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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 7/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και
Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών
υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24€.
Στο Αμύνταιο, στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 3478/07-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με αριθ. 263/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος
μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων
απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η προθεσμία υποβολής προσφορών
στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό έληξε την 20/11/2017, ενώ η
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών διεξήχθη την 24/11/2017.
Η προμήθεια διακρίνεται σε δύο (2) Τμήματα, το Τμήμα Α΄: «Προμήθεια 1
οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών» και το Τμήμα Β΄:
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«Προμήθεια 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών» και είναι αποδεκτή η
υποβολή προσφοράς για ένα εκ των δύο τμημάτων ή και για τα δύο.
Στον Διαγωνισμό υποβλήθηκαν μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τη
Διακήρυξη και τη Νομοθεσία προσφορές για το Τμήμα Β΄ από τους
παρακάτω οικονομικούς φορείς:
1. Τούμπας Διονύσης & Σία Ε.Ε., Υπερκατασκευές Ειδικών Οχημάτων.
2. Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε., Εξοπλισμός Ανακύκλωσης.
Δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε προσφορά για το Τμήμα Α΄, της προμήθειας.
Αρχικά διενεργήθηκε το Στάδιο Αποσφράγισης – Διενέργειας του
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με τον συνακόλουθο έλεγχο των υποβληθέντων
Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της
παραπάνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και της υπ’ αριθμ. πρωτ.
17343/25–10–2017 Διακήρυξης του Δημάρχου Αμυνταίου, το άρθρο 100 του
Ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 56902/215 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.” και συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού το από 24/11/2017 Πρακτικό 1, το οποίο κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
Αναλυτική Διακήρυξη του εν’ λόγω Διαγωνισμού.
Την 2/3/2018 διενεργήθηκε η Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών
των δύο οικονομικών φορέων που συνέχισαν στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού,
έπειτα από το με αρ. πρωτ. 2846/27–2–2018 έγγραφο της Υπηρεσίας με το
οποίο ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ακριβή ημέρα και ώρα Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των
Προσφορών τους και συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού το από
2/3/2018 Πρακτικό 2 Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του εν’ λόγω
Διαγωνισμού, το οποίο επίσης κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε α)
την Έγκριση του από 24/11/2017 Πρακτικού 1 και του από 2/3/2018
Πρακτικού 2 του εν’ λόγω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, β) την
Κήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του
Τμήματος Α΄ της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 1
οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», άγονου,
δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οποιαδήποτε ηλεκτρονική
προσφορά και γ) την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου, για την εκτέλεση του
Τμήματος Β΄ της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 42
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 89.999,24 €.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη:
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄): Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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2. Την αριθ. 263/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
(ΑΔΑ: ΩΧΕ7ΩΨΛ-ΘΜΨ) περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών
υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού
239.994,24 €, καθώς και την με αρ. πρωτ. 17343/25–10–2017
Αναλυτική Διακήρυξη του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
3. Το από 24–11–2017 Πρακτικό 1 Αποσφράγισης – Διενέργειας του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παραπάνω
Δημόσιας Σύμβασης.
4. Το από 2–3–2018 Πρακτικό 2 Αποσφράγισης, Ελέγχου και
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, που υποβλήθηκαν στον
παραπάνω Διαγωνισμό.
5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφυγές κατά της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 345-374 του Ν.
4412/2016 και του άρθρου 3.4, της Αναλυτικής Διακήρυξης.
6. Το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των Υπηρεσιών του
Δήμου Αμυνταίου η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων
κατά τη διαδικασία σύναψης της εν’ λόγω δημόσιας σύμβασης και κατά
την έννοια του άρθρου 24, του Ν.4412/2016.
7. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού.
8. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 24/11/2017, 1ο Πρακτικό του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών
και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24
€, σύμφωνα με το οποίο:
1. Ως προς το Τμήμα Α΄ της προμήθειας (Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών):
Κηρύχθηκε ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση της
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», άγονος, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οποιαδήποτε ηλεκτρονική προσφορά.
2. Ως προς το Τμήμα Β΄ της προμήθειας (Προμήθεια 42 κάδων απόρριψης
αδρανών υλικών):
i. Γίνονται δεκτές για το επόμενο (2ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Αποσφράγιση,
Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) οι παρακάτω
συμμετέχουσες στον διαγωνισμό επιχειρήσεις:
1. Τούμπας Διονύσης & Σία Ε.Ε., Υπερκατασκευές Ειδικών Οχημάτων
2. Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε., Εξοπλισμός Ανακύκλωσης
διότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ.
πρωτ. 17343/25–10–2017 Αναλυτική Διακήρυξη.
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Β. Κηρύσσει τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ως προς το Τμήμα Α΄ για
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 1
οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», άγονο,
δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οποιαδήποτε ηλεκτρονική
προσφορά.
Γ. Εγκρίνει το από 2/3/2018, 2ο Πρακτικό του παραπάνω Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, οι υποβληθείσες
Οικονομικές Προσφορές, για το Τμήμα Β΄ της εν’λόγω Προμήθειας έχουν ως
εξής:
α/α

Συμμετέχων

Προσφερόμενη
τιμή προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Προσφερόμενη
τιμή με ΦΠΑ

1

Τούμπας Διονύσης & Σία Ε.Ε.

67.116,00 €

16.107,84 €

83.223,84 €

2

Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε.

56.448,00 €

13.547,52 €

69.995,52 €

Ως εκ’ τούτου η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής για το Τμήμα Β΄, της προμήθειας αναδεικνύεται αυτή
της επιχείρησης Αφοί Παπαγεωργίου ΙΚΕ, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης.
Δ. Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του Τμήματος Β΄ «Προμήθεια 42
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών» της παραπάνω προμήθειας, την
επιχείρηση Αφοί Παπαγεωργίου ΙΚΕ, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης, που
εδρεύει επί του 15ου χλμ. Θεσσαλονίκης – Σερρών, Α.Φ.Μ.: 800874633,
Δ.Ο.Υ.: Α΄ Θεσσαλονίκης, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (56.448,00 € προ Φ.Π.Α –
69.995,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), δεδομένου ότι η προσφορά
της πληρεί τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και κρίνεται
συμφέρουσα για τον Δήμο.
Ε. Εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αμυνταίου να προβούν στις
επόμενες ενέργειες για τη συνέχιση του Διαγωνισμού – κοινοποίηση της
παρούσας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, εξέταση ενδεχόμενων
ενστάσεων επί της παρούσας, κλήση του προσωρινού αναδόχου να υποβάλει
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, έλεγχος αυτών, σύνταξη σχετικού Πρακτικού
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κλπ, – σύμφωνα με την
Αναλυτική Διακήρυξη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 89/2018
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

