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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού
προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού Προµήθεια Γραφικής Ύλης,
Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, συνολικού
προϋπολογισµού 39.297,33€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
Με την αριθ. 558/2018 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:
18REQ003350944 2018-07-24.
Με τις αριθµ. 601/20-09-2018 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω5ΒΡΩ93-ΞΟΛ), & 602/-20-09-2018
ΑΑΥ (Α∆Α: ΨΘΝ0Ω93-ΡΒΝ). έγινε η διάθεση και εκκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ03730556 2018-09-24 & 18REQ0037306772018-0924 αντίστοιχα.
Με την αριθµ. 387/2018 (Α∆Α:ΩΠΕΑΩ93-Θ87) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισµού.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 36134/4150/23-09-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC003884612 2018-10-23) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις
13/11/2018.
Με την αριθ. 504/2018 (Α∆Α:7ΧΞΑΩ93-ΟΞ8) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), ανακηρύχθηκαν:
Α) η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ», ως προσωρινός
ανάδοχος για την Οµάδα Α του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε
τίτλο
«Προµήθεια
Γραφικής
Ύλης,
Μικροαντικειµένων
Γραφείου,
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων.
Β η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ», ως προσωρινός
ανάδοχος για την Οµάδα Β του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε
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τίτλο
«Προµήθεια
Γραφικής
Ύλης,
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων».

Μικροαντικειµένων

Γραφείου,

Με το αριθ. πρωτ. 44286/19-12-2018 έγγραφό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
κοινοποίησε ηλεκτρονικά την αριθ. 5404/2018 ΑΟΕ στο σύνολο των
συµµετεχόντων χωρίς να υποβληθεί ένσταση.
Με το αριθ. πρωτ. 44362/20-12-2018 Πρόσκληση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε
τους προσωρινούς αναδόχους για ην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Οι προσωρινοί ανάδοχοι ανταποκρίθηκαν εµπρόθεσµα, η µεν η ανώνυµη εταιρία µε
την επωνυµία «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» µε τον αριθµ. πρωτ. 45086/28-12-2018
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, η δε η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία
«ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ», κατέθεσε τον ανωτέρω φάκελό στις 31/12/2018 και
ώρα 13:40 στο Τµήµα Προµηθειών καθώς λόγω της ηµιαργίας στις 31/12/2018 το
Τµήµα Πρωτοκόλλου ήταν κλειστό.
Τη ∆ευτέρα 14/01/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 387/2018
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου
και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε
το αριθ. πρωτ. 3852/15-01-2019 Πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στο

Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 14
Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνεδρίασε
η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, η
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 504/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί
στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν
οι
προσωρινοί
ανάδοχοι
του
διαγωνισμού
ΚΟΤΤΗΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΑΕ
για
την
ΟΜΑΔΑ
Α
του
συνοπτικού
Διαγωνισμού
για
την
Προμήθεια
Γραφικής
Ύλης,
Μικροαντικειμένων
Γραφείου,
Φωτοαντιγραφικού
Χαρτιού & Εντύπων και η εταιρεία ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ
για την ΟΜΑΔΑ Β του συνοπτικού Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου,
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού.
Χαχαλή Ασημίνα,υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο.
Τριανταφυλλίδου

Ειρήνη,

υπάλληλο

του

Δήμου,

ως

τακτικό μέλος.
Παρασκευά
Ιωάννη,
υπάλληλο
αναπληρωματικό μέλος.

του

Δήμου,

ως

Με το υπ’ αριθ. Νο 1/14-12-2018 πρακτικό διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής
Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού
Χαρτιού
&
Εντύπων(Αριθ.
Διακήρυξης
36134/23-9-2018),
η
παρούσα
Επιτροπή
πρότεινε
την
ανάδειξη
των
επιχειρήσεων:
α)ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την ΟΜΑΔΑ Α του συνοπτικού
Διαγωνισμού,
για
την
Προμήθεια
Γραφικής
Ύλης,
Μικροαντικειμένων Γραφείου.
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β)ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ για την ΟΜΑΔΑ Β του συνοπτικού
Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού
Χαρτιού & Εντύπων.
Με
την
υπ΄αριθ.
504/2018
απόφαση
της
Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια
της απόφασης αυτής, η επιχείρηση «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ»
κλήθηκε με την 44362/14-12-2018 πρόσκληση της προέδρου της
Επιτροπής
Διενέργειας
του
Διαγωνισμού
να
προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, έως 31/12/2018
τα
προβλεπόμενα
από
το
άρθρο
2.2.9.2
της
διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΟΜΑΔΑ Α του
συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Γραφικής
Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου.
Ταυτόχρονα η επιχείρηση ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ κλήθηκε με την
44362/14-12-2018
πρόσκληση
της
προέδρου
της
Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού
να προσκομίσει σε
σφραγισμένο φάκελο, έως 31/12/2018 τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης
για την ΟΜΑΔΑ Β του συνοπτικού Διαγωνισμού, για την
Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό
ανάδοχο την 14-12-2018 με e-mail. Ο προσωρινός ανάδοχος
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την ΟΜΑΔΑ Α κατέθεσε στην
υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 2812-2018 (αρ. πρωτ. 45086), συνεπώς εμπροθέσμως.
Ο προσωρινός ανάδοχος ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ για την ΟΜΑΔΑ Β
κατέθεσε
στην
υπηρεσία
σφραγισμένο
φάκελο
δικαιολογητικών την 31-12-2018,συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με
αυτούς.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου με
προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ
για
την
ΟΜΑΔΑ
Α
και
σε
μονογραφή
των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά
που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
Αντίγραφα
ποινικού
μητρώου
Προέδρου,Δ/ντος
Συμβούλου,Αντιπροέδρου και μέλους ΔΣ.
ISO 9001:2015
Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων.
Ένορκη Βεβαίωση .
Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού παρ.2.2.3.4.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού άρθρο 74 του
Ν.4412/2016.
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ)
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9. Φορολογική Ενημερότητα
10. Ασφαλιστική ενημερότητα (Ο.Α.Ε.Ε)
11. Εκτύπωση καρτέλας από Τaxisnet περί μη αναστολής
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
12. Βεβαίωση ΣΕΠΕ περί μη χορήγησης πιστοποιητικού.
13. Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, πτωχευτικού
συμβιβασμού,
παύσης
εργασιών,
αναγκα-στικής
διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης.
14. Βεβαίωση Συνταξιοδότησης μέλους ΔΣ.
15. Νομιμοποητικά
έγγραφα(Κωδικοποιημένο
Καταστατικό,Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ
ισχύουσας
εκπροσώπησης,Γενικό
Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ,ΦΕΚ
σύστασης
10735,ΦΕΚ
εκπροσώπησης
6907,Βεβαιώση
αντικατάστασης ταυτότητας Κόττη Αικατερίνης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση
του
φακέλου
με
προσωρινό
ανάδοχο
την
εταιρεία
ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ
για
την
ΟΜΑΔΑ
Β
και
σε
μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:
1.

Πιστοποιητικό
επιμελητηρίου(Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας).
2. Αντίγραφα ποινικού μητρώου.
3. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων.
4. Ένορκη Βεβαίωση .
5. ISO 9001:2015
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού παρ.2.2.3.4.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού άρθρο 74 του
Ν.4412/2016.
8. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ)
9. Φορολογική Ενημερότητα.
10. Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, πτωχευτικού
συμβιβασμού,
παύσης
εργασιών,
αναγκα-στικής
διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης.
11. Νομιμοποητικά
έγγραφα(Κωδικοποιημένο
Καταστατικό,Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ
ισχύουσας
εκπροσώπησης,Γενικό
Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ,ΦΕΚ
σύστασης 10735,ΦΕΚ εκπροσώπησης 6907.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, δεδομένου
ότι
οι
οικονομικοί
φορείς
δεν
υποχρεούνται
να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί στην επιχείρηση
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ με ΑΦΜ.082592704 ΔΟΥ Αθηνών η παροχή
για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων
Γραφείου,
γιατί
κατέθεσε
όλα
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Επίσης προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να
κατακυρωθεί
στην
επιχείρηση
ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
με ΑΦΜ.082985653 ΔΟΥ Αθηνών η παροχή για την Προμήθεια
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,
το
οποίο
αφού
αναγνώσθηκε
και
βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό,
το

οποίο

αφού

αναγνώσθηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.»

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 36134/4150/23-09-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC003884612 2018-10-23)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Το αριθ. πρωτ. 39628/15-11-2018 Πρακτικό Νο1 & το αριθ. πρωτ.
43659/14-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
4. Την αριθ. 504/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
5. Το αριθ. πρωτ. 3852/15-01-2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
7. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του αριθ. πρωτ. 3852/15-01-2019 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
2. την αποδοχή της προσφοράς και την ανακήρυξη της ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» που εδρεύει, επί της οδού
Κολωνού 21 & Κεραµικού 29, Τ.Κ. 10436 Αθήνα, µε Α.Φ.Μ. 082592704,
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστικό ανάδοχο για την Οµάδα Α του
συνοπτικού

διαγωνισµού

παροχής

υπηρεσιών

µε

τίτλο

«Προµήθεια

Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού
& Εντύπων», αντί του συνολικού ποσού των 13.079,85€, συµ/νου ΦΠΑ
24%, γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
3. την αποδοχή της προσφοράς και την ανακήρυξη της ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ» που εδρεύει, επί της οδού
Λεύκτρων

1

&

Λαϊκών

Αγορών,

Τ.Κ.

13671

Αχαρναί,

µε

Α.Φ.Μ.

082985653, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου για την
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Οµάδα Β του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε τίτλο
«Προµήθεια

Γραφικής

Ύλης,

Μικροαντικειµένων

Γραφείου,

Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων», αντί του συνολικού ποσού των
16.210,27€, συµ/νου ΦΠΑ 24%, γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές

Συν. Το αριθ. 3852/15-01-2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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Άγιος Στέφανος, 15/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

Αρ. Πρωτ. 3852

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030631

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ»

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 14 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω
προµήθεια, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 504/2018 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισµού ΚΟΤΤΗΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την ΟΜΑ∆Α Α του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια
Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού &
Εντύπων και η εταιρεία ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ για την ΟΜΑ∆Α Β του συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου,
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού.
Χαχαλή Ασηµίνα,υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο.
Τριανταφυλλίδου Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος.
Παρασκευά Ιωάννη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό µέλος.
Με το υπ’ αριθ. Νο 1/14-12-2018 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου,
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων(Αριθ. ∆ιακήρυξης 36134/23-9-2018), η
παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των επιχειρήσεων:
α)ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την ΟΜΑ∆Α Α του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την
Προµήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου.
β)ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ για
την
ΟΜΑ∆Α
Β
του
συνοπτικού
∆ιαγωνισµού,
για
την
Προµήθεια
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων.
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Με την υπ΄αριθ. 504/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση «ΚΟΤΤΗΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κλήθηκε µε την 44362/14-12-2018 πρόσκληση της προέδρου της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο,
έως 31/12/2018
τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΟΜΑ∆Α Α του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για
την Προµήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου.
Ταυτόχρονα η επιχείρηση ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ κλήθηκε µε την 44362/14-12-2018 πρόσκληση της
προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
να προσκοµίσει σε
σφραγισµένο φάκελο, έως 31/12/2018 τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.9.2
της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΟΜΑ∆Α Β του συνοπτικού
∆ιαγωνισµού, για την Προµήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 14-12-2018
µε e-mail. Ο προσωρινός ανάδοχος ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την ΟΜΑ∆Α Α
κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 28-12-2018
(αρ. πρωτ. 45086), συνεπώς εµπροθέσµως.
Ο προσωρινός ανάδοχος ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ για την ΟΜΑ∆Α Β κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισµένο
φάκελο δικαιολογητικών την 31-12-2018,συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω
φακέλων και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε
αυτούς.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου µε προσωρινό ανάδοχο την
εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την ΟΜΑ∆Α Α και σε µονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο
φάκελο είναι τα ακόλουθα:
16. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου
17. Αντίγραφα ποινικού µητρώου Προέδρου,∆/ντος Συµβούλου,Αντιπροέδρου
και µέλους ∆Σ.
18. ISO 9001:2015
19. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων.
20. Ένορκη Βεβαίωση .
21. Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού παρ.2.2.3.4.
22. Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
23. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ)
24. Φορολογική Ενηµερότητα
25. Ασφαλιστική ενηµερότητα (Ο.Α.Ε.Ε)
26. Εκτύπωση καρτέλας από Τaxisnet περί µη αναστολής επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
27. Βεβαίωση ΣΕΠΕ περί µη χορήγησης πιστοποιητικού.
28. Πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης
εργασιών, αναγκα-στικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης.
29. Βεβαίωση Συνταξιοδότησης µέλους ∆Σ.
30. Νοµιµοποητικά έγγραφα(Κωδικοποιηµένο Καταστατικό,Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
ισχύουσας εκπροσώπησης,Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,ΦΕΚ σύστασης
10735,ΦΕΚ εκπροσώπησης 6907,Βεβαιώση αντικατάστασης ταυτότητας
Κόττη Αικατερίνης.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου µε προσωρινό
ανάδοχο την εταιρεία ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ για την ΟΜΑ∆Α Β και σε µονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:
12. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου(Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας).
13. Αντίγραφα ποινικού µητρώου.
14. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων.
15. Ένορκη Βεβαίωση .
16. ISO 9001:2015
17. Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού παρ.2.2.3.4.
18. Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
19. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ)
20. Φορολογική Ενηµερότητα.
21. Πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης
εργασιών, αναγκα-στικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης.
22. Νοµιµοποητικά έγγραφα(Κωδικοποιηµένο Καταστατικό,Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
ισχύουσας εκπροσώπησης,Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,ΦΕΚ σύστασης
10735,ΦΕΚ εκπροσώπησης 6907.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης, δεδοµένου ότι οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να
κατακυρωθεί στην επιχείρηση ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ µε ΑΦΜ.082592704 ∆ΟΥ
Αθηνών η παροχή για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων
Γραφείου, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επίσης προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί στην επιχείρηση
ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ µε
ΑΦΜ.082985653 ∆ΟΥ Αθηνών η παροχή για την Προµήθεια Φωτοαντιγραφικού
Χαρτιού & Εντύπων, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Πρόεδρος
Χαχαλή Ασηµίνα

Τα Μέλη
1) Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
2) Παρασκευάς Ιωάννης
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