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Αγ. Στέφανος 20 /09/2018
Αριθ. πρωτ : 19767

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων για την προµήθεια αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης /εκτύπωσης ,
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων.
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την

3.
4.
5.
6.
7.
8.

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την υπ’ αριθ. 1/2019 µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας που ενσωµατώθηκε στα
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12112/12.03.2019 τεκµηριωµένο αίτηµα διατάκτη για ανάληψη
υποχρέωσης .
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των υπηρεσιών , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ004595598
Την
έγκριση
του
παραπάνω
πρωτογενούς
αιτήµατος
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:

19REQ004621024, 19REQ004620945
9. Την υπ’ αριθ. 473/13.3.2019 (Κ.Α.Ε. 00.6221) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α:

Ψ∆ΙΙΩ93-ΚΩΡ)
10. Την υπ’ αριθ. 474/13.3.2019 (Κ.Α.Ε. 25.6615.0003) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α:

ΨΤ∆6Ω93-ΙΞΧ)
11. Την υπ’ αριθ. 116/26.03.2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε:

α)η υπ’ αριθ. 1/2019 µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας β) οι επισυναπτόµενοι όροι
διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού
12. Την υπ’ αριθ. 123/2.04.2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ορίσθηκε η
επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού
13. Την υπ’ αριθ. 2227/16267/16.04.2019 διακήρυξη.
14. Το υπ’ αριθ. 19558/17.05.2019 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 123/2.04.2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
το οποίο :

«…..Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ.2227/16267/16-04-2019 διακήρυξη του
∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της προµήθειας αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών
έκδοσης/ εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό
ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής:
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 73041. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 09/05/2019
και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η
16/05/2019 και ώρα 10:30πµ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 73041 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια,
προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές:

Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1

CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

08-05-19 16:54:09

2

PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ

08-05-19 13:21:24

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

08-05-19 14:29:44

4

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

09-05-19 12:54:02

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
5

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

09-05-19 13:34:57

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και 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 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 περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα
µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού,(άρθρο 3.1.1), 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

1

CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

Α/Α προσφοράς

Αριθ. Πρωτ.

συστήµατος

Έντυπη Υποβολή

136283

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2

PROCESSING SERVICES SIA GREECE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18836/13-052019

134944

18557/09-052019
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Προµηθευτής

3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

Α/Α προσφοράς

Αριθ. Πρωτ.

συστήµατος

Έντυπη Υποβολή

134731

18806/13-052019

4

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

134665

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

19002/14-052019

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
5

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

136233

18692/10-052019

Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον
έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή
διαπίστωσε τα εξής:

1. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Α της τεχνικής µελέτης) υπέβαλλε σε ηλεκτρονική και σε
έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.

2. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Β της τεχνικής µελέτης) υπέβαλλε σε ηλεκτρονική
και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.

3. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ» (υποβολή συµµετοχής
για τις Οµάδες Α & Β της τεχνικής µελέτης) υπέβαλλε σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή το
σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.

4. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ» (υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Β της τεχνικής µελέτης) υπέβαλλε σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού
εµπρόθεσµα.

5. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
(υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Α της τεχνικής µελέτης) υπέβαλλε σε ηλεκτρονική και σε
έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών την
∆ευτέρα 20-05-19 και ώρα 10:00 πµ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.….»

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19755/20.05.2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο :
«Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 2227/16267/16-04-2019
∆ιονύσου, για την ανάθεση της

διακήρυξη του ∆ήµου

προµήθειας αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/

εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και
ταχυδροµικά τέλη), στο πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 73041 µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 09/05/2019
και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η
16/05/2019 και ώρα 10:30πµ.
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης αποφασίστηκε:
α) η αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ακόλουθων οικονοµικών
φορέων:
Προµηθευτής

1

CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

Α/Α προσφοράς

Αριθ. Πρωτ.

συστήµατος

Έντυπη Υποβολή

136283

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2

PROCESSING SERVICES SIA GREECE

2019
134944

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

18836/13-05-

18557/09-052019

134731

18806/13-052019

4

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

134665

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

19002/14-052019

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
5

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

136233

18692/10-052019

η

Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η 20 Μαΐου
2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ.
η

Στις 20 Μαΐου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ. η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), της προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 73041 και διαπίστωσε ότι αφενός οι
οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες.
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο
των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η Πρόεδρος και 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 αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονοµικοί
φορείς είχαν υποβάλει τις προσφορές και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝ. ΑΞΙΑ Χ. ΦΠΑ
2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1

CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19.380,00

19.380,00

38.760,00

9.302,40

48.062,40

2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

25.650,00

25.650,00

51.300,00

0,00

51.300,00

3

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

17.100,00

17.100,00

34.200,00

8.208,00

42.408,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝ. ΑΞΙΑ Χ. ΦΠΑ
2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

1

PROCESSING SERVICES SIA
GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.762,00

3.762,00

7.524,00

1.805,76

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
9.329,76

2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

3.841,80

3.841,80

7.683,60

1.844,06

9.527,66

4.645,50

4.645,50

9.291,00

2.229,84

11.520,84

3

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Από τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές η Επιτροπή έκανε δεκτές:
Για την οµάδα Α
1) την επιχείρηση «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διότι η οικονοµική προσφορά που
κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος
κόστους

Για την οµάδα Β
1) την επιχείρηση «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι η οικονοµική
προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του
προϋπολογισθέντος κόστους
Από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθέντων οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο αυτών από την
ηλεκτρονική πλατφόρµα, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάδειξη ως
προσωρινών αναδόχων, ανά οµάδα, τις εταιρείες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που
κατέθεσαν ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.
Αναλυτικότερα προτείνονται ως προσωρινοί ανάδοχοι, ανά οµάδα, οι εταιρείες που παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
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ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΝ. ΑΞΙΑ Χ. ΦΠΑ
2019

2020

17.100,00

17.100,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
34.200,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

8.208,00

42.408,00

1.805,76

9.329,76

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1

PROCESSING SERVICES SIA GREECE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.762,00

3.762,00

7.524,00

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

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
για:
1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο1/17.05.2019 & Νο2/20.05.2019 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2.- Την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισµού ως ακολούθως :
Α) Για την ΟΜΑ∆Α Α: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ την εταιρεία
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µέχρι το ποσό των 42.408,00€ συµπ/νου ΦΠΑ .

«ΩΡΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β) Για την ΟΜΑ∆Α Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ την εταιρεία «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µέχρι το
ποσό των 9.329,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ .

O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
Συνηµµένα:
1) Τα πρακτικά της Ε∆
2) Οικονοµικές Προσφορές
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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