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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού για την υπηρεσία Συντήρησης &
Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών
Πόσιµου
Νερού,
συνολικού
προϋπολογισµού
δαπάνης
74.263,60€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την αριθ. 128/2018 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:
18REQ004210403 2018-12-17.
Με τις αριθµ. 748, 749, 750, 751, 752 & 753/18-12-2018 ΑΑΥ (Α∆Α: 6ΡΞΕΩ93205, 6ΓΥ0Ω93-ΕΨ4, 6880Ω93-ΩΡΘ, ΩΓΝ4Ω93-25Ξ, 7ΣΛ2Ω93-0ΞΒ &66ΟΧΩ93ΝΓΦ) , έγινε η διάθεση και εκκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ004236102 2018-12-20, 18REQ004236192 2018-12-20, 18REQ004236735
2018-12-20, 18REQ004237034 2018-12-20, 18REQ004237367 2018-12-20 &
18REQ004237490 2018-12-20 αντίστοιχα.
Με την αριθµ. 506/2018 (Α∆Α:ΨΛΓ4Ω93-15Φ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι όροι διακήρυξης του ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44333/5095/20-12-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC004240936 2018-12-200) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός, µε
καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προσφορών την 6/02/2019 και
ηµεροµηνία αποσφράγισης αυτών την 12/02/2019.
Με την αριθ. 43/2019 (Α∆Α: ΩΚΓ5Ω93-ΡΜ9) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), τροποποιήθηκε η αριθ. 506/2018 ΑΟΕ ως προς τα µέλη της επιτροπής
διαγωνισµού.
Τη Τρίτη 12/02/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 506/2018 απόφαση
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Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 43/2019 ΑΟΕ και
ισχύει, 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 07/03/2019 Πρακτικό, που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 25.02.2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30, συνεδρίασε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 43/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, σε τροποποίηση της 506/2018 ΑΟΕ ως προς
την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού, προκειµένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό
της
υπ.
αριθ.
5095/44333/20-12-2019
διακήρυξης
του
∆ήµου
∆ιονύσου
(18PROC004240936 2018-12-20), για την ανάδειξη προµηθευτή για την υπηρεσία
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων &
∆εξαµενών
Πόσιµου
Νερού,
συνολικού
προϋπολογισµού
δαπάνης
74.263,60€
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,

Μέξης Ευάγγελος

2.

Τακτικό Μέλος

Χειλετζάρη Αικατερίνη

3.

Τακτικό Μέλος

Μακαριάδη Ελισάβετ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 5095/44333/20-12-2019 διακήρυξη του
∆ήµου ∆ιονύσου για την ανάδειξη προµηθευτή για την υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής
Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, την
υπ’ αριθµ. 57/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου και το
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατήρησε 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 έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68790.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η
06.02.2019 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ήταν η 12.02.2019 και ώρα 10:30πµ, όπως αναγράφεται και στην υπ΄αρίθµ.
44294/20-12-18 πρόσκληση του Τµήµατος Προµηθειών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή για να κάνει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),ενός εκ των Τακτικών Μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68790
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής
προσφορές από τους κάτωθι προµηθευτές:

α/α
1.

Προµηθευτής
ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΘΑΣ

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς
06/02/2019 14:13:30
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α/α

Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

2.

ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

06/02/2019 12:15:16

3.

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ι.Κ.Ε.

06/02/2019 14:16:24

4.

ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.

06/02/2019 11:39:34

5.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

06/02/2019 07:18:31

6.

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.

04/02/2019 23:16:23

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών.
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 η προσφορά
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υπό-φάκελος «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή, πλέον, η
πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υπό-φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα αποσφραγισθεί σε
µεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει
από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος και επιπλέον
αριθµό πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται
σύµφωνα µε τον Ν. 4050/2014, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως κάτωθι:
α/α

Προµηθευτής

α/α συστήµατος/ Α.Π. Φακέλου

1.

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΘΑΣ

127160 / 7673-08.02.19

2.

ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

127577 / 7740-08.02.19

3.

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

127117 / 7666-08.02.19

4.

ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.

124206 / 7668-08.02.19

5.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

127591 / 7310-07.02.19

6.

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.

125315 / 10017-26.02.19

Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.5. της διακήρυξης «Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή και σε
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014» .
Οι συµµετέχουσες εταιρείες (1,2,3,4,5) υπέβαλλαν τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη
µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
∆εν είχε όµως υποβληθεί, από την Εταιρεία (6) ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. ο φάκελος σε
έντυπη µορφή εντός του προβλεπόµενου χρόνου. Άµεσα, (25-02-19/14:04:35)
επικοινώνησε ο χειριστής του διαγωνισµού µε την εν λόγω εταιρεία, µε άκαρπο αποτέλεσµα
όσον αφορά την αναζήτηση του φακέλου συµµετοχής.
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Η Επιτροπή, από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη,
διαπίστωσε τα εξής:

•
•
•
•
•

•

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΘΑΣ έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο στάδιο.
Η εταιρεία ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο στάδιο.
Η εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει υποβάλλει πλήρη
δικαιολογητικά ως προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο στάδιο.
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε. έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά ως προβλέπεται
στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο στάδιο.
Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αριθµό 2157/30-01-19, η οποία δεν
πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.5 της παρούσας διακήρυξης και
«απορρίπτεται από τον εν λόγω διαγωνισµό».
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. δεν είχε υποβάλλει το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας, αλλά στις
26/02/2019 µε Α.Π.10017, µε αποτέλεσµα να µην πληροί τις απαιτήσεις των
παραγράφων 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης και «απορρίπτεται από τον εν
λόγω διαγωνισµό».

Η Επιτροπή επικοινώνησε, µε αποστολή σχετικού email στους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών (ΤΜΕ∆Ε, Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,) όπως προβλέπεται σύµφωνα µε
την παρ.2.1.5 της παρούσας διακήρυξης και προς επιβεβαίωση της εγκυρότητα αυτών.

Ολοκληρώνοντας η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων για την ανωτέρω προµήθεια, την
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 πµ. και συντάσσει το παρόν
πρακτικό το οποίο και επεγράφη σε τρία (3) αντίγραφα.»

Με την αριθ. πρωτ. 21125/18-02-2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου Χειλετζάρη
Αικατερίνη αποσπάστηκε σε περιφερειακή υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 12614/15-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Ανθρώπινου
∆υναµικού η απόσπαση άρχεται από 12/03/2019.
Με την αριθ. 128/2019 (Α∆Α: 6ΙΞΨΩ93-ΜΓΝ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), τροποποιήθηκε η αριθ. 506/2018 ΑΟΕ ως ίσχυε, ως προς τα µέλη της
επιτροπής διαγωνισµού.
Τη Τετάρτη 17/04/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 506/2018
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε της αριθ. 43/2019 &
128/2019 ΑΟΕ, προκειµένου τη συνέχιση του διαγωνισµού και την αποσφράγιση
των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της
ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το από 18/04/2019
Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 17.04.2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνεδρίασε η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε τις 506/2018 & 43/2019 αποφάσεις της
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Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις
οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό (ΑΑ Συστήµατος
68790) της υπ. αριθ. 5095/44333/20-12-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την
ανάδειξη προµηθευτή για την υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικού προϋπολογισµού
δαπάνης 74.263,60€ 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

Μέξης Ευάγγελος

2.

Τακτικό Μέλος

Βαφειάδου Ειρήνη

3.

Τακτικό Μέλος

Μακαριάδη Ελισάβετ

Οι τέσσερις (4) εκ των έξι (6) εταιριών που συµµετείχαν, σύµφωνα µε το Νο 1
πρακτικό του διαγωνισµού, έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά, ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και οι προσφορές τους έγιναν δεκτές, ενώ οι δύο (2)
αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό.
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.
Από την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές ως
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΟΛΟ €
α/α

1

2

3

4

5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ.
ΣΤΑΘΑΣ

ΜΑΝΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ICON GROUP
ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ι.Κ.Ε.
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
Σ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
24%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣ
ΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
24%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

47.313,10

11.355,1
4

58.668,24

23.656,55

5.677,57

29.334,12

41.923,00

10.061,5
2

51.984,52

20.961,50

5.030,76

25.992,26

57.413,30

13.779,1
9

71.192,49

28.706,65

6.889,59

35.569,23

53.901,00

12.936,2
4

66.837,24

26.950,50

6.468,12

33.418,62

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

5

6

ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
Ε.Ε.

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της
∆ιακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή:
α) ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής
Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου
Νερού, την εταιρεία ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, µε ΑΦΜ 047632368, ∆ΟΥ Κορωπίου,
έδρα
Σπύρου
Παπασπύρου
25Παιανία,
ΤΚ
16675
[τηλ.
2105745704,6951802129,
e-mail:
manesis2@yahoo.gr
µε
συνολική
προσφερόµενη τιµή 41.923,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και
συνολική προσφερόµενη τιµή σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης
20.961,50€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι οικονοµικές προσφορές
των συµµετεχόντων, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα και επισυνάπτονται.

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. 44333/5095/20-12-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC004240936 2018-12-200)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Τα από 7/3/2019 Πρακτικό Νο1 &18/04/2019 Πρακτικό Νο2 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 των από 7/3/2019 Πρακτικού Νο1 & 18/04/2019 Πρακτικού Νο2
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
2. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
καθώς

έχει

η

υποβληθείσα

εγγυητική

επιστολή

από

το

Ταµείο

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αριθµό 2157/30-01-19, δεν πληροί τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.5 της παρούσας διακήρυξης .
3. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.
καθώς δεν είχε υποβάλλει το φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής
εντός

της

προβλεπόµενης

ηµεροµηνίας,

αλλά

στις

26/02/2019

µε
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Α.Π.10017, µε αποτέλεσµα να µην πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων
2.4.2.5 της οικείας διακήρυξης.
4. την ανακήρυξη της προσωπικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΑΝΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µε αριθµό µητρώου ΤΕΕ 7615, ΑΦΜ: 047632368, ∆.Ο.Υ.
ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έδρα επί της οδού Σπύρου Παπασπύρου 25, Τ.Κ. 19002
Παιανία, ως προσωρινό ανάδοχο για την υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής
Ηλεκτρο-Μηχανολογικών
Πόσιµου

Νερού,

αντί

Εγκαταστάσεων
του

Αντλιοστασίων

συνολικού

ποσού

των

&

∆εξαµενών
51.984.52€

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 41.923.00€, ποσό ΦΠΑ
10.061.52€) 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 την οικεία διακήρυξη. Η ανωτέρω υπηρεσία
υπόκειται σε δικαίωµα προαίρεσης η άσκηση του οποίου εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές
ανάγκες. Η δε αξία του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 25.992,26€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 20.961,50€, ποσό ΦΠΑ
5.030,76€).

Συν. Τα από 7/3/2019 Πρακτικό Νο1 & 18/04/2019 Πρακτικό Νο2 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Επιτροπή της υπ’ αρ. 506/2018 & 43/2019
ΑΟΕ
Ταχ.
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆/νση:
∆ιάκου
Τ.Κ.:
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο
2132030600
:
Αριθ. Fax: 2132030630

Άγιος Στέφανος, 07.03.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ &
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
(Προϋπολογισµού 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
Στον Άγιο Στέφανο, στις 25.02.2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30, συνεδρίασε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 43/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, σε τροποποίηση της 506/2018 ΑΟΕ
ως προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού,
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 5095/44333/20-12-2019 διακήρυξης του
∆ήµου ∆ιονύσου (18PROC004240936 2018-12-20), για την ανάδειξη προµηθευτή
για
την
υπηρεσία
Συντήρησης
&
Επισκευής
Ηλεκτρο-Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικού
προϋπολογισµού δαπάνης 74.263,60€ 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,

Μέξης Ευάγγελος

2.

Τακτικό Μέλος

Χειλετζάρη Αικατερίνη
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3.

Τακτικό Μέλος

Μακαριάδη Ελισάβετ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 5095/44333/20-12-2019
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου για την ανάδειξη προµηθευτή για την υπηρεσία
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων
& ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, την υπ’ αριθµ. 57/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισµό, παρατήρησε 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 έχει λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68790.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη
διακήρυξη, η 06.02.2019 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 12.02.2019 και ώρα 10:30πµ, όπως
αναγράφεται και στην υπ΄αρίθµ. 44294/20-12-18 πρόσκληση του Τµήµατος
Προµηθειών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή για να κάνει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),ενός εκ των Τακτικών Μελών της, επέλεξε
τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68790 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους κάτωθι
προµηθευτές:

α/α

Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

7.

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΘΑΣ

06/02/2019 14:13:30

8.

ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

06/02/2019 12:15:16

9.

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

06/02/2019 14:16:24

10.

ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.

06/02/2019 11:39:34

11.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

06/02/2019 07:18:31

12.

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.

04/02/2019 23:16:23

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών.
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 η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκε ο υπό-φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική
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προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή, πλέον, η πρόσβαση
στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υπό-φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε,
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α
συστήµατος και επιπλέον αριθµό πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή των
δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύµφωνα µε τον Ν. 4050/2014, στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως κάτωθι:
α/α

Προµηθευτής

α/α συστήµατος/ Α.Π. Φακέλου

1.

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΘΑΣ

127160 / 7673-08.02.19

2.

ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

127577 / 7740-08.02.19

3.

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

127117 / 7666-08.02.19

4.

ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.

124206 / 7668-08.02.19

5.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

127591 / 7310-07.02.19

6.

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.

125315 / 10017-26.02.19

Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.5. της διακήρυξης «Εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα
µε τον Ν. 4250/2014» .
Οι συµµετέχουσες εταιρείες (1,2,3,4,5) υπέβαλλαν τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και
σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού
εµπρόθεσµα.
∆εν είχε όµως υποβληθεί, από την Εταιρεία (6) ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. ο
φάκελος σε έντυπη µορφή εντός του προβλεπόµενου χρόνου. Άµεσα, (25-0219/14:04:35) επικοινώνησε ο χειριστής του διαγωνισµού µε την εν λόγω εταιρεία,
µε άκαρπο αποτέλεσµα όσον αφορά την αναζήτηση του φακέλου συµµετοχής.

Η Επιτροπή, από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε
έντυπη, διαπίστωσε τα εξής:

•

•

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΘΑΣ έχει υποβάλλει πλήρη
δικαιολογητικά ως προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο
στάδιο.
Η εταιρεία ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά
ως προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο στάδιο.
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•

•
•

•

Η εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει υποβάλλει
πλήρη δικαιολογητικά ως προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο
επόµενο στάδιο.
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε. έχει υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο επόµενο στάδιο.
Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ έχει υποβάλλει εγγυητική
επιστολή από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αριθµό 2157/3001-19, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.5 της
παρούσας διακήρυξης και «απορρίπτεται από τον εν λόγω
διαγωνισµό».
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. δεν είχε υποβάλλει το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας, αλλά
στις 26/02/2019 µε Α.Π.10017, µε αποτέλεσµα να µην πληροί τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης και
«απορρίπτεται από τον εν λόγω διαγωνισµό».

Η Επιτροπή επικοινώνησε, µε αποστολή σχετικού email στους εκδότες των
εγγυητικών επιστολών (ΤΜΕ∆Ε, Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,) όπως
προβλέπεται σύµφωνα µε την παρ.2.1.5 της παρούσας διακήρυξης και προς
επιβεβαίωση της εγκυρότητα αυτών.
Ολοκληρώνοντας η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων για την ανωτέρω προµήθεια, την
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 πµ. και συντάσσει το παρόν
πρακτικό το οποίο και επεγράφη σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

Μέξης Ευάγγελος

Χειλετζάρη Αικατερίνη

Μακαριάδη Ελισάβετ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Επιτροπή της υπ’ αρ. 506/2018 & 43/2019
ΑΟΕ
Ταχ.
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆/νση:
∆ιάκου
Τ.Κ.:
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο
2132030600
:
Αριθ. Fax: 2132030630

Άγιος Στέφανος, 18.04.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡ. 2
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ &
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
(Προϋπολογισµού 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

Στον Άγιο Στέφανο, στις 17.04.2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνεδρίασε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε τις 506/2018 & 43/2019
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό (ΑΑ Συστήµατος 68790) της υπ. αριθ. 5095/44333/2012-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την
υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης
74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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Α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Τακτικό Μέλος

Μέξης Ευάγγελος

2.

Τακτικό Μέλος

Βαφειάδου Ειρήνη

3.

Τακτικό Μέλος

Μακαριάδη Ελισάβετ

Οι τέσσερις (4) εκ των έξι (6) εταιριών που συµµετείχαν, σύµφωνα µε το Νο 1
πρακτικό του διαγωνισµού, έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά, ως
προβλέπεται στη διακήρυξη και οι προσφορές τους έγιναν δεκτές, ενώ οι δύο (2)
αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό.
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.
Από την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές ως
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/
α

1

ΣΥΝΟΛΟ €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣ
ΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

47.313,10

11.355,1
4

58.668,24

23.656,55

5.677,57

29.334,12

41.923,00

10.061,5
2

51.984,52

20.961,50

5.030,76

25.992,26

57.413,30

13.779,1
9

71.192,49

28.706,65

6.889,59

35.569,23

53.901,00

12.936,2
4

66.837,24

26.950,50

6.468,12

33.418,62

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΝΙΚΟΛ.
ΣΤΑΘΑΣ
2

3

4

5

6

ΜΑΝΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ICON GROUP
ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ι.Κ.Ε.
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Π.∆ΕΛΗΓΙΑΝ
ΝΗΣ
ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤ
Η Ε.Ε.
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Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της
∆ιακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή:
α) ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής
Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου
Νερού, την εταιρεία ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, µε ΑΦΜ 047632368, ∆ΟΥ Κορωπίου,
έδρα
Σπύρου
Παπασπύρου
25Παιανία,
ΤΚ
16675
[τηλ.
2105745704,6951802129,
e-mail:
manesis2@yahoo.gr
µε
συνολική
προσφερόµενη τιµή 41.923,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και
συνολική προσφερόµενη τιµή σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης
20.961,50€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι οικονοµικές προσφορές
των συµµετεχόντων, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα και επισυνάπτονται.

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

Μέξης Ευάγγελος

Βαφειάδου Ειρήνη

Μακαριάδη Ελισάβετ
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