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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Κάδων
Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», συνολικού προϋπολογισµού 24.981,30€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/1993

(ΦΕΚ Β’ 185/1993’).

3. Την υπ’ αριθµ. 16/09/02/2015 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
Προµήθειας Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής έτους 2015
4. Την υπ’ αριθµ. 166/29-05-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία : α)

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθµ 03/2015 Μελέτης «Προµήθεια Κάδων
Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής» έτους 2015 της ∆/νσης Περιβάλλοντος β) ψηφίσθηκε η
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.981,30 €
µε χρέωση του Κ.Α. 20.7131.0003
προϋπολογισµού 2015, γ) καθορίσθηκαν οι όροι της σχετικής διακήρυξης (ΑΑΥ 515/2015).

5. Το Πρακτικό Νο1 (10-09-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α∆Σ.(που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «κατά την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ 24315/1756/31-8-2015 διακήρυξη προσήλθαν και κατέθεσαν
φάκελο προσφοράς οι κάτωθι επιχειρήσεις: 1 )ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS)
2 )GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ,παραδόθηκε ιδιοχείρως εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ. πρωτ. 25469 / 9-9-2015), 3 )ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε., παραδόθηκε
ταχυδροµικά επί αποδείξει εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ. πρωτ. 25435 / 9-92015).Στις 10:00π.µ. έληξε ο χρόνος επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου
ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε στην
αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους. Στη
συνέχεια, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξήλθαν και η συνεδρία έγινε
µυστική.Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε και µονόγραψε τα δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε
ότι όλα τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων ήταν πλήρη. Στη συνέχεια έγινε η αποσφράγιση των
φακέλων των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων και η µονογραφή του περιεχοµένου τους, ενώ οι
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφησαν και παρέµειναν κλειστοί. Κατά τον έλεγχο που
πραγµατοποιήθηκε στα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές παρατηρήθηκαν τα εξής:
Α Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) προσκόµισε όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της, πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Η προσφορά της αφορά
την οµάδα Β της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα της
µελέτης.
Β. Η εταιρία GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. προσκόµισε όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής της, πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Η προσφορά της αφορά την οµάδα Α της
διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους
και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα της µελέτης.
Γ.Η εταιρία ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε. προσκόµισε όλα τα ζητούµενα της αφορά την οµάδα Α της
διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους
και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα της µελέτης.
Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (Άρθρο 20 της Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η προσφορά
της εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ), για την οµάδα Β της
διακήρυξης, βαθµολογείται µε γενικό βαθµό Γ.Β.:45,6.
Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης( Άρθρο 20 της Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η προσφορά
της εταιρίας GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., για την οµάδα Α της διακήρυξης, βαθµολογείται
µε γενικό βαθµό Γ.Β.:44.
Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (Άρθρο 20 της Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η προσφορά
της εταιρίας ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε., για την οµάδα Α της διακήρυξης, βαθµολογείται µε γενικό βαθµό
Γ.Β.:38,2.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνει δεκτές και καλεί τις εταιρείες:
1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)
2. GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
3.ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε.
στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής της προσφοράς την Τρίτη 22/9/2015 και ώρα 09:00π.µ.
6. Το Πρακτικό Νο2 (22-09-2019) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α.∆.Ε.(που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού ο
οποίος διενεργήθηκε στις 10.09.2015, και του σχετικού 26292-17-09-2015εγγράφου του δήµου προς
ενηµέρωση των συµµετεχόντων, καθώς και του σχετικού 26412-18/9/2015 συµπληρωµατικού εγγράφου
του δήµου προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων, διενεργήθηκε η αποσφράγιση της οικονοµικής
προσφοράς των εταιρειών:
α)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS)
β) ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. και
γ) ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) κατέθεσε προσφορά για την οµάδα
Β της προκήρυξης. Προσέφερε συνολική τιµή για 33 κάδους 1.221,00€ πλέον ΦΠΑ 280,83€ σύνολο
1.501,83€.
Η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. κατέθεσε προσφορά για την οµάδα Α της προκήρυξης.
Προσέφερε συνολική τιµή για 60 κάδους 17.340,00€ πλέον ΦΠΑ 3.988,20€ σύνολο 21.328,20€.
Η εταιρεία ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε. κατέθεσε προσφορά για την οµάδα Α της προκήρυξης. Προσέφερε
συνολική τιµή για 60 κάδους 15.900,00€ πλέον ΦΠΑ 3.657,00€ σύνολο 19.557,00€.
Οι δύο προσφορές που αφορούν την οµάδα Α είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης και µε βάση το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 20 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η
βαθµολογία τους διαµορφώνεται ως εξής:
1. ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Συµφερότερη προσφορά= 44 / 21.328,20=0,00206
2. ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε.
Συµφερότερη προσφορά= 38,2 / 19.557,00=0,00195
Από την παραπάνω βαθµολογία προκύπτει ότι η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. έχει την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Για την οµάδα Β προσφορά κατέθεσε µόνο η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS). Η προσφορά της είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης και µε βάση το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 20 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
.) η βαθµολογία της διαµορφώνεται ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS)
Συµφερότερη προσφορά= 45,6 / 1.501,83=0,030
Από την παραπάνω βαθµολογία προκύπτει ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) έχει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει την ανάθεση της:
1.

Οµάδας Α (60 τεµαχίων) της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
2015» στην εταιρία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. για ποσό 21.328,20€ (είκοσι µία χιλιάδες
τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.

2.

Οµάδας Β (33 τεµαχίων) της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
2015» στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) για ποσό 1.501,83€
(χίλια πεντακόσια ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο 2, της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες :1)ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
(ΑΦΜ:800051898 ∆.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ) για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Α αντί του ποσού των
21.328,20€ (είκοσι µία χιλιάδων τριακόσιων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 23%. και 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) (ΑΦΜ 094270233 ∆.Ο.Υ
ΑΙΓΙΟΥ) για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ B αντί του ποσού των 1.501,83€ (χιλίων πεντακόσιων ενός
ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Συνηµµένα: Τα πρακτικά Νο1 & Νο2
του
διαγωνισµού
της
10ης
Σεπτεµβρίου 2015
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
2. Τµήµα Λογιστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής 2015»

Στον Άγιο Στέφανο, την 10η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09:30π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (απόφαση
84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
Καρακάση Αναστασίας
Αρβανίτη Βασιλικής, και
Θεοδοσιάδου Φωτεινής
διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 1756 και αρ.
πρωτ. 24315 / 31-8-2015) µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς για την ανάθεση της εν θέµατι προµήθειας, για το
σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας (Α έως Β) όπως αυτά προσδιορίζονται µε την
3/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, συνολικά για δώδεκα (12)
µήνες, στο ποσό των 24.981,30 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.7131.0003 προϋπολογισµού ο.ε. 2015 του
∆ήµου ∆ιονύσου.

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (µέχρι τις 10:00πµ) προσήλθαν και κατέθεσαν
προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:
1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS)
2) GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ,παραδόθηκε ιδιοχείρως εµπρόθεσµα στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ. πρωτ. 25469 / 9-9-2015),
3) ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε., παραδόθηκε ταχυδροµικά επί αποδείξει εµπρόθεσµα στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ. πρωτ. 25435 / 9-9-2015),
Στις 10:00π.µ. έληξε ο χρόνος επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου
ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε στην
αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους. Στη
συνέχεια, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξήλθαν και η συνεδρία έγινε µυστική.
Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε και µονόγραψε τα δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
όλα τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων ήταν πλήρη.
Στη συνέχεια έγινε η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών
προσφορών των
συµµετεχόντων και η µονογραφή του περιεχοµένου τους, ενώ οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών µονογράφησαν και παρέµειναν κλειστοί.
Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές
παρατηρήθηκαν τα εξής:
Α. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) προσκόµισε
όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της, πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Η προσφορά
της αφορά την οµάδα Β της διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόµενου είδους και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα της µελέτης.
Β.
Η εταιρία GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. προσκόµισε όλα τα ζητούµενα
δικαιολογητικά συµµετοχής της, πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Η προσφορά της αφορά την
οµάδα Α της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόµενου είδους και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα της µελέτης.
Γ.
Η εταιρία ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε. προσκόµισε όλα τα ζητούµενα της αφορά την οµάδα Α της
διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόµενου είδους και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα της µελέτης.
Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (Άρθρο 20 της Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η
προσφορά της εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ), για
την οµάδα Β της διακήρυξης, βαθµολογείται µε γενικό βαθµό Γ.Β.:45,6.
Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης( Άρθρο 20 της Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
η προσφορά της εταιρίας GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., για την οµάδα Α της
διακήρυξης, βαθµολογείται µε γενικό βαθµό Γ.Β.:44.

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (Άρθρο 20 της Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η
προσφορά της εταιρίας ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε., για την οµάδα Α της διακήρυξης, βαθµολογείται µε
γενικό βαθµό Γ.Β.:38,2.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνει δεκτές και καλεί τις εταιρείες:
1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)
2. GEKAS METAL ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
3.ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε.
στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής της προσφοράς την Τρίτη 22/9/2015 και ώρα
09:00π.µ.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/28-4-2015 Α∆Σ)

Καρακάση Αναστασία

Αρβανίτη Βασιλική

Θεοδοσιάδου Φωτεινή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 2015>>

Στον Άγιο Στέφανο, την 22η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (Απόφαση 84/2015 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου) αποτελούµενη από τους
1. Καρακάση Αναστασία
2. Αρβανίτη Βασιλική και
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή
και σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 του διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 2015», ο οποίος διενεργήθηκε στις 10.09.2015, του σχετικού 2629217/9/2015 εγγράφου του δήµου προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων καθώς και του σχετικού 2641218/9/2015 συµπληρωµατικού εγγράφου του δήµου προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων,
διενεργήθηκε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς των εταιρειών:
α)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS)
β) ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. και
γ) ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) κατέθεσε προσφορά για την
οµάδα Β της προκήρυξης. Προσέφερε συνολική τιµή για 33 κάδους 1.221,00€ πλέον ΦΠΑ 280,83€
σύνολο 1.501,83€.
Η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. κατέθεσε προσφορά για την οµάδα Α της προκήρυξης.
Προσέφερε συνολική τιµή για 60 κάδους 17.340,00€ πλέον ΦΠΑ 3.988,20€ σύνολο 21.328,20€.
Η εταιρεία ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε. κατέθεσε προσφορά για την οµάδα Α της προκήρυξης.
Προσέφερε συνολική τιµή για 60 κάδους 15.900,00€ πλέον ΦΠΑ 3.657,00€ σύνολο 19.557,00€.
Οι δύο προσφορές που αφορούν την οµάδα Α είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης και µε
βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 20 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η βαθµολογία τους διαµορφώνεται ως εξής:
3. ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Συµφερότερη προσφορά= 44 / 21.328,20=0,00206
4. ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε.
Συµφερότερη προσφορά= 38,2 / 19.557,00=0,00195
Από την παραπάνω βαθµολογία προκύπτει ότι η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. έχει την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Για την οµάδα Β προσφορά κατέθεσε µόνο η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS). Η προσφορά της είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης και µε βάση το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 20 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) .) η βαθµολογία της διαµορφώνεται ως εξής:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS)
Συµφερότερη προσφορά= 45,6 / 1.501,83=0,030
Από την παραπάνω βαθµολογία προκύπτει ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) έχει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει την ανάθεση της:
3. Οµάδας Α (60 τεµαχίων) της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 2015» στην εταιρία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. για ποσό 21.328,20€
(είκοσι µία χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 23%.
4. Οµάδας Β (33 τεµαχίων) της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 2015» στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.(HELESIS) για ποσό 1.501,83€ (χίλια πεντακόσια ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
Καρακάση Αναστασία
Αρβανίτη Βασιλική και
Θεοδοσιάδου Φωτεινή

