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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-2019»,
συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 77.131,96 €, € συµπ/νου ΦΠΑ 24% CPV
: 39830000-9
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
, Α∆ΑΜ: 18REQ003903554 και 2)
Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
Έχοντας υπόψη :
1. τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1
και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης
4. τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της
Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
5. την υπ’ αριθµ.9160/782/31-03-2017 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου
6. το υπ’ άριθµ πρωτ ΕΞ306922-2017/10001
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

/

20-11-2017

ΣΩΜΑ

7. την αριθµ µε Α∆Α : ΩΡΕΝΩ93-05∆, , Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ∆ήµου
∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση της
πίστωσης στον Κ.Α:. i) 10.6634.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού»
µε ποσό 1.300,00€ (ΑΑΥ 657) του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2018 και στον
αντίστοιχο Κ.Α. 10.6634.0005
, του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 µε ποσό 11.782,00€
8. Την 52/19-6-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Κοινωνική
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ» µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης ποσού 21.024,20 €
σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 58 /2018 ΠΑΥ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6634 του
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 για την προµήθεια ειδών καθαριότητος και
ευπρεπισµού του ΝΠ για το έτος 2018-2019
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9. Την 121/05-06-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Σχολική
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης ποσού
29.267,96€ .
10.Την 86/15-10-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Σχολική
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» µε
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης
13.757,80€ .
11.την αριθµ 499/12-12-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την οποία
εγκρίθηκαν : α) η από 05/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών
-Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης υλικών
και β) οι όροι του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού
12.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε
ο διαγωνισµός (α/α 68276) µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι
ακόλουθες:
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.
gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
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Ωρα 15:00

Την Πεµπτη 24/01/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: ««Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας &
Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ αυτού
2018-2019 » που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 499/2018 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου
να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω
προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα
είχε κατατεθεί προσφορά από τις εξής εταιρίες :
Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς & α/α ηλεκτρ.
προσφοράς

1

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

18/01/2019 14:23:49 124717

2

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

18/01/2019 14:25:28 124760

13. Το Πρακτικό Ν.ο1 /08-02-2019) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την υπ’
αριθµ. 499/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «…….Στον Άγιο Στέφανο , την 24-01-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
11:00 πµ , στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή
που συστήθηκε µε την υπ.αριθ. 499/2018 απόφαση ΟΕ του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 68276 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ.
Πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Ειδών
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Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ αυτού 20182019» προϋπολογισµού 77.131,96€ συµπ. ΦΠΑ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ.
5064/44024/18-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ««Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας &
Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ αυτού 2018-2019»
προϋπολογισµού 77.131,96€ συµπ. ΦΠΑ., παρατηρεί τα εξής:Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης
διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68276. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν
σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 18/01/2019 και ώρα 15:00. Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών καθορίστηκε
η 24/01/2019 και ώρα 11:00 π.µ.Στη συνέχεια, η επιτροπή για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και
κρυφό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68276 και διαπίστωσε ότι
αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί δύο (2) προσφορές. Συγκεκριµένα :
Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς & α/α ηλεκτρ.
προσφοράς

1

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

18/01/2019 14:23:49 124717

2

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

18/01/2019 14:25:28 124760

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν
αποσφραγίσθηκαν, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού (ενότητα 3.1.1, 3.1.2), αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από
το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος :
Προµηθευτής

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

1

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

124717

4629/21-01-2019

2

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

124760

5135/23-01-2019

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, (επισυνάπτονται πίνακες συγκριτικών
τεχνικών προσφορών/δικαιολογητικών) η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που πρέπει
να αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση
του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως αυτό ορίζεται από την ενότητα 3.1 της υπ’ αρ. πρωτ.
5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης.
Η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ µε α/α συστήµατος 124717 προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του
διαγωνισµού. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Ε∆ διαπιστώθηκε ότι για τα
απολυµαντικά προϊόντα και καθαριστικά δεν αναφέρονται στοιχεία άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ όπως απαιτείται
από την παράγραφο 2.2.6 'Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα και δεν αναφέρεται αριθµός καταχώρησης
των προσφερόµενων ειδών στο Γενικό Χηµείο του Κράτους όπως απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης του Παραρτήµατος 1 της διακήρυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, η Ε∆ ζήτησε την
προσκόµιση σχετικών συµπληρωµατικών στοιχείων.
Η εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ µε α/α συστήµατος 124760 προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής του διαγωνισµού. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Ε∆ διαπιστώθηκε ότι
για τα απολυµαντικά προϊόντα και καθαριστικά δεν αναφέρονται στοιχεία άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ όπως
απαιτείται από την παράγραφο 2.2.6 'Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα’ και δεν αναφέρεται αριθµός
καταχώρησης των προσφερόµενων ειδών στο Γενικό Χηµείο του Κράτους όπως απαιτείται στις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης του Παραρτήµατος 1 της διακήρυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016, η Ε∆ ζήτησε την προσκόµιση σχετικών συµπληρωµατικών στοιχείων.
Η Ε∆ αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου µετά την προσκόµιση των συµπληρωµατικών στοιχείων.
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Στον Άγιο Στέφανο , την 08-02-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ , στo
∆ηµαρχείο
του
∆ήµου ∆ιονύσου συνεδρίασε εκ νέου η Ε∆ και διαπίστωσε ότι τα συµπληρωµατικά στοιχεία προσκοµίστηκαν
από τους ως άνω συµµετέχοντες µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος.
Κατόπιν των ανωτέρω:
−
Η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ µε α/α συστήµατος 124717 πληροί τους όρους της σχετικής
διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά του και να συνεχίσει στο
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών .
−
Η εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ µε α/α συστήµατος 124760 πληροί τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Ως εκ τούτου, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά του και να συνεχίσει στο επόµενο στάδιο
του διαγωνισµού, ήτοι τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών .
Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη Τρίτη 12 Φεβρουαρίου και
ώρα 11:00 µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 11/02/2019 και ώρα
12:52:33 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
14. Το Πρακτικό Ν.ο2 (12-02-2019). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των
οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «…..Στον Άγιο Στέφανο, την 12η/2/2019, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 µ.µ., στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η
επιτροπή διαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθ. 499/2018 απόφαση ΟΕ του ∆ήµου ∆ιονύσου,
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.
68276 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου,
για την «Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και
των ΝΠ∆∆ αυτού 2018-2019» προϋπολογισµού 77.131,96€ συµπ. ΦΠΑ 24%. Η επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια
Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ αυτού
2018-2019» προϋπολογισµού 77.131,96€ συµπ. ΦΠΑ 24% 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 (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει
ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68276.
Σε συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα
διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68276 και
αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά των προµηθευτών που προχώρησαν στην επόµενη φάση,
σύµφωνα µε το πρακτικό 1/8-2-2019 της Επιτροπής, δηλαδή 1. της εταιρείας ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, και
2. της εταιρείας ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΟΜΑ∆Α Α
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

10.550,00 2.532,00

13.082,00

10.231,75

2.455,62

12.687,37 9.818,84

2.356,52

12.175,36

2 ΟΜΑ∆Α Β
ΝΠ∆∆ Η
ΕΣΤΙΑ

16.955,00 4.069,20

21.024,20

16.456,50

3.949,56

20.406,06 14.621,65 3.509,20

18.130,85

3 ΟΜΑ∆Α Γ
Α’ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23.603,20 5.664,76

29.267,96

22.895,84

5.495,00

28.390,84 21.976,08 5.274,26

27.250,34

4 ΟΜΑ∆Α ∆
Β’ ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11.095,00 2.662,80

13.757,80

10.756,10

2.581,46

13.337,56 10.538,65 2.529,28

13.067,93

77.131,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΚΟΥΡΙΑΣ

74.821,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΝΕΑΣΗ

70.624,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΒΓ∆

Η συνολική προσφορά των εταιρειών, διαµορφώνεται ως εξής:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
µε ΦΠΑ

74.821,83€

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
µε ΦΠΑ

70.624,48€
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και καθώς είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης, η Επιτροπή
κάνει αποδεκτές τις οικονοµικές
προσφορές των παραπάνω προµηθευτών. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή
διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α,Β,Γ,∆) την εταιρεία «ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ» ΑΦΜ
099073576, ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε προσφερόµενη συνολική τιµή € 70.624,48 συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%, καθώς είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη για κάθε ΟΜΑ∆Α της
προσφοράς.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την έκδοση σχετικής
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά
πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.

Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
για:
1. Την έγκριση των Πρακτικών Νο1. (08-02-2019) & Νο2. (12-02-2019) της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 099073576 ∆ΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής , επί της οδού Λ. Μαραθώνος
14 Τ.Κ. 14565 τηλ: 210-6218818 e-mail:neasi@otenet.gr µε προσφερόµενη
τιµή
70.624,48 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %,ως προσωρινού
αναδόχου καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΜΕ∆
Συν.
1. Το Πρ της Ε∆ Νο1/08-02-2019

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης

2. Το Πρ της Ε∆ Νο2/12-02-2019
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

5 | Σελ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος 08/02/ 2019

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

Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

Στον Άγιο Στέφανο , την 24-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ , στo Δημαρχείο του Δήμου
Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την
υπ.αριθ. 499/2018 απόφαση ΟΕ του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά
τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 68276 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ.
Πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης του Δήμου Διονύσου, για την «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ αυτού 20182019» προϋπολογισμού 77.131,96€ συμπ. ΦΠΑ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Κωνσταντίνου Στυλιανή

2.

Μέλος

Πατέλη Ειρήνη

3.

Μέλος

Αρβανίτη Βάλια

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξη του
Δήμου Διονύσου, για την ««Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του
Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ αυτού 2018-2019» προϋπολογισμού 77.131,96€ συμπ. ΦΠΑ.,
παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο
εξής Σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος
τον αριθμό 68276. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη
διακήρυξη η 18/01/2019 και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών καθορίστηκε η 24/01/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), του μέλους της,
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 68276 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί δύο (2)
προσφορές. Συγκεκριμένα:
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Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς & α/α ηλεκτρ.
προσφοράς

1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

18/01/2019 14:23:49 124717

2

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

18/01/2019 14:25:28 124760

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήρια της, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι
προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού (ενότητα
3.1.1, 3.1.2), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :
Προμηθευτής

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήματος

Υποβολής

1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

124717

4629/21-01-2019

2

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

124760

5135/23-01-2019

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, (επισυνάπτονται πίνακες
συγκριτικών τεχνικών προσφορών/δικαιολογητικών) η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής / Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που
είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομικές προσφορές» όπως
αυτό ορίζεται από την ενότητα 3.1 της υπ’ αρ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης.
Η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ με α/α συστήματος 124717 προσκόμισε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του διαγωνισμού. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την
ΕΔ διαπιστώθηκε ότι για τα απολυμαντικά προϊόντα και καθαριστικά δεν αναφέρονται
στοιχεία άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ όπως απαιτείται από την παράγραφο 2.2.6 'Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα και δεν αναφέρεται αριθμός καταχώρησης των προσφερόμενων
ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους όπως απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης του Παραρτήματος 1 της διακήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016, η ΕΔ ζήτησε την προσκόμιση σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων.
Η εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ με α/α συστήματος 124760 προσκόμισε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
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προσφορών από την ΕΔ διαπιστώθηκε ότι για τα απολυμαντικά προϊόντα και καθαριστικά
δεν αναφέρονται στοιχεία άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ όπως απαιτείται από την παράγραφο
2.2.6 'Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’ και δεν αναφέρεται αριθμός καταχώρησης
των προσφερόμενων ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους όπως απαιτείται στις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης του Παραρτήματος 1 της διακήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν. 4412/2016, η ΕΔ ζήτησε την προσκόμιση σχετικών συμπληρωματικών
στοιχείων.
Η ΕΔ αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου μετά την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.
Στον Άγιο Στέφανο , την 08-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ , στo Δημαρχείο
του
Δήμου Διονύσου συνεδρίασε εκ νέου η ΕΔ και διαπίστωσε ότι τα συμπληρωματικά στοιχεία
προσκομίστηκαν από τους ως άνω συμμετέχοντες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ με α/α συστήματος 124717 πληροί τους όρους της
−
σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά του και να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι τον έλεγχο των οικονομικών
προσφορών .
Η εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ με α/α συστήματος 124760 πληροί τους όρους της σχετικής
−
διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά του και να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι τον έλεγχο των οικονομικών
προσφορών .
Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
και ώρα 11:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και υπέγραψε
σε τρία (3) αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνου Στυλιανή

Τα Μέλη
Πατέλη Ειρήνη

Αρβανίτη Βάλια
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Επωνυµία Προµηθευτή: SKOURIAS,,ANDRE,ALEXANDROS
∆ιεύθυνση e-mail: nancy_econ@hotmail.com
Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: 68276
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ 44024/2018 ΠΡΟΜ.ΕΙ∆ ΚΑΘΑΡ. &ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆.∆ΙΟΝ.& ΝΠ∆∆ 201
Αριθµός Προσφοράς: 124714
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΕΥ∆
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΕΛΑΒΑ
ΓΝΩΣΗ
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ISO
MSDS & ISO
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΥ∆_signed.pdf
ΕΕ ∆ΙΟΝΥΣΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.pdf

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΙ
(4)_signed.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΧΙ
ΙΣΧΥΟΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣΓΝΩΣΗΣ (1)_signed.pdf
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΧΙ
ISO.pdf
MSDS & ISO.zip
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ_signed.pdf
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 1ος
2019.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΧΙ
ΚΥΚΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015-2017.zip
124714
ΟΧΙ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
∆ΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015-2017
124714
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.2.9.1
Προκαταρκτική
απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
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δεν βρίσκονται σε µία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-112016), σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην παρούσα
Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις
αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr
).
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο
ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης ((Παράρτηµα ΙΙ),
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε
τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.∆.),
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συµµετοχής 2% επί της εκτιµώµενης
αξίας εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο
ποσό των : α) χιλίων διακοσίων
σαράντα τεσσάρων ευρω και έξι
λεπτών (1.244,06€) για το σύνολο της
προµήθειας (ΟΜΑ∆Α Α & ΟΜΑ∆Α Β &
ΟΜΑ∆Α Γ & ΟΜΑ∆Α ∆ ) , ή β)
διακοσίων έντεκα ευρω (211,00€)για
την ΟΜΑ∆Α Α ή γ) τριακοσίων τριάντα
εννέα ευρω και δέκα λεπτών (339,10
€) για την ΟΜΑ∆Α Β ή δ) τετρακοσίων
εδοµήντα δύο ευρω και έξι λεπτών
(472,06€) για την ΟΜΑ∆Α Γ ή ε)
διακοσίων είκοσι ενός ευρω και
ενενήντα λεπτών (221,90€) για την
ΟΜΑ∆Α ∆ .
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
παρούσας, ήτοι µέχρι 19/08/2019,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς
συντάσσουν την τεχνική τους
προσφορά συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια
το σύστηµα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα
υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ
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νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Επιπλέον, οι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει να υποβάλλουν
&#8226;
Ξεχωριστό αρχείο
ψηφιακά υπογεγραµµένο µε την
αναλυτική Τεχνική προσφορά τους
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή άρθρα 2.2.4 έως
2.2.7 διακήρυξης και µε την 05/2018
Μελέτη του Παραρτήµατος I (επί ποινή
αποκλεισµού )της ∆ιακήρυξης
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόµενων ειδών µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα I. Επιπρόσθετα, στην
Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να
περιγράφεται τόσο η µεθοδολογία
εκτέλεσης όσο και η συνολική
διαχείριση της σύµβασης .
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
&#8220;Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές&#8221; του
Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα Ι
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας επί
ποινή αποκλεισµού
Οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείµενο της προµήθειας. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
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στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων
σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην προηγούµενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να
διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου
επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν
δεν συνάδει µε το είδος της υπό
ανάθεσή προµήθειάς , θα οδηγεί σε
αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών
2.2.5 Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινή
αποκλεισµού
Όσον αφορά την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών
των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον
ίσο µε τον προϋπολογισµό της
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή
ύψους 62.203,20 € για το σύνολο της
προµήθειας ή ίσο µε µε τον
προϋπολογισµό της κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ για
την οποία συµµετέχουν (π.χ. κύκλο
εργασιών για την ΟΜΑ∆Α Α
10.550,00€ χωρίς το ΦΠΑ , για την
ΟΜΑ∆Α Β 16.955,00€ χωρίς το ΦΠΑ
, για την ΟΜΑ∆Α Γ 23.603,20€ χωρίς
το ΦΠΑ για την ΟΜΑ∆Α ∆ 11.095,00€
χωρίς το ΦΠΑ και να αποδεικνύεται
από αποσπάσµατα των ισολογισµών
του αναδόχου ή από δήλωση περί του
ύψους του κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση : α) που ο υποψήφιος
ανάδοχος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο
µέσος κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις
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ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & Ε3 Κ.Λ.Π.)
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δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος του προϋπολογισµού
της συνολικής προµήθειας χωρίς ΦΠΑ
ή των ΟΜΑ∆ΩΝ για τις οποίες
συµµετέχει και β) που ο υποψήφιος
ανάδοχος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους
(1) ο κύκλος εργασιών του θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίσος του
προϋπολογισµού της συνολικής
προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή των
ΟΜΑ∆ΩΝ για τις οποίες συµµετέχει
ανάλογος µε το διάστηµα των µηνών
δραστηριότητας.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα επί ποινή αποκλεισµού
Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα για την
παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς
πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα
Κατάσταση των
προσφερόµενων υλικών όπου θα
αναφέρει το εργοστάσιο κατασκευής
και χώρα προέλευσης.
Τεχνικό φυλλάδιο
(προσπέκτους) όπου θα προκύπτει
η συµφωνία µε τις ζητούµενες
τεχνικές προδιαγραφές.
Όσα από τα προϊόντα
χαρακτηρίζονται ως απολυµαντικά να
διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ : i)
Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα
µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία
91/155 της Ε.Ε ii) Να περιέχουν
συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που
δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης
οφείλουν να συµµορφώνονται µε:
πιστοποιητικό ποιότητος παραγωγής
ISO 9001 για τα εργοστάσια
κατασκευής-παραγωγής ( ειδικά για τα
µωροµάντηλα, τα απορρυπαντικά, τα
προϊόντα καθαρισµού, τα
απολυµαντικά)
Εφόσον υπάρχουν πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης δύναται
να προσκοµιστούν .
Τα εν λόγω πιστοποιητικά των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα
πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης (αρχικής και
τυχόν ανανεώσεις).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΟΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ (ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ),
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.Λ.Π.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΟΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ.Λ.Π.)
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Επωνυµία Προµηθευτή: ΝΕΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
∆ιεύθυνση e-mail: neasi.emporio@gmail.com
Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: 68276
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ 44024/2018 ΠΡΟΜ.ΕΙ∆ ΚΑΘΑΡ. &ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆.∆ΙΟΝ.& ΝΠ∆∆ 201
Αριθµός Προσφοράς: 124760
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_signed.p
df
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ_signed.pdf ΟΧΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ_signed.p ΟΧΙ
df
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_signe
d.pdf
ΠΟΙΝΙΚΟ
ΟΧΙ
ΜΗΤΡΩΟ_signed.pdf
ΥΠΕΥΘΗΝΗ ∆ΗΛ ΠΑΡ ΟΧΙ
2234_signed.pdf
ΥΠΕΥΘΗΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΧΙ
74_signed.pdf
ΤΕΥ∆_signed.pdf
ΟΧΙ
16120538 YPLON ANTI- ΟΧΙ
CALC POWDER CLP
EN_signed.PDF
16120538 YPLON ANTI- ΟΧΙ
CALC POWDER CLP
EN_signed.PDF
AFTER- MSDS
ΟΧΙ
2015_signed.pdf
ARISTON-100g Cotton ΟΧΙ
Pleat_signed.pdf
CE certificate Nova 45 ΟΧΙ
Pg (1) (1)_signed.pdf
CPNP
ΟΧΙ
NUMBERS_signed.pdf
EU Declaration of
ΟΧΙ
Conformity-Latex-LT2018-2-27
(1)_signed.pdf
EU Declaration of
ΟΧΙ
Conformity-Latex-LT2018-2-27_signed.pdf
EUROCHARTIKI SAΟΧΙ
9001-GR
ISO_signed.pdf
EUROCHARTIKI SAΟΧΙ
14001-ISO_signed.pdf
EXPRES
ΟΧΙ
BLUE_signed.pdf
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EXPRES
ΟΧΙ
BLUE_signed.pdf
ISO 2018-2021
ΟΧΙ
GR_signed.pdf
ISO 9001 2015 DON
ΟΧΙ
POL AE GR_signed.pdf
ISO 9001
ΟΧΙ
CYCLOPS_signed.pdf
ISO 9001 NEW
ΟΧΙ
LINE_signed.pdf
ISO
ΟΧΙ
14001CYCLOPS_signed
.pdf
ISO
ΟΧΙ
MINERAL_signed.pdf
MSDS - Latex Powdered ΟΧΙ
- 20170106_signed.pdf
MSDS 2017 carpet
ΟΧΙ
shampoo_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
CHLOROACTIVE
REGULAR
2017_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
CHLOROACTIVE
ULTRA ΠΑΧ 2017
(1)_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
CLEAR ACTION
TZAMIΩΝ
2017_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
PROFESSIONAL BLUE
OVEN GRILL
2017_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
PROFESSIONAL RED
YΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
2017_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
PROFESSIONAL
TZAMIΩΝ
2018_signed.pdf
MSDS ENDLESS
ΟΧΙ
ΥΓΡΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ULTRA
LEMON
2016_signed.pdf
MSDS FANTASY
ΟΧΙ
PROFESSIONAL YΓΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
2018_signed.pdf
MSDS FANTASY
ΟΧΙ
PROFESSIONAL YΓΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
2018_signed.pdf
OPEN_signed.PDF
ΟΧΙ
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prosp-Yplon anticalc
ΟΧΙ
powder_signed.pdf
SEPTONA_13485ΟΧΙ
GR_signed.pdf
SEPTONA-9001ΟΧΙ
GR_signed.pdf
Technical Data Latex
ΟΧΙ
Powdered AQL1.5LT_signed.PDF
Α∆ΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤ ΟΙΝ (1)_signed.pdf
Α∆ΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤ ΟΙΝ_signed.pdf
ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ
ΟΧΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ISO_signed.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΧΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOSS
ENTOMOKTONO_signe
d.pdf
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ_signed.pdf
∆.Τ.Π.ROLCO
ΟΧΙ
ΣΚΟΝΗ_signed.pdf
∆.ΤΕΧ.ΠΡΟ∆Γ. ΥΓΡΟ
ΟΧΙ
wc_signed.pdf
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆.
ΟΧΙ
ΑΣΦ.HAND GEL
OPEN_signed.pdf
ΠΙΣΤ 9001 2015 ΑΦΟΙ Χ ΟΧΙ
ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΕ_signed.pdf
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ_sign
ed.pdf
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΦΑΝΟΥΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ_signed.p
df
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ_signed.pdf
ΤΕΧΝ.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΙ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ
ENDLESS_signed.pdf
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΟΧΙ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 52Χ75
ΜΑΧ ECONOMY
350ΤΕΜΑΧΙΩΝ_signed.p
df
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΟΧΙ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 70Χ95
ΝΟ ΝΑΜΕ
260ΤΕΜΑΧΙΩΝ_signed.p
df
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΟΧΙ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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85X110 ΜΑΥΡΟ
15kg_signed.pdf
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΧΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ_signed
.pdf
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΧΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ_signed
.pdf
CERTIFICATE
ΟΧΙ
SIFNAIOS & CO-FSSC
22000-EN2018_signed.pdf
CERTIFICATE
ΟΧΙ
SIFNAIOS & CO-FSSC
22000-GR2018_signed.pdf
ROLCO POWER
ΟΧΙ
OXYCLEAN SDS_GR
2018_10_17_signed.pdf
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΟΧΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΟΞΥ_signed.pdf
CT-ISO 140012015ΟΧΙ
UKAS-GR-DON POL
S.A..pdf
CERTΟΧΙ
ROLCO_BIANIL_S.A.BRC_CONSUMER
2019_01_10.pdf
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ_signed.pdf
Z180528_CAMPER GAZ ΟΧΙ
S.A
VRISANAKIS_14001_sig
ned.pdf
Z180528_CAMPER GAZ ΟΧΙ
S.A
VRISANAKIS_9001_sign
ed.pdf
Supplier_Quote_180119 ΟΧΙ
_signed.pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.2.9.1
Προκαταρκτική
απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α)
δεν βρίσκονται σε µία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ.
Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΕΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-112016), σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην παρούσα
Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε
τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις
αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆
σε επεξεργάσιµη µορφή είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),
όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1.
της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συµπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη
µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της διακήρυξης ((Παράρτηµα
ΙΙ),
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε
τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της

ΝΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ.
Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΕΙ

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
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παρούσας διακήρυξης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή
στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2%
επί της εκτιµώµενης αξίας εκτός
ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των :
α) χιλίων διακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρω και έξι λεπτών
(1.244,06€) για το σύνολο της
προµήθειας (ΟΜΑ∆Α Α & ΟΜΑ∆Α Β
& ΟΜΑ∆Α Γ & ΟΜΑ∆Α ∆ ) , ή β)
διακοσίων έντεκα ευρω (211,00€)για
την ΟΜΑ∆Α Α ή γ) τριακοσίων
τριάντα εννέα ευρω και δέκα λεπτών
(339,10 €) για την ΟΜΑ∆Α Β ή δ)
τετρακοσίων εδοµήντα δύο ευρω και
έξι λεπτών (472,06€) για την
ΟΜΑ∆Α Γ ή ε) διακοσίων είκοσι ενός
ευρω και ενενήντα λεπτών
(221,90€) για την ΟΜΑ∆Α ∆ .
Στην περίπτωση ένωσης
οικονοµικών φορέων, η εγγύηση
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι
19/08/2019, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συµµετοχής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς
συντάσσουν την τεχνική τους
προσφορά συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος. Στην
συνέχεια το σύστηµα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος
και του παραγόµενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα
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παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Επιπλέον, οι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει να υποβάλλουν
&#8226;
Ξεχωριστό αρχείο
ψηφιακά υπογεγραµµένο µε την
αναλυτική Τεχνική προσφορά τους
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή άρθρα 2.2.4
έως 2.2.7 διακήρυξης και µε την
05/2018 Μελέτη του Παραρτήµατος
I (επί ποινή αποκλεισµού )της
∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόµενων ειδών µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως
άνω Παράρτηµα I. Επιπρόσθετα,
στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει
να περιγράφεται τόσο η µεθοδολογία
εκτέλεσης όσο και η συνολική
διαχείριση της σύµβασης .
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή µε το κεφάλαιο
&#8220;Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές&#8221; του
Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως
άνω Παράρτηµα Ι
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας επί
ποινή αποκλεισµού
Οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της προµήθειας. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα
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επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος
µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται
να διαθέτουν Πιστοποιητικό του
οικείου επιµελητηρίου όπου θα
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό είδος των εργασιών τους, το
οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος της
υπό ανάθεσή προµήθειάς , θα οδηγεί
σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος
(να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών
2.2.5 Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί
ποινή αποκλεισµού
Όσον αφορά την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει να έχουν µέσο κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον
ίσο µε τον προϋπολογισµό της
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή
ύψους 62.203,20 € για το σύνολο της
προµήθειας ή ίσο µε µε τον
προϋπολογισµό της κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ
για την οποία συµµετέχουν (π.χ.
κύκλο εργασιών για την ΟΜΑ∆Α Α
10.550,00€ χωρίς το ΦΠΑ , για την
ΟΜΑ∆Α Β 16.955,00€ χωρίς το ΦΠΑ
, για την ΟΜΑ∆Α Γ 23.603,20€
χωρίς το ΦΠΑ για την ΟΜΑ∆Α ∆
11.095,00€ χωρίς το ΦΠΑ και να
αποδεικνύεται από αποσπάσµατα
των ισολογισµών του αναδόχου ή
από δήλωση περί του ύψους του
κύκλου εργασιών.
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Σε περίπτωση : α) που ο υποψήφιος
ανάδοχος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων,
τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για
όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος του
προϋπολογισµού της συνολικής
προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή των
ΟΜΑ∆ΩΝ για τις οποίες συµµετέχει
και β) που ο υποψήφιος ανάδοχος
δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστηµα µικρότερο του έτους (1) ο
κύκλος εργασιών του θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσος του
προϋπολογισµού της συνολικής
προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή των
ΟΜΑ∆ΩΝ για τις οποίες συµµετέχει
ανάλογος µε το διάστηµα των µηνών
δραστηριότητας.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα επί ποινή αποκλεισµού
Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα για την
παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς
πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα
Κατάσταση των
προσφερόµενων υλικών όπου θα
αναφέρει το εργοστάσιο κατασκευής
και χώρα προέλευσης.
Τεχνικό φυλλάδιο
(προσπέκτους) όπου θα
προκύπτει η συµφωνία µε τις
ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές.
Όσα από τα προϊόντα
χαρακτηρίζονται ως απολυµαντικά να
διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ :
i) Να είναι κατασκευασµένα
σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται
στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε ii) Να
περιέχουν συστατικά σύµφωνα µε τις
τιµές που δίδονται στην οδηγία
89/542 της Ε.Ε
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την
παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε: πιστοποιητικό
ποιότητος παραγωγής ISO 9001
για τα εργοστάσια κατασκευήςπαραγωγής ( ειδικά για τα
µωροµάντηλα, τα απορρυπαντικά, τα
προϊόντα καθαρισµού, τα
απολυµαντικά)
Εφόσον υπάρχουν πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης δύναται
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να προσκοµιστούν .
Τα εν λόγω πιστοποιητικά των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα
πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης (αρχικής και
τυχόν ανανεώσεις).

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

Άγιος Στέφανος 12/2/2019

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
Στον Άγιο Στέφανο, την 12η/2/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 µ.µ., στo ∆ηµαρχείο
του ∆ήµου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού

που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 499/2018 απόφαση ΟΕ του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 68276
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης του Δήμου
Διονύσου, για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου
Διονύσου και των ΝΠΔΔ αυτού 2018-2019» προϋπολογισμού 77.131,96€ συμπ. ΦΠΑ 24%.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Κωνσταντίνου Στυλιανή

2.

Μέλος

Πατέλη Ειρήνη

3.

Μέλος

Αρβανίτη Βασιλική

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 διακήρυξη του
Δήμου Διονύσου, για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του
Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ αυτού 2018-2019» προϋπολογισμού 77.131,96€ συμπ. ΦΠΑ 24%
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 Δημοσίων Συμβάσεων (στο
εξής Σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος
τον αριθμό 68276.
Σε συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 68276 και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά των
προμηθευτών που προχώρησαν στην επόμενη φάση, σύμφωνα με το πρακτικό 1/8-2-2019 της
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Επιτροπής, δηλαδή 1. της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, και 2. της εταιρείας ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ
ΕΠΕ όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24%

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΟΜΑΔΑ Α
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

10.550,00 2.532,00

13.082,00 10.231,75 2.455,62 12.687,37 9.818,84 2.356,52 12.175,36

2 ΟΜΑΔΑ Β
ΝΠΔΔ Η
ΕΣΤΙΑ

16.955,00 4.069,20

21.024,20 16.456,50 3.949,56 20.406,06 14.621,65 3.509,20 18.130,85

3 ΟΜΑΔΑ Γ
Α’ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23.603,20 5.664,76

29.267,96 22.895,84 5.495,00 28.390,84 21.976,08 5.274,26 27.250,34

4 ΟΜΑΔΑ Δ
Β’ ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11.095,00 2.662,80

13.757,80 10.756,10 2.581,46 13.337,56 10.538,65 2.529,28 13.067,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
77.131,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
74.821,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΒΓΔ
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΝΕΑΣΗ
Η συνολική προσφορά των εταιρειών, διαμορφώνεται ως εξής:

70.624,48

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
74.821,83€ με ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
70.624,48€ με
ΦΠΑ
ΦΠΑ
και καθώς είναι εντός του προϋπολογισμού της μελέτης, η Επιτροπή κάνει αποδεκτές τις
οικονομικές προσφορές των παραπάνω προμηθευτών.
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει προς την
Οικονομική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ (Α,Β,Γ,Δ) την εταιρεία «ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ» ΑΦΜ 099073576,
ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, με προσφερόμενη συνολική τιμή € 70.624,48 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
καθώς είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για κάθε ΟΜΑΔΑ της προσφοράς.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την έκδοση
σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Με τη κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα
σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και υπέγραψε
σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Κωνσταντίνου Στυλιανή
Πατέλη Ειρήνη
Αρβανίτη Βασιλική
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Επωνυµία Προµηθευτή:
Α/Α Συστήµατος:
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης:

Αριθµός Προσφοράς:

SKOURIAS,,ANDRE,ALEXANDROS
68276
ΑΡ.ΠΡΩΤ 44024/2018 ΠΡΟΜ.ΕΙ∆ ΚΑΘΑΡ.
&ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
∆.∆ΙΟΝ.& ΝΠ∆∆ 201
124714

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
_signed.pdf

ΟΧΙ

124714 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

124714 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf

ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙΙ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί
φορείς συντάσσουν την
οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του
παραγόµενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα
υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το
σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Επιπλέον, οι οικονοµικοί
φορείς θα πρέπει να
υποβάλλουν

ΝΑΙ

&#8226;
Ξεχωριστό
αρχείο ψηφιακά
υπογεγραµµένα µε την
αναλυτική Οικονοµική
Προσφορά σύµφωνα µε το
υπόδειγµα Παράρτηµα III .
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου
«Οικονοµική Προσφορά» /
Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών
προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά
συντάσσεται µε βάση το
αναγραφόµενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αποκλειστικά βάσει τιµής
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα I της διακήρυξης
καθώς και στο Παράρτηµα III
(υπόδειγµα οικονοµικής
προσφοράς).
Α. Τιµές
Η τιµή του προς προµήθεια
υλικού δίνεται σε ευρώ ανά
µονάδα. [Αν στο ηλεκτρονικό
σύστηµα δεν µπορεί να
αποτυπωθεί αναλυτικά η
οικονοµική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει
στον (υπο)φάκελλο
&#8220;οικονοµική
προσφορά&#8221; την
ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ηλεκτρονικά
υπογεγραµµένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα
µε το υπόδειγµα που υπάρχει
στο Παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας διακήρυξης) σε
µορφή pdf.]

Α/Α

Α/Α
Γραµ.

ΕΙ∆ΟΣ

M.M.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

(€)

(€)

ΠΟΣΟΤ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ

%

1

1

39830000-9
ΟΜΑ∆Α Α
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
α καθαρισµού

Απροσδι
όρισ.

1

10231.75

10.231,75

24

2.455,62

12.687,37

2

2

39830000-9
ΟΜΑ∆Α Β ΝΠ∆∆
Η ΕΣΤΙΑ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απροσδι
όρισ.

1

16456.5

16.456,50

24

3.949,56

20.406,06

3

3

39830000-9
ΟΜΑ∆Α Γ
Α΄ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΤΣ

Απροσδι
όρισ.

1

22895.84

22.895,84

24

5.495,00

28.390,84

4

4

39830000-9
ΟΜΑ∆Α ∆
Β΄ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απροσδι
όρισ.

1

10756.1

10.756,10

24

2.581,46

13.337,56

14.481,6
5

74.821,84

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

60.340,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 60.340,19 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΞΗΝΤΑ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ και ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ.
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Επωνυµία Προµηθευτή:

Α/Α Συστήµατος:
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης:

Αριθµός Προσφοράς:

ΝΕΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
68276
ΑΡ.ΠΡΩΤ 44024/2018 ΠΡΟΜ.ΕΙ∆ ΚΑΘΑΡ.
&ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
∆.∆ΙΟΝ.& ΝΠ∆∆ 201
124760

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

OIK.PROS.D.DIONYSOU_sign
ed.pdf

ΟΧΙ

Supplier_Offer_Value_180119
(1)_signed.pdf

ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί
φορείς συντάσσουν την
οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του
παραγόµενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα
υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το
σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Επιπλέον, οι οικονοµικοί
φορείς θα πρέπει να
υποβάλλουν

ΝΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣΗ
ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΕΙ

&#8226;
Ξεχωριστό
αρχείο ψηφιακά
υπογεγραµµένα µε την
αναλυτική Οικονοµική
Προσφορά σύµφωνα µε το
υπόδειγµα Παράρτηµα III .
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου
«Οικονοµική Προσφορά» /
Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών
προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά
συντάσσεται µε βάση το
αναγραφόµενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης πλέον
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα I της διακήρυξης
καθώς και στο Παράρτηµα III
(υπόδειγµα οικονοµικής
προσφοράς).
Α. Τιµές
Η τιµή του προς προµήθεια
υλικού δίνεται σε ευρώ ανά
µονάδα. [Αν στο ηλεκτρονικό
σύστηµα δεν µπορεί να
αποτυπωθεί αναλυτικά η
οικονοµική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει
στον (υπο)φάκελλο
&#8220;οικονοµική
προσφορά&#8221; την
ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ηλεκτρονικά
υπογεγραµµένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα
µε το υπόδειγµα που υπάρχει
στο Παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας διακήρυξης) σε
µορφή pdf.]

Α/Α

Α/Α
Γραµ.

ΕΙ∆ΟΣ

M.M.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

(€)

(€)

ΠΟΣΟΤ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ

%

1

1

39830000-9
ΟΜΑ∆Α Α
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
α καθαρισµού

Απροσδι
όρισ.

1

9818.84

9.818,84

24

2.356,52

12.175,36

2

2

39830000-9
ΟΜΑ∆Α Β ΝΠ∆∆
Η ΕΣΤΙΑ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απροσδι
όρισ.

1

14621.65

14.621,65

24

3.509,20

18.130,85

3

3

39830000-9
ΟΜΑ∆Α Γ
Α΄ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΤΣ

Απροσδι
όρισ.

1

21976.08

21.976,08

24

5.274,26

27.250,34

4

4

39830000-9
ΟΜΑ∆Α ∆
Β΄ΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ∆Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απροσδι
όρισ.

1

10538.65

10.538,65

24

2.529,28

13.067,93

13.669,2
5

70.624,47

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

56.955,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 56.955,22 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και
ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ.
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