – Ρερληθήο αμηνιφγεζεο,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
25681/12-09-2019 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 158/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28168/10-10-2019) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ην 1ν θαη ην 2ν πξαθηηθφ ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 30406/05-11-2019 πξφζθιεζε πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (πνπ παξαιήθζεθε ειεθηξνληθά απφ
εθείλνπο ηελ 05-11-2019 κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ),
ηελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ) ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο απφ ΔΟΘΚΝΠ Γ ΘΟΑΚΞΝΒΗΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. (ηελ 08-11-2019),
ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή έγγξαθνπ
ζθξαγηζκέλνπ
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο απφ ΔΟΘΚΝΠ Γ ΘΟΑΚΞΝΒΗΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. (κε αξηζκ. πξση. 30986/0811-2019),
ηελ ππ‟αξηζκ. : Α494/30-10-2019 απφθαζε 3νπ θιηκαθίνπ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ
πξνζθπγψλ, κε ηελ νπνία αλαζηάιζεθε ε πξφνδνο δηαγσληζκνχ γηα ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
34051/03-12-2019 3ν πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο αλαδφρνπ,
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o
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o
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o

ηελ ππ.‟ αξηζκ. 215/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 35831/16-12-2019) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 3ν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ‟αξηζκ. : 1343/04-12-2019 απφθαζε Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ
(Α.Δ.Ξ.Ξ.) (πνπ έιαβε αξ. πξση. ΓΛΦΛΣ 34192/04-12-2019), ζρεηηθά κε ηελ απφ 19-102019 Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή
γηα ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Παθειιαξίνπ Αζηέξηνπ {κε Γεληθφ αξ. θαηάζεζεο: (ΓΑΘ) 1280/21-10-2019},
ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. 35557/12-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Ρκ. Ξξνκεζεηψλ πξνο ηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πεξί κεξηθήο αλάθιεζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. 158/2019 Απφθαζεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 232/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
36474/19-12-2019) πεξί κεξηθήο αλάθιεζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. 158/2019
Απφθαζεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 36552/20-12-2019 4ν πξαθηηθφ / νξζή επαλάιεςε
(ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
ΓΗΑ ΝΚΑΓΔΠ Γ‟ & Δ‟ / ΠΛΔΣΗΠΖΠ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Β‟),
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 240/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 132/03-01-2020) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 4ν πξαθηηθφ / νξζή επαλάιεςε
ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 37/2020 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
4598/19-02-2020) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 5ν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 6704/13-03-2020 πξφζθιεζε πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟
(πνπ παξαιήθζεθαλ ειεθηξνληθά απφ εθείλνπο ηελ 13-03-2020
κέζσ επηθνηλσλίαο
ΔΠΖΓΖΠ),
ηελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ) ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο απφ ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC) (ηελ 14-03-2020 θαη
ηελ 23-3-2020),

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηνλ Λ.4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή ηζρχνπζα
ηξέρνπζα λνκνζεζία.
Ξην
αλαιπηηθά ε ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
o ηνπ Άξζξνπ 43 - Λφκνο 4605/2019 - Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147),
o ηνπ Λ. 4555/18 (ΦΔΘ 133/19-07-18) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο- Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο- Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ (Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η») –
Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑΟπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Ινηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
o ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,
o ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)6, “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»,
o ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
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ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
o ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
o ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»,
o ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
o ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
o ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
o ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),
o ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
o ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
o ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
o ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
o ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
o ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία”,
o ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,
o ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
o ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,
o ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ,
o φιεο ηεο ινηπήο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο.
Δπίζεο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο
δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο) γηα ηελ ζρεηηθή πξνκήζεηα.
o

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 21643/22-07-2019 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή,
κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έρεη
ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 77111 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.
Ζ Δπηηξνπή ηελ 27/03/2020 θαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη
ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα
(φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 77111 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ).
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο νκάδαο Δ‟ ππνβιήζεθαλ ζην
δηαγσληζκφ ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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148623 14/03/2020
θαη 23-03-2020

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ηελ 27-03-2020 θαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα. Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ
ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο
ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο.
Ξξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε, έγηλε ε δηαδηθαζία απφ ηελ Δπηηξνπή
(απφ φζνπο δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ),
θαηαρψξεζεο δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη
θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο).
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο. Ακέζσο κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε).
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
απνζθξαγίδνληαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεηαη ζε εηδηθή πξφζθιεζε (άξζξ. 3.1.2.γ ηεο δηαθήξπμεο).
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ.
Ζ Δπηηξνπή έιεγμε θαη αμηνιφγεζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
έληππα) ηεο νκάδαο Δ‟ θαη δηαπίζησζε φια φζα αλαθέξνληαη:

(ειεθηξνληθά θη

Καηόπηλ ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο νκάδαο Δ’ ηεο εηαηξείαο
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC), ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη απηά ήηαλ
πιήξε θαη νξζά θαζώο πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ
Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) νκάδαο Δ‟ ηεο εηαηξείαο
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο
θαζψο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο:

ΟΜΑΓΔ

Νκάδα
Δ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡ
Α
07

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC)

ΑΠΡΔΟΗΝΠ
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Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 27-03–2020.
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη δηαβηβάδεηαη ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. γηα δηθέο
ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ

ΜΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ

ΚΙΣΙΟ ΥΡΗΣΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΗΜΔΡ/ΝΙΑ:
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΑΡ.ΠΡΧΣ.
ΓΗΜΟ NEA ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡ. 360/2018 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΔΠ.

14-05-2020
9436

7Ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ α)ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΟΜΑΓΑ Γ’
(ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ) θαη β)ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΗ ΥΡΟΝΟΤ
ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019» - (Α.Μ. 76/2019)
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ.
Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Γεπηέξα 11/05/2020 θαη ψξα 10.00 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 360/2018 Απφθαζε
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 34008/18-12-2018) πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ζε: ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
νκάδαο Γ‟ (δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο), έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο
πξνζθνξψλ θη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζψο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα
πνπ δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019»- (Α.Μ.
76/2019).
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1. Αζεκάθεο Ξαλαγηψηεο, σο Ξξφεδξνο,
2. Θνινβνχ Δχα, σο Κέινο,
3. Θίηζηνο Σξήζηνο, σο Γξακκαηέαο.
Ν θνο Θίηζηνο Σξ. αλαπιήξσζε ην ηαθηηθφ κέινο θα Δπηαεκέξνπ Καξίλα.
Ζ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε είλαη ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 27-3-2020.

o
o
o

o
o
o

o

o
o

H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε:
ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 21644/22-07-2019 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 21643/22-07-2019 δηαθήξπμε,
ηελ ππ‟ αξηζκ. 120/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
20196/10-07-2019) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.76/2019 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
25192/05-09-2019 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ – Ρερληθήο αμηνιφγεζεο,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
25681/12-09-2019 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 158/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28168/10-10-2019) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ην 1ν θαη ην 2ν πξαθηηθφ ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 30406/05-11-2019 πξφζθιεζε πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (πνπ παξαιήθζεθε ειεθηξνληθά απφ
εθείλνπο ηελ 05-11-2019 κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ),
ηελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ) ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο απφ ΔΟΘΚΝΠ Γ ΘΟΑΚΞΝΒΗΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. (ηελ 08-11-2019),
ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή έγγξαθνπ
ζθξαγηζκέλνπ
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο απφ ΔΟΘΚΝΠ Γ ΘΟΑΚΞΝΒΗΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. (κε αξηζκ. πξση. 30986/0811-2019),
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ηελ ππ‟αξηζκ. : Α494/30-10-2019 απφθαζε 3νπ θιηκαθίνπ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ
πξνζθπγψλ, κε ηελ νπνία αλαζηάιζεθε ε πξφνδνο δηαγσληζκνχ γηα ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
34051/03-12-2019 3ν πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο αλαδφρνπ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 215/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 35831/16-12-2019) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 3ν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ‟αξηζκ. : 1343/04-12-2019 απφθαζε Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ
(Α.Δ.Ξ.Ξ.) (πνπ έιαβε αξ. πξση. ΓΛΦΛΣ 34192/04-12-2019), ζρεηηθά κε ηελ απφ 19-102019 Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή
γηα ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Παθειιαξίνπ Αζηέξηνπ {κε Γεληθφ αξ. θαηάζεζεο: (ΓΑΘ) 1280/21-10-2019},
ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. 35557/12-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Ρκ. Ξξνκεζεηψλ πξνο ηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πεξί κεξηθήο αλάθιεζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. 158/2019 Απφθαζεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 232/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
36474/19-12-2019) πεξί κεξηθήο αλάθιεζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. 158/2019
Απφθαζεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ,
ην ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 36552/20-12-2019 4ν πξαθηηθφ / νξζή επαλάιεςε
(ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
ΓΗΑ ΝΚΑΓΔΠ Γ‟ & Δ‟ / ΠΛΔΣΗΠΖΠ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Β‟),
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 240/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 132/03-01-2020) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 4ν πξαθηηθφ / νξζή επαλάιεςε
ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. 37/2020 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
4598/19-02-2020) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 5ν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 134466/33827 – 25/02/2020 (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
5356/28-02-2020) ηεθκαηξφκελε
λνκηκφηεηα ηεο ππ‟ αξηζκ. 215/2019 Απφθαζεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 6704/13-03-2020 πξφζθιεζε πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηηο νκάδεο Γ‟ θαη Δ‟
(πνπ παξαιήθζεθαλ ειεθηξνληθά απφ εθείλνπο ηελ 13-03-2020
κέζσ επηθνηλσλίαο
ΔΠΖΓΖΠ),
ην ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 7368/30-03-2020 6ν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο αλαδφρνπ γηα ηελ νκάδα Δ‟,
ηελ απφ 21/03/2020 θαη ψξα 09:33:17 ππνβνιή, κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ, απφ „ΑΦΝΗ
Π ΚΑΟΑΓΘΝ ΝΔ‟ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,
ην απφ 23/03/2020 θαη ψξα 18:21:45 ππνβνιή, κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ, απφ „ΑΦΝΗ Π
ΚΑΟΑΓΘΝ ΝΔ‟ αίηεκα παξάηαζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,
ηελ απφ 14/04/2020 θαη ψξα 14:21:22 πξφζθιεζε, κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ, πξνο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο „ΑΦΝΗ Π ΚΑΟΑΓΘΝ ΝΔ‟ θαη „ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ‟ γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ,
ηελ απφ 15/04/2020 θαη ψξα 12:59:15 ππνβνιή, κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ, απφ
„ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ‟ δηθαηνινγεηηθνχ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο
πξνζθνξάο,
ηελ απφ 04/05/2020 θαη ψξα 17:04:34 ππνβνιή, κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ, απφ „ΑΦΝΗ
Π ΚΑΟΑΓΘΝ ΝΔ‟ δηθαηνινγεηηθνχ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο,

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηνλ Λ.4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή ηζρχνπζα
ηξέρνπζα λνκνζεζία.
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Ξην
αλαιπηηθά ε ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
o ηνπ Άξζξνπ 43 - Λφκνο 4605/2019 - Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147),
o ηνπ Λ. 4555/18 (ΦΔΘ 133/19-07-18) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο- Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο- Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ (Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η») –
Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑΟπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Ινηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
o ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,
o ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)6, “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»,
o ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
o ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
o ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
o ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»,
o ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
o ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
o ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
o ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),
o ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
o ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
o ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
o ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
o ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
o ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία”,
o ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,
o ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
o ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,
o ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ,

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

ηνπ Ξ.Λ.Ξ. (ΦΔΘ A 84 - 13.04.2020) Κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ
ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο,
o φιεο ηεο ινηπήο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο.
Δπίζεο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο
δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο) γηα ηελ ζρεηηθή πξνκήζεηα.
o

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 21643/22-07-2019 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή,
κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έρεη
ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 77111 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.
Ζ Δπηηξνπή ηελ 27/03/2020 θαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη
ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα
(φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 77111 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ).
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο νκάδαο Γ‟ ππνβιήζεθαλ ζην
δηαγσληζκφ ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΑΦΟΙ . ΜΑΡΑΓΚΟΤ
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ΑΡ.
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
148989
21/03/2020 θαη ψξα
09:33:17

ΑΡ. ΠΡΧΣ.
ΔΝΣΤΠΧΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

-

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ηελ 27-03-2020 θαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα. Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ
ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο
ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο.
Ξξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε, έγηλε ε δηαδηθαζία απφ ηελ Δπηηξνπή
(απφ φζνπο δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ),
θαηαρψξεζεο δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη
θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο).
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο. Ακέζσο κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε).
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
απνζθξαγίδνληαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεηαη ζε εηδηθή πξφζθιεζε (άξζξ. 3.1.2.γ ηεο δηαθήξπμεο).

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ.
Ζ Δπηηξνπή έιεγμε θαη αμηνιφγεζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
έληππα) ηεο νκάδαο Γ‟ θαη δηαπίζησζε φια φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ:

(ειεθηξνληθά θη

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

Καηόπηλ ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο νκάδαο Γ’ ηεο εηαηξείαο
ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ., ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη απηά ήηαλ κε απνδεθηά γηα ηε
ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζώο δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο (απνπζηάδαλ
ςεθηαθέο ππνγξαθέο από
ππεύζπλεο δειώζεηο θαη από θαηάινγν ζεκαληηθώλ
πξνκεζεηώλ,, ππήξραλ δηθαηνινγεηηθά κε εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη ηζρύνο κε
απνδεθηέο,
δελ θαηαηέζεθαλ:
ππεύζπλεο δειώζεηο θνξέσλ αζθάιηζεο /
Πηζηνπνηεηηθό ιύζεο εθθαζάξηζεο αλαγθ. θιπ / Πηζηνπνηεηηθό Δηξελνδηθείνπ (1-32013 έσο 31-12-2015) πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ θιπ / Με απόδεημε ηερληθήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο / Με απόδεημε ύπαξμεο ελ ηζρύ δηθαηνινγεηηθώλ
πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο).
Δπίζεο νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ε εηαηξεία ζηελ αίηεζε παξάηαζεο ρξφλνπ ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , δελ θξίλνληαη επαξθείο θαζψο ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε δελ
αλαθέξεηαη, νχηε απνδεηθλχεηαη,
νχηε δηθαηνινγείηαη (κε απνδεηθηηθά θαηάζεζεο θαη ινηπά
απνδεηθηηθά) φηη ζα πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο αηηνχκελεο πξνζεζκίαο παξάηαζεο
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φια ηα νξζά δηθαηνινγεηηθά (ππάξρεη γεληθή αζαθήο αλαθνξά).

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΤΝΔΥΙΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΟΜΑΓΑ Γ’
Ζ εηαηξεία ηεο νπνίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο)
νκάδαο Γ‟ είλαη κε απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο (θαζψο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο), παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΟΜΑΓΔ
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ύκθσλα κε ην άξζξ. 3.2
ηεο δηαθήξπμεο: «……….. ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο………..». Ππλεπψο ζα πξέπεη ε Αλαζέηνπζα
Αξρή λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Νκάδαο Γ‟
πξνζθαιψληαο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζχκθσλα κε ην
ππ‟ αξηζκ. πξση. 36552/20-12-2019 4ν πξαθηηθφ (νξζή επαλ.):
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ (ΔΤΡΧ ΑΝΔΤ
Φ.Π.Α.)

ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ
ΑΣΔΡΙΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ (VIOLAC)
ΝΚΑΓΑ
€

Γ: ΞΝΠΝ 7.592,50

ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 2.2.2.3. άξζξν ηεο δηαθήξπμεο:
«Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3
έσο 2.2.8 ,δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.». Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη ην πνζφ
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ νκάδα Γ‟ , δειαδή ην πνζφ: 317,59 €.
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
ΠΑΡΑΣΑΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΥΡΟΝΟΤ ΙΥΤΟ

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

Ζ Δπηηξνπή έιεγμε θαη αμηνιφγεζε ηα δηθαηνινγεηηθά παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο
πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
θαη δηαπίζησζε
φια φζα αλαθέξνληαη
παξαθάησ:
Γηα φπνηαο πξνζθνξάο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γίλνπλ απνδεθηά γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, ε απνδεθηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη έσο θαη ηελ 01-102020, ελψ ε απνδεθηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
είλαη
έσο θαη ηελ 01-11-2020.
Ρν δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο απφ ηελ εηαηξεία
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC) είλαη πιήξεο
θαη νξζφ θαη επνκέλσο γίλεηαη απνδεθηφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ απνδεθηή
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ
είλαη έσο θαη ηελ
01-10-2020, ελψ ε απνδεθηή
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
είλαη έσο θαη ηελ 01-112020.
Ρν δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο απφ ηελ εηαηξεία ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
θαη επνκέλσο δελ γίλεηαη απνδεθηφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.

ΑΝΑΓΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΓΟΘΔΙ
ΠΔΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΝΔΥΙΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΗ ΥΡΟΝΟΤ ΙΥΤΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζρεηηθή πξφζθιεζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή έγηλε κέζσ
ΔΠΖΓΖΠ κεηά ηηο 01-04-2020 (ρξφλνπ ιήμεο ηνπ αξρηθνχ ρξνλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ) ζα πξέπεη ε
απφθαζε επί ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ πνπ ζα εθδνζεί λα ζπκπεξηιακβάλεη αηηηνιφγεζε (ζχκθσλα
κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία) αλαγθαηφηεηαο ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο κε παξάηαζε ρξφλνπ ηζρχνο
πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ
Α)Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) νκάδαο Γ‟ ηεο εηαηξείαο
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη κε απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο
θαζψο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο:

ΟΜΑΓΔ

Νκάδα
Γ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡ
Α
09

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ.

Θα πξέπεη λα θαηαπέζεη ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΑΦΝΗ Π.
ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα Γ‟ , δειαδή ην πνζφ: 317,59 €.
Δπίζεο ζα πξέπεη ε θαηαθχξσζε λα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά σο θαησηέξσ:

ΑΔΑ: ΨΗΜΑ46ΜΩ0Ι-ΗΕΓ

ΟΜΑΓΔ

Νκάδα
Γ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡ
Α
07

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ (ΔΤΡΧ ΑΝΔΤ
Φ.Π.Α.)

ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ
ΑΣΔΡΙΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ (VIOLAC)
ΝΚΑΓΑ
€

Γ: ΞΝΠΝ 7.592,50

Β)Γηα ηελ εηαηξεία
ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (VIOLAC) ε απνδεθηή παξάηαζε
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ
είλαη έσο θαη ηελ
01-10-2020, ελψ ε απνδεθηή παξάηαζε
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
είλαη έσο θαη ηελ 01-11-2020.
Γ)Γηα ηελ εηαηξεία
ΑΦΝΗ Π. ΚΑΟΑΓΘΝ Ν.Δ. ην δηθαηνινγεηηθφ παξάηαζεο ρξφλνπ ηζρχνο
πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο είλαη κε απνδεθηό γηα ηε ζπλέρεηα ηεο
δηαδηθαζίαο.
Γ)Ζ απφθαζε επί ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ πνπ ζα εθδνζεί ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη
αηηηνιφγεζε (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία) αλαγθαηφηεηαο ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο κε
παξάηαζε ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο θη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 11-05–2020.
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη δηαβηβάδεηαη ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. γηα δηθέο
ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ

ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ

ΚΙΣΙΟ ΥΡΗΣΟ

