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Αριθ. Πρωτ : 22001

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών αναδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
για
τη
µεταφορά
ογκωδών
απορριµµάτων,
συνολικού
διαγωνισµού
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του
δικαιώµατος προαίρεσης.
Με την αριθ. 382/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα της υπηρεσίας
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
18REQ0039960709 2018-11-13.
Με την αριθµ. 694/19-11-2018 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω59ΕΩ93-ΛΚ6), έγινε η διάθεση και
εκκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ004031738 201811-20.
Με την αριθµ. 500/2018 (Α∆Α:63ΛΤΩ93-0∆Γ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι όροι διακήρυξης του ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Στις 17/12/2018 περίληψη της διακήρυξης αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 245-561317, µε
την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 11/02/2019 και
µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού στις 15/02/2019.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44374/5100/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC004246035 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός, για τις
11/02/2019 κι µε ηµεροµηνία αποσφράγισης στις 15/02/2019.
Με την αριθ. 111/2019 (Α∆Α:ΩΦΖΥΩ93-8ΓΧ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ο
διαγωνισµός κηρύχτηκε ως άγονος και διατάχθει η επανάληψη της διαγωνιστικής
διαδικασίας µε τους ίδιους όρους.
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Στις 4/4/2019
αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
Κοινοτήτων, γνωστοποιήθηκε η ανωτέρω άγονη διαδικάσια.

των

Ευρωπαϊκών

Στις 10/4/2019 περίληψη της διακήρυξης αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε αριθµό δηµοσίευσης 2019/S 073-173081, µε
την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 15/05/2019 και
µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού στις 21/05/2019.
Με την αριθ. 128/2019 (Α∆Α: 6ΙΞΨΩ93-ΜΓΝ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
τροποποιήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθ.
500/2018 ΑΟΕ.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2203/16011/12-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
19PROC004787694 2019-04-12) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός.
Τη Τρίτη 21/05/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 500/2018 ΑΟΕ, όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 128/2019 ΑΟΕ προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συνέταξε το από 30/05/2019 Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 21/5/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 128/02.04.2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές
που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 2203/16011/12.4.2019
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία µεταφοράς
ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης
71.039,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (Α∆ΑΜ: 18REQ003996709).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά

1.

Τακτικό Μέλος

2.

Τακτικό Μέλος

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ

3.

Τακτικό Μέλος

Ρούσσος Νικόλαος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 2203/16011/12.4.2019 διακήρυξη του
∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών
απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,
παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 72986 .
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Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη, η 15/5/2019 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21.5.2019 και ώρα 10:30πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό 72986 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές:
Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

13/05/2019 10:05:37

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε,
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.2), θα
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος
:
Προµηθευτής
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Α/Α προσφοράς

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη

συστήµατος

Υποβολή

134484

18925/14.5.2019

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,
όσο και της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο
και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ» υπέβαλλε
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των
απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Η Επιτροπή έκρινε οµόφωνα ότι, το ΤΕΥ∆, η Εγγυητική Επιστολή, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς είναι πλήρεις
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και σύµφωνοι µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
στην διακήρυξη και η προσφορά γίνεται δεκτή.

που προβλέπονται

Η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία αποσφράγισης της οικονοµικής
προσφοράς
την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 στις 10.00 π.µ.

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»
Τη Τρίτη 4/6/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 500/2018 ΑΟΕ, όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 128/2019 ΑΟΕ προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συνέταξε το Πρακτικό No2/6-6-2019, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 04/06/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 128/02.04.2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις
οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό (ΑΑ Συστήµατος
72986) της υπ. αριθ. 2203/16011/12.4.2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την
ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου
∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 71.039,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά

2.

Τακτικό Μέλος

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ

3.

Τακτικό Μέλος

Ρούσσος Νικόλαος

Η συµµετέχουσα εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, σύµφωνα µε το Νο 1 πρακτικό
του διαγωνισµού (30-5-2019), έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά, ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και η προσφορά της έγινε δεκτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ.
2.3.1 «Κριτήριο Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής’’, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των υπηρεσιών ή για το
σύνολο κάθε διακριτού τµήµατος, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα.
Η προσφορά της εταιρείας έχει ως κάτωθι:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
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ΣΥΝΟΛΟ (€)

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα

150

170 €

25.500

Τεµάχιο

182

110€

20.020

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

56.080,00

ΦΠΑ 24%

13.459,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

69.539,20

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Στα πλαίσια της µελέτης που αφορά την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών
απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της υπ.
αριθ. 2203/16011/12.4.2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, προβλέπεται και
προϋπολογισµός δαπάνης σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης. Η
προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ για την περίπτωση άσκησης
δικαιώµατος προαίρεσης έχει ως κάτωθι:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
75

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
170 €

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Τεµάχιο

91

110€

10.010

6

280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.040,00

ΦΠΑ 24%

6.729,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.769,60

12.750

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της
∆ιακήρυξης, η προσφορά είναι µέσα στα πλαίσια του ενδεικτικού προϋπολογισµού
της Μελέτης, ενώ δίνει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης στην οµάδα Α.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό
αναδόχο για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου
∆ιονύσου την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆.Ο.Υ.
Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 111 46, Αθήνα [τηλ. 210 2915343, e-mail:
pantpavl@yahoo.gr]
µε
προσφερόµενη
συνολική
τιµή
69.539,20€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και στην περίπτωση άσκησης δικαιώµατος
προαίρεσης µε προσφερόµενη συνολική τιµή 34.769,60€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%.
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Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελεί η οικονοµική προσφορά της
συµµετέχουσας εταιρείας, όπως εκτυπώθηκε από το σύστηµα και επισυνάπτεται.

Αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από
την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με την κατακύρωση
του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στον ανάδοχο για
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44374/5100/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC004246035 2018-12-20)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Το από Πρακτικό Νο1/30-05-20019 & το Πρακτικό Νο2/6-6-2019 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο1/30-05-2019 & του Πρακτικού Νο2/6-6-2019
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
2. η ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία µεταφοράς
ογκωδών απορριµµάτων της εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ µε έδρα επί της οδού
Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 1146 Γαλάτσι, ως προσωρινού αναδόχου για το σύνολο
των οµάδαν Α΄& Β΄ µε προσφερόµενη συνολική τιµή 69.539,20€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, (καθαρή αξία 56.080,00€, αξία ΦΠΑ
24% 13.459,20€), γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική
προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.
Αναλυτικά οι τιµές ανά οµάδα παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

150

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

182

110€

20.020

25.500

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ
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ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

56.080,00

ΦΠΑ 24%

13.459,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

69.539,20

Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Η ανωτέρω τιµές υπόκεινται σε δικαίωµα προαίρεσης ύψους 50% ανά οµάδα. . Η
προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ για την περίπτωση άσκησης
δικαιώµατος προαίρεσης, το αποκλειστικό δικαίωµα για την άσκηση ή όχι το
διατηρεί ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει ως κάτωθι:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

91

110€

10.010
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280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.040,00

ΦΠΑ 24%

6.729,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

34.769,60

12.750

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Συν. Το Πρακτικό Νο1/30-05-2019 & το Πρακτικό Νο2/6-6-2019 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆/νση:
∆ιάκου
Τ.Κ.:
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο
2132030600
:
Αριθ. Fax: 2132030630

Άγιος Στέφανος, 30.5.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Στον Άγιο Στέφανο, στις 21/5/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30πµ, συνεδρίασε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 128/02.04.2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 2203/16011/12.4.2019 διακήρυξης του ∆ήµου
∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών
απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης
71.039,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (Α∆ΑΜ: 18REQ003996709).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/
Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

2.

Τακτικό Μέλος

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ

3.

Τακτικό Μέλος

Ρούσσος Νικόλαος

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 2203/16011/12.4.2019
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία
µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 72986 .
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Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη, η 15/5/2019 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21.5.2019 και ώρα 10:30πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό 72986 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές:
Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

13/05/2019 10:05:37

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε,
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.2), θα
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α
συστήµατος:
Προµηθευτής

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Α/Α προσφοράς

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη

συστήµατος

Υποβολή

134484

18925/14.5.2019

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,
όσο και της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο
και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Η συµµετέχουσα
εταιρία µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ»
υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των
απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Η Επιτροπή έκρινε οµόφωνα ότι, το ΤΕΥ∆, η Εγγυητική Επιστολή, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς είναι πλήρεις

9

και σύµφωνοι µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
στην διακήρυξη και η προσφορά γίνεται δεκτή.

που προβλέπονται

Η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία αποσφράγισης της οικονοµικής
προσφοράς
την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 στις 10.00 π.µ.

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Τα Μέλη της Επιτροπής
1) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
2) Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ
3) Ρούσσος Νικόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

Άγιος Στέφανος, 06-06-2019

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
(Προϋπολογισµού 71.039,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
Στον Άγιο Στέφανο, στις 04/06/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 128/02.04.2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές
προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό (ΑΑ Συστήµατος 72986) της υπ.
αριθ. 2203/16011/12.4.2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για
την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού
προϋπολογισµού δαπάνης 71.039,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά

2.

Τακτικό Μέλος

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ

3.

Τακτικό Μέλος

Ρούσσος Νικόλαος

Η συµµετέχουσα εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, σύµφωνα µε το Νο 1 πρακτικό
του διαγωνισµού (30-5-2019), έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά, ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και η προσφορά της έγινε δεκτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ.
2.3.1 «Κριτήριο Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής’’, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των υπηρεσιών ή για το
σύνολο κάθε διακριτού τµήµατος, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα.
Η προσφορά της εταιρείας έχει ως κάτωθι:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
150

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
170 €

ΟΜΑ∆Α Α’
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ΣΥΝΟΛΟ (€)
25.500

Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Τεµάχιο

Φορτωτής

182

110€

20.020

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

56.080,00

ΦΠΑ 24%

13.459,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

69.539,20

Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Στα πλαίσια της µελέτης που αφορά την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών
απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της υπ.
αριθ. 2203/16011/12.4.2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, προβλέπεται και
προϋπολογισµός δαπάνης σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης. Η
προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ για την περίπτωση άσκησης
δικαιώµατος προαίρεσης έχει ως κάτωθι:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
75

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
170 €

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Τεµάχιο

91

110€

10.010

6

280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.040,00

ΦΠΑ 24%

6.729,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.769,60

12.750

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της
∆ιακήρυξης, η προσφορά είναι µέσα στα πλαίσια του ενδεικτικού προϋπολογισµού
της Μελέτης, ενώ δίνει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης στην οµάδα Α.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό
αναδόχο για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου
∆ιονύσου την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆.Ο.Υ.
Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 111 46, Αθήνα [τηλ. 210 2915343, e-mail:
pantpavl@yahoo.gr]
µε
προσφερόµενη
συνολική
τιµή
69.539,20€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και στην περίπτωση άσκησης δικαιώµατος
προαίρεσης µε προσφερόµενη συνολική τιµή 34.769,60€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%.
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελεί η οικονοµική προσφορά της
συµµετέχουσας εταιρείας, όπως εκτυπώθηκε από το σύστηµα και επισυνάπτεται.
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Αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από
την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με την κατακύρωση
του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στον ανάδοχο για
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ

Ρούσσος Νικόλαος
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