ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 07/05/2019
Αριθ. Πρωτ : 18439

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο3 ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την
εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 κατόπιν ακύρωσης µέρους
της 44/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σε συµµόρφωση µε την

389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ
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. του 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. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου

για

«Ορισµό

6. τις ΑΑΥ 674,675,676,677, 678, 679 /2018 Αποφάσεις ∆ηµάρχου µε τις οποίες

εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας η σχετική δαπάνη και η
διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α : 1) 10.6253 µε ποσό 500,00€ , 2) 15.6253
µε ποσό 500,00€ 3) 20.6253 µε ποσό 1.200,00€ 4) 25.6253 µε ποσό 100,00 €
5) 35.6253 µε ποσό 200,00 € 6) 70.6253 µε ποσό 500,00€ µε τα αντίστοιχα
ποσά του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2018 (σύνολο 3.000,00 €) ,
ενώ ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους ΚΑ στον προϋπολογισµό
του οικονοµικού έτους 2019 (σύνολο 75.000,00 €) και έτους 2020 (σύνολο
34.500,00 €)
7. την αριθµ
456/27-11-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα
µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η από 07/2018 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικών
και β) οι όροι του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού
8. την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42111/4761/05-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός (α/α 67494) 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:
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ
07/12/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07/12/2018

04/01/2019
Ωρα 15:00

Την Πέµπτη
10/01/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Ασφάλιση των Μεταφορικών Μέσων, του ∆ήµου
∆ιονύσου έτους 2019»
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 456/27-11-2018
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 είχαν
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες:

Προµηθευτής
1.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς & α/α ηλεκτρ.
προσφοράς
02/01/2019 17:46:01
03/01/2019 14:35:33

9. την αριθµ

44/05-02-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα
µε την οποία η εταιρεία
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΦΜ
094060402
∆ΟΥ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΩΝ µε έδρα στο ∆ήµο Χαλανδρίου Αττικής , επί της οδού Λ.
Κηφισίας 274, Τ.Κ. 15232, τηλ: 210-8119655, e-mail:ggkouskos@europisti.gr
µε προσφερόµενη τιµή 55.711,00 € και Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π) 99,50 ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά
της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
10. τη µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 211/18-02-2019 προσφυγή της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ
ΑΕΓΑ», κατά της 44/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
11. το αριθ. 10900/01-03-2019 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής µε τις απόψεις
της ∆ιοίκησης επ’ αυτής.
12. την αριθµ 389/10-4-2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής
Προσφυγής του οικονοµικού φορέα ««ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑ»
13. Το Πρακτικό Ν.ο3 (07/05/2019) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 456/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνέταξε το
Πρακτικό Νο3 σε συµµόρφωση µε την υπ’ άριθµ 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «……Στον
Άγιο Στέφανο σήµερα 07-05-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’
αριθµ. 456/27-11-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ.
πρωτ.: 42115/05-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης,
προκειµένου να επαναβαθµολογήσει την προσφορά της εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” κατόπιν υποχρέωσης συµµόρφωσης µε την υπ΄αρίθµ. 389/2019
Απόφαση της ΑΕΠΠ, στον υπ’ αριθµ. 67494 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ.
42111/4761/05-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019”, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 112.500,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 66514110-0 “Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων” Α∆ΑΜ: 17REQ003968740.
Στο πλαίσιο του ∆ηµόσιου Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019” συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 112.500,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε αριθµό διακήρυξης 42111/4761/05-12-2018 (µε α/α συστηµικού
αριθµού του διαγωνισµού 67494), διενεργήθηκε από την Επιτροπή η διαδικασία της αποσφράγισης
και αξιολόγησης των προσφορών σε διακριτά στάδια, τα οποία αποτυπώθηκαν σε αντίστοιχα
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Πρακτικά (στο Πρακτικό Νο 1 αποτυπώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής τεχνικών προσφορών και στο Πρακτικό Νο 2 αποτυπώθηκε η αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 44/05-02-2019 Απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής (3η Συνεδρίαση της 5ης – 02-2019, Θέµα 2ο), κατά της οποίας ασκήθηκε
η Προδικαστική Προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία είναι πλέον το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για το σκοπό αυτό.
Αναφορικά µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της Προσφυγής προέκυψε το εξής:
Με την υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ, γίνεται δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή που
ασκήθηκε από τον οικονοµικό φορέα “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η
ΕΘΝΙΚΗ”, κατά το µέρος που αφορά στη βαθµολόγηση της προσφοράς της προσφεύγουσας, για το
οποίο αναπέµπει στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να βαθµολογήσει εκ νέου την τεχνική
προσφορά για τα Κριτήρια 1.1, 2.1, 2.2 και 3.2 και αφετέρου κατά το µέρος που αφορά στην
αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”.
Σύµφωνα µε το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 που προβλέπει ότι “οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ”, απαιτείται η ακύρωση της ανωτέρω
προσβαλλόµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατά το συγκεκριµένο µέρος και η έκδοση
νέας απόφασης, µε επαναβαθµολόγηση των ανωτέρω αναγραφόµενων κριτηρίων για την
προσφεύγουσα εταιρεία, αλλά και εξέταση εκ νέου της προσφοράς της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας
που είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος της υπόψη σύµβασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς (όνοµα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), για την είσοδο στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ), εισήλθε στο σύστηµα προκειµένου να
επανεξετάσει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά” για τους
κατωτέρω διαγωνιζόµενους:

Προµηθευτής
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

120662

263/04-01-2019

122000

270/04-01-2019

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών της εταιρείας
“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” και “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, προχώρησε στη βαθµολόγηση εκ νέου των κριτηρίων 1.1, 2.1, 2.2 και
3.2 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 Κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη
µε αρµοδιότητα τη
διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του
∆ήµου µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του
φορέα.
1.2. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου
προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη
των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών,
φορέων ή επιχειρήσεων.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1
2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.1. Έµµισθο Ανθρώπινο ∆υναµικό µεγαλύτερο ή ίσο των
300 ατόµων - αποδεδειγµένη εκπαίδευση των
στελεχών της µε σεµινάρια
2.2. Μεθοδολογίες εργαλεία και καινοτόµες εφαρµογές.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
3.1. Μέσος κύκλος εργασιών (εγγεγραµµένα µεικτά
ασφάλιστρα)
των
τριών
(3)
τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017)
µεγαλύτερο ή ίσο
από το ποσό των
εκατό
εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ.
3.2 Ο µέγιστος χρόνος αποζηµίωσης να µην υπερβαίνει το
χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλ. η

Βαρύτητα
(%)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

5%

101*0,05=5,05

120*0,05=6

5%

120*0,05=6

120*0,05=6

10%

11,05

12

115*0,05=5,75

120*0,05=6

5%
10%

100*0,05= 5
10,75

120*0,05=6
12

50%

120*0,50=60

120*0,50=60

30%

101*0,30=30,3

120*0,30=36

5%

3

Τράπεζα Ελλάδος
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α.Β.Τ.Π.)

80%

90,3

96

100%

(11,05*0,1)+(10,75*0,1)+
(90,3 *0,8)=74,42

(12*0,1) + (12*0,1) +
(96*0,8) = 79,2

(74,42/79,2)*100=93,96

(79,2/79,2) x 100 =
100

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π. max ) x 100

Αναφορικά µε την βαθµολόγηση εκ νέου των κριτηρίων 1.1, 2.1, 2.2 και 3.2 της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ για την εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ”, η Επιτροπή παρατηρεί τα εξής:
Κριτήριο 1.1
(Κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη µε αρµοδιότητα τη
διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του ∆ήµου µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορέα).
Η Προσφεύγουσα εταιρεία βαθµολογείται εκ νέου µε βάση την οριζόµενη κλίµακα (100 – 120) της
διακήρυξης µε βαθµό 101. ∆ιορθώνεται η βαθµολογία της προσφεύγουσας, παρότι θα έπρεπε να έχει
αρχικώς αποκλειστεί από το Α’ στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µη πληρούσα το συγκεκριµένο
κριτήριο, εξ ού και η αρχική βαθµολογία κάτω των 100 στο πρακτικό Νο 1. Παρά ταύτα, η Επιτροπή για
λόγους ανταγωνιστικότητας, δεν προχώρησε στον αποκλεισµό της προσφεύγουσας εταιρείας στο στάδιο
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
Συγκεκριµένα, η “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” προσκόµισε ως
δικαιολογητικό µια επιστολή για εξειδικευµένο διαµεσολαβητή, χωρίς καµία επωνυµία και περαιτέρω
διευκρινιστικά στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να διαπιστώσει εάν πρόκειται για
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη της εταιρείας ή κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, οπότε στην περίπτωση αυτή
θα έπρεπε να κατατεθεί εξ’ αρχής ξεχωριστό Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) για
στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εµπειρία), όπου να περιέχονται οι σχετικές πληροφορίες
όσον αφορά τους φορείς αυτούς και να διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού.
Από τα ανωτέρω, δε συνάγεται ασφαλές και αξιόπιστο συµπέρασµα ότι η “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” διαθέτει τον κατάλληλο εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη όπως
περιγράφεται στην διακήρυξη, µε συµβατική υποχρέωση, που θα παρέχει στον ∆ήµο οποιαδήποτε στιγµή
χρειαστεί τεχνική υποστήριξη µε άµεση ανταπόκριση και επικοινωνία. Αντ’ αυτού, στηρίζεται στην
“εµπειρία” ενός εξειδικευµένου διαµεσολαβητή, προκειµένου να καλύψει το κριτήριο 1.1 της υπόψη
διακήρυξης.
Η συνδιαγωνιζόµενη και ανακηρυχθείσα ως προσωρινή ανάδοχος “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, βαθµολογείται µε 120 βαθµούς της κλίµακας, ως πληρούσα το
κριτήριο 1.1 της διακήρυξης. Συγκεκριµένα, έχει προσκοµίσει Σύµβαση Μεσίτη Ασφαλίσεων µε πλήρη
στοιχεία, αποδεικνύοντας επαρκώς στην Αναθέτουσα Αρχή ότι διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τις
απαιτήσεις τις τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της εν λόγω διακήρυξης.
Κριτήριο 2.1
(Έµµισθο Ανθρώπινο ∆υναµικό µεγαλύτερο ή ίσο των 300 ατόµων - αποδεδειγµένη εκπαίδευση των
στελεχών της µε σεµινάρια)
Αναφορικά µε το κριτήριο 2.1 της διακήρυξης η προσφεύγουσα βαθµολογείται εκ νέου µε 115 βαθµούς,
δεχόµενη η Επιτροπή τους ισχυρισµούς της παραγράφου 18, της υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφασης του 3ου
Κλιµακίου
της ΑΕΠΠ, δεδοµένου ότι διαθέτει εκπαιδευµένα και καταρτισµένα στελέχη που έχουν
παρακολουθήσει ικανό αριθµό ενδοεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών σεµιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, όπως προκύπτει από την 24/12/2018 Βεβαίωση της εταιρείας.
Ο λόγος που η συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία βαθµολογείται µε µεγαλύτερο βαθµό, είναι ότι προσκόµισε ως
δικαιολογητικό Συµβάσεις µε εταιρείες Συµβούλων Εξωτερικού και Συµβάσεις µε Συµβούλους Ψηφιακής
Επικοινωνίας, που αποδεικνύουν και τεκµηριώνουν την διαρκή επιµόρφωση του προσωπικού ως
στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρείας.
Κριτήριο 2.2
(Μεθοδολογίες εργαλεία και καινοτόµες εφαρµογές)
Στο κριτήριο 2.2 η προσφεύγουσα εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η
ΕΘΝΙΚΗ” βαθµολογείται εκ νέου µε 100 βαθµούς. Ελέγχοντας τα κατατιθέµενα δικαιολογητικά της
εταιρείας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, προκύπτει µέσα από το δικαιολογητικό
“ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 - 2015” ότι η προσφεύγουσα εταιρεία είχε
αναπτύξει την εφαρµογή “Ethnodigos” το 2014, καθώς επίσης είχε επενδύσει στο πληροφοριακό σύστηµα
“Anelixis”. Στη συνέχεια, στο δικαιολογητικό “ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2016”,
αναφέρεται ότι βραβεύτηκε η εφαρµογή “Ethnodigos” στα Cyta Mobile Excellence Awards. Στον επόµενο
απολογισµό που έχει κατατεθεί για το 2017, δεν αναφέρεται τίποτα για τις συγκεκριµένες εφαρµογές,
οπότε δεν µπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συµπέρασµα ότι υπήρχε συνέχεια στη συγκεκριµένη εφαρµογή
και ισχύει µέχρι σήµερα. Εξάλλου, δεν έχει κατατεθεί ως ξεχωριστό δικαιολογητικό κάπου µέσα στην
πλατφόρµα, ώστε η Επιτροπή να µπορεί να συνάγει ασφαλή συµπεράσµατα και να είναι σε θέση να
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βαθµολογήσει µε σιγουριά την συγκεκριµένη εφαρµογή στο κριτήριο για τις καινοτόµες εφαρµογές. Τέλος,
εάν η εφαρµογή αυτή έχει αναπτυχθεί από το 2014 δεν µπορεί να βαθµολογηθεί υψηλά ως καινοτόµα.
Από την άλλη µεριά, η συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, βαθµολογείται µε 120 βαθµούς, διότι καταθέτει ηλεκτρονικά σε ξεχωριστό δικαιολογητικό
µε τίτλο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CAR TOTAL ΥΠ” την πλήρη περιγραφή της εφαρµογής,
τεκµηριώνοντας την καινοτόµο λειτουργία της και θέτοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που µπορούν
να βαθµολογηθούν σύµφωνα µε το κριτήριο 2.2.
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή κρίνει ιδιαιτέρως σηµαντική τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών
που οι οικονοµικοί φορείς περιλαµβάνουν στα δικαιολογητικά τους και την ευκρινή πρόσβαση, για την
σωστή εκτίµηση και εξέταση αυτών και κατ΄επέκταση την ορθή βαθµολόγησή τους.
Κριτήριο 3.2
(Ο µέγιστος χρόνος αποζηµίωσης να µην υπερβαίνει το χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλ. η
Τράπεζα Ελλάδος)
Η προσφεύγουσα βαθµολογείται εκ νέου µε 101 βαθµούς, διότι µε βάση τη διακήρυξη, δεν τεκµηριώνει
πλήρως και ολοκληρωµένα την απαίτηση, καταθέτοντας µια απλή βεβαίωση, στην οποία δεν αναλύονται οι
χρόνοι αποζηµίωσης της Εποπτεύουσας Αρχής.
Σε αντίθεση µε την συνδιαγωνιζόµενη που προσκόµισε τη Νοµολογία και την Πράξη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ολοκληρώνοντας την τεκµηρίωση του κριτηρίου της διακήρυξης,
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα εικόνα επαγγελµατισµού.
«….Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα
επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο.
Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς.
(Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν).
Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθµός από 100-120 και όπου Κ ορίζεται το ποσοστό του συντελεστή
βαρύτητας.
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως
καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
1. Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π. max ) x 100
2. όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100 (o προσφέρων µε την
καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).
Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π.) των συµµετεχόντων εταιρειών διαµορφώνεται ως εξής:
1.
2.

Για την “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” o Τ.Β.Τ.Π. είναι 93,96
Για την “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” o Τ.Β.Τ.Π. είναι 100

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«… Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα
υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π. =
(Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 100, όπου:
• Οικονοµική Προσφορά min ορίζεται η Οικονοµική Προσφορά του Μειοδότη µε το µικρότερο συνολικό
ποσό σε Ευρώ και
• Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100. (Η µικρότερη
συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100). ……………»
Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 100
•

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
54.326,09) * 100 = 100

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Η

ΕΘΝΙΚΗ:

(54.326,09/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: (54.326,09/
55.711,00) * 100 = 97,51
Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
«… Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του
Τελικού Βαθµού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται
η συνολική βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε
βάση τον παρακάτω τύπο:
•

Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.). …»
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Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
•

Τ.Β.Σ.Π. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ: (0,80 Χ 93,96)
+ (0,20 Χ 100) = 95,17

•

Τ.Β.Σ.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: (0,80 Χ 100) +
(0,20 Χ 97,51) = 99,50

Όπως προκύπτει από την εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθεισών οικονοµικών
προσφορών, τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και από την τελική της
αξιολόγηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο προς την Οικονοµική Επιτροπή την
εταιρεία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, ΑΦΜ: 094060402,
∆OY: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, µε Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 99,50 και
προσφερόµενη τιµή 55.711,00 €.
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…………»

14. Την υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών για τη συµµόρφωση επί αποφάσεων

της ΑΕΠΠ
Ιστορικό
Στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Ασφάλιση των
Μεταφορικών Μέσων, του ∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2019» µε αριθµό διακήρυξης
42111/4761/05-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία

προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός

(µε αύξοντα αριθµό συστήµατος ηλεκτρονικού διαγωνισµού: 67494, διενεργήθηκε
από το αρµόδιο συλλογικό όργανο η διαδικασία της αποσφράγισης και αξιολόγησης
των προσφορών σε διακριτά στάδια, τα οποία αποτυπώθηκαν σε αντίστοιχα Πρακτικά
(στο Πρακτικό Νο.1 αποτυπώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής
τεχνικών προσφορών και στο Πρακτικό Νο.2 αποτυπώθηκε η αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώθηκαν µε την αριθ. 44/05-022019
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά της οποίας ασκήθηκε η
Προδικαστική Προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), η οποία είναι πλέον το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για το σκοπό αυτό.
Αναφορικά µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της Προσφυγής προέκυψε το εξής:
Με την αριθ. 389/10-4-2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, γίνεται δεκτή η Προδικαστική
Προσφυγή που ασκήθηκε από τον οικονοµικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», σύµφωνα µε την οποία ακυρώνεται η
προσβαλλόµενη µε αριθ. 44/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατά το
µέρος που αφορά στην βαθµολόγηση των κριτηρίων της προσφοράς της
προσφεύγουσας και αναπέµπει την αναθέτουσα αρχή στην αναβαθµολόγηση των
επίµαχων κριτηρίων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες
αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», απαιτείται η
ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατά
το συγκεκριµένο µέρος –βαθµολόγησης- και η έκδοση νέας απόφασης περί ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω και σύµφωνα µε το διατακτικό σκέλος της αριθ. 389
/2019 Απόφασης της ΑΕΠΠ, η αναθέτουσα αρχή προέβει σε αναβαθµολόγηση των
κριτηρίων -ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.3- σύµφωνα µε το οποίο αναδεικνύεται ο οικονοµικός
φορέας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ως
προσωρινός
ανάδοχος
µε
προσφερόµενη
τιµή
55.711,00
€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
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
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως
Επιτροπής για:

ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:

1. Την ακύρωση της µε αριθµό 44/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου ∆ιονύσου στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την «Ασφάλιση των Μεταφορικών Μέσων, του ∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2019»
κατά το µέρος που αφορά στη βαθµολόγηση των κριτηρίων της προσφοράς
της προσφεύγουσας µε
αναποµπή
της αναθέτουσας αρχής στην
αναβαθµολόγηση των επίµαχων κριτηρίων.
2.

Την έγκριση του Πρακτικού Ν.ο3 (07-05-2019) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

3. Την ανακήρυξη της ασφαλιστικής εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΦΜ 094060402 ∆ΟΥ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΩΝ µε έδρα στο ∆ήµο Χαλανδρίου Αττικής , επί της οδού Λ. Κηφισίας
274,
Τ.Κ. 15232,
τηλ: 210-8119655, e-mail:ggkouskos@europisti.gr µε
προσφερόµενη τιµή 55.711,00 € και Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π)
99,50 ως προσωρινού αναδόχου
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 389/2019

Απόφασης της ΑΕΠΠ .

Κατά της πράξης που αφορά την παρούσα, δεν χωρεί άσκηση Προδικαστικής
Προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ καθώς αποτελεί παρακολούθηµα της αριθ. 389/2019
Απόφασης της ΑΕΠΠ επί ασκηθείσας Προδικαστικής Προσφυγής

ΜΕ∆
Συν.

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

1. Το Πρ της Ε∆ Νο3/07-05-2019
2. 389/2019 Απόφαση ΑΕΠΠ

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 07 Μαΐου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019”
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 389/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΠ
(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 456/2018 ΑΟΕ)
(Αριθµ. ∆ιακήρυξης: 42111/4761/05-12-2018)
(Α.Μ. 07/2018)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 75.000,00€ + 37.500,00€ (ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
50% €) = 112.500,00€
Στον Άγιο Στέφανο σήµερα 07-05-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του
∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 456/27-11-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και
κατόπιν της αρ. πρωτ.: 42115/05-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου να επαναβαθµολογήσει την προσφορά της εταιρείας
“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” κατόπιν υποχρέωσης
συµµόρφωσης µε την υπ΄αρίθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ, στον υπ’ αριθµ. 67494
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 42111/4761/05-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου
∆ιονύσου, για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019”,
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 112.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 665141100 “Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων” -Α∆ΑΜ: 17REQ003968740.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Όλγα Καψούρου
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Α’

2.

Μέλος

Ειρήνη Πατέλη
∆Ε ∆ιοικητικού, µε βαθµό Α’

3.

Μέλος

Ιωάννα Γκασιώνα
ΤΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Γ’

Στο πλαίσιο του ∆ηµόσιου Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019” συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας
112.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε αριθµό διακήρυξης 42111/4761/05-12-2018 (µε
α/α συστηµικού αριθµού του διαγωνισµού 67494), διενεργήθηκε από την Επιτροπή η
διαδικασία της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σε διακριτά στάδια, τα οποία
αποτυπώθηκαν σε αντίστοιχα Πρακτικά (στο Πρακτικό Νο 1 αποτυπώθηκε η αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών προσφορών και στο Πρακτικό Νο 2 αποτυπώθηκε η
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 44/05-02-2019
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (3η Συνεδρίαση της 5ης – 02-2019, Θέµα 2ο), κατά της
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οποίας ασκήθηκε η Προδικαστική Προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία είναι πλέον το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για το σκοπό αυτό.
Αναφορικά µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της Προσφυγής προέκυψε το εξής:
•

Με την υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ, γίνεται δεκτή η Προδικαστική
Προσφυγή που ασκήθηκε από τον οικονοµικό φορέα “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ”, κατά το µέρος που αφορά στη βαθµολόγηση της
προσφοράς της προσφεύγουσας, για το οποίο αναπέµπει στην Αναθέτουσα Αρχή
προκειµένου να βαθµολογήσει εκ νέου την τεχνική προσφορά για τα Κριτήρια 1.1, 2.1, 2.2
και 3.2 και αφετέρου κατά το µέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της
εταιρείας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”.

Σύµφωνα µε το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 που προβλέπει ότι “οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ”, απαιτείται η ακύρωση της
ανωτέρω προσβαλλόµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατά το συγκεκριµένο µέρος
και η έκδοση νέας απόφασης, µε επαναβαθµολόγηση των ανωτέρω αναγραφόµενων κριτηρίων
για την προσφεύγουσα εταιρεία, αλλά και εξέταση εκ νέου της προσφοράς της
συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας που είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος της υπόψη
σύµβασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς (όνοµα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), για την είσοδο στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ), εισήλθε στο σύστηµα προκειµένου να
επανεξετάσει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά” για τους
κατωτέρω διαγωνιζόµενους:

3.
4.

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

Προµηθευτής

α/α προσφοράς συστήµατος

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

120662

263/04-01-2019

122000

270/04-01-2019

Υποβολής

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών της εταιρείας
“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” και “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, προχώρησε στη βαθµολόγηση εκ νέου των
κριτηρίων 1.1, 2.1, 2.2 και 3.2 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 Κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη
µε αρµοδιότητα τη
διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του
∆ήµου µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του
φορέα.
1.2. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου
προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη
των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών,
φορέων ή επιχειρήσεων.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1
2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.1. Έµµισθο Ανθρώπινο ∆υναµικό µεγαλύτερο ή ίσο των
300 ατόµων - αποδεδειγµένη εκπαίδευση των
στελεχών της µε σεµινάρια

Βαρύτητα
(%)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

5%

101*0,05=5,05

120*0,05=6

5%

120*0,05=6

120*0,05=6

10%

11,05

12

115*0,05=5,75

120*0,05=6

5%
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2.2. Μεθοδολογίες εργαλεία και καινοτόµες εφαρµογές.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
3.1. Μέσος κύκλος εργασιών (εγγεγραµµένα µεικτά
ασφάλιστρα)
των
τριών
(3)
τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017)
µεγαλύτερο ή ίσο
από το ποσό των
εκατό
εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ.
3.2 Ο µέγιστος χρόνος αποζηµίωσης να µην υπερβαίνει το
χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλ. η
Τράπεζα Ελλάδος

5%
10%

100*0,05= 5
10,75

120*0,05=6
12

50%

120*0,50=60

120*0,50=60

30%

101*0,30=30,3

120*0,30=36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

80%

90,3

96

100%

(11,05*0,1)+(10,75*0,1)+
(90,3 *0,8)=74,42

(12*0,1) + (12*0,1) +
(96*0,8) = 79,2

(74,42/79,2)*100=93,96

(79,2/79,2) x 100 =
100

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α.Β.Τ.Π.)

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π. max ) x 100

Αναφορικά µε την βαθµολόγηση εκ νέου των κριτηρίων 1.1, 2.1, 2.2 και 3.2 της τεχνικής
προσφοράς σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 389/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ για την εταιρεία
“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ”, η Επιτροπή παρατηρεί τα
εξής:
Κριτήριο 1.1
(Κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη µε αρµοδιότητα τη
διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του ∆ήµου µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορέα).

Η Προσφεύγουσα εταιρεία βαθµολογείται εκ νέου µε βάση την οριζόµενη κλίµακα (100 – 120)
της διακήρυξης µε βαθµό 101. ∆ιορθώνεται η βαθµολογία της προσφεύγουσας, παρότι θα
έπρεπε να έχει αρχικώς αποκλειστεί από το Α’ στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µη
πληρούσα το συγκεκριµένο κριτήριο, εξ ού και η αρχική βαθµολογία κάτω των 100 στο πρακτικό
Νο 1. Παρά ταύτα, η Επιτροπή για λόγους ανταγωνιστικότητας, δεν προχώρησε στον
αποκλεισµό της προσφεύγουσας εταιρείας στο στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
Συγκεκριµένα, η “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ”
προσκόµισε ως δικαιολογητικό µια επιστολή για εξειδικευµένο διαµεσολαβητή, χωρίς καµία
επωνυµία και περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να
διαπιστώσει εάν πρόκειται για εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη της εταιρείας ή κάποιον εξωτερικό
συνεργάτη, οπότε στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να κατατεθεί εξ’ αρχής ξεχωριστό
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) για στήριξη στις ικανότητες άλλων
φορέων (δάνεια εµπειρία), όπου να περιέχονται οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους
φορείς αυτούς και να διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού.
Από τα ανωτέρω, δε συνάγεται ασφαλές και αξιόπιστο συµπέρασµα ότι η “ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” διαθέτει τον κατάλληλο
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη όπως περιγράφεται στην διακήρυξη, µε συµβατική υποχρέωση, που
θα παρέχει στον ∆ήµο οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί τεχνική υποστήριξη µε άµεση ανταπόκριση
και επικοινωνία. Αντ’ αυτού, στηρίζεται στην “εµπειρία” ενός εξειδικευµένου διαµεσολαβητή,
προκειµένου να καλύψει το κριτήριο 1.1 της υπόψη διακήρυξης.
Η συνδιαγωνιζόµενη και ανακηρυχθείσα ως προσωρινή ανάδοχος “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, βαθµολογείται µε 120 βαθµούς της κλίµακας,
ως πληρούσα το κριτήριο 1.1 της διακήρυξης. Συγκεκριµένα, έχει προσκοµίσει Σύµβαση Μεσίτη
Ασφαλίσεων µε πλήρη στοιχεία, αποδεικνύοντας επαρκώς στην Αναθέτουσα Αρχή ότι διαθέτει το
κατάλληλο προσωπικό για τις απαιτήσεις τις τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της εν
λόγω διακήρυξης.
Κριτήριο 2.1
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(Έµµισθο Ανθρώπινο ∆υναµικό µεγαλύτερο ή ίσο των 300 ατόµων - αποδεδειγµένη εκπαίδευση
των στελεχών της µε σεµινάρια)
Αναφορικά µε το κριτήριο 2.1 της διακήρυξης η προσφεύγουσα βαθµολογείται εκ νέου µε 115
βαθµούς, δεχόµενη η Επιτροπή τους ισχυρισµούς της παραγράφου 18, της υπ’ αριθµ. 389/2019
Απόφασης του 3ου Κλιµακίου της ΑΕΠΠ, δεδοµένου ότι διαθέτει εκπαιδευµένα και καταρτισµένα
στελέχη που έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθµό ενδοεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών
σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως προκύπτει από την 24/12/2018 Βεβαίωση
της εταιρείας.
Ο λόγος που η συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία βαθµολογείται µε µεγαλύτερο βαθµό, είναι ότι
προσκόµισε ως δικαιολογητικό Συµβάσεις µε εταιρείες Συµβούλων Εξωτερικού και Συµβάσεις µε
Συµβούλους Ψηφιακής Επικοινωνίας, που αποδεικνύουν και τεκµηριώνουν την διαρκή
επιµόρφωση του προσωπικού ως στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρείας.
Κριτήριο 2.2
(Μεθοδολογίες εργαλεία και καινοτόµες εφαρµογές)
Στο κριτήριο 2.2 η προσφεύγουσα εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” βαθµολογείται εκ νέου µε 100 βαθµούς. Ελέγχοντας τα κατατιθέµενα
δικαιολογητικά της εταιρείας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, προκύπτει µέσα από το
δικαιολογητικό “ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 - 2015” ότι η
προσφεύγουσα εταιρεία είχε αναπτύξει την εφαρµογή “Ethnodigos” το 2014, καθώς επίσης είχε
επενδύσει στο πληροφοριακό σύστηµα “Anelixis”. Στη συνέχεια, στο δικαιολογητικό
“ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2016”, αναφέρεται ότι βραβεύτηκε η
εφαρµογή “Ethnodigos” στα Cyta Mobile Excellence Awards. Στον επόµενο απολογισµό που έχει
κατατεθεί για το 2017, δεν αναφέρεται τίποτα για τις συγκεκριµένες εφαρµογές, οπότε δεν
µπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συµπέρασµα ότι υπήρχε συνέχεια στη συγκεκριµένη εφαρµογή
και ισχύει µέχρι σήµερα. Εξάλλου, δεν έχει κατατεθεί ως ξεχωριστό δικαιολογητικό κάπου µέσα
στην πλατφόρµα, ώστε η Επιτροπή να µπορεί να συνάγει ασφαλή συµπεράσµατα και να είναι σε
θέση να βαθµολογήσει µε σιγουριά την συγκεκριµένη εφαρµογή στο κριτήριο για τις καινοτόµες
εφαρµογές. Τέλος, εάν η εφαρµογή αυτή έχει αναπτυχθεί από το 2014 δεν µπορεί να
βαθµολογηθεί υψηλά ως καινοτόµα.
Από την άλλη µεριά, η συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, βαθµολογείται µε 120 βαθµούς, διότι καταθέτει
ηλεκτρονικά σε ξεχωριστό δικαιολογητικό µε τίτλο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CAR
TOTAL ΥΠ” την πλήρη περιγραφή της εφαρµογής, τεκµηριώνοντας την καινοτόµο λειτουργία
της και θέτοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που µπορούν να βαθµολογηθούν σύµφωνα µε
το κριτήριο 2.2.
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή κρίνει ιδιαιτέρως σηµαντική τη διασφάλιση της ακρίβειας των
πληροφοριών που οι οικονοµικοί φορείς περιλαµβάνουν στα δικαιολογητικά τους και την ευκρινή
πρόσβαση, για την σωστή εκτίµηση και εξέταση αυτών και κατ΄επέκταση την ορθή
βαθµολόγησή τους.
Κριτήριο 3.2
(Ο µέγιστος χρόνος αποζηµίωσης να µην υπερβαίνει το χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή
δηλ. η Τράπεζα Ελλάδος)
Η προσφεύγουσα βαθµολογείται εκ νέου µε 101 βαθµούς, διότι µε βάση τη διακήρυξη, δεν
τεκµηριώνει πλήρως και ολοκληρωµένα την απαίτηση, καταθέτοντας µια απλή βεβαίωση, στην
οποία δεν αναλύονται οι χρόνοι αποζηµίωσης της Εποπτεύουσας Αρχής.
Σε αντίθεση µε την συνδιαγωνιζόµενη που προσκόµισε τη Νοµολογία και την Πράξη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ολοκληρώνοντας την τεκµηρίωση του
κριτηρίου της διακήρυξης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα εικόνα επαγγελµατισµού.
«….Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα
επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο.
Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς.
(Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν).
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Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθµός από 100-120 και όπου Κ ορίζεται το ποσοστό του συντελεστή
βαρύτητας.
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως
καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
3. Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π. max ) x 100
4. όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100 (o προσφέρων µε την
καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).

Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) των συµµετεχόντων εταιρειών διαµορφώνεται ως εξής:
3. Για την “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ” o Τ.Β.Τ.Π.
είναι 93,96
4. Για την “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” o Τ.Β.Τ.Π.
είναι 100
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«… Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα
υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π. =
(Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 100, όπου:
• Οικονοµική Προσφορά min ορίζεται η Οικονοµική Προσφορά του Μειοδότη µε το µικρότερο συνολικό
ποσό σε Ευρώ και
• Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100. (Η µικρότερη
συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100). ……………»

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x
100

•

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ: (54.326,09/
54.326,09) * 100 = 100

•

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
55.711,00) * 100 = 97,51

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:

(54.326,09/

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
«… Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του
Τελικού Βαθµού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται
η συνολική βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε
βάση τον παρακάτω τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.). …»
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
•

Τ.Β.Σ.Π. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ: (0,80 Χ
93,96) + (0,20 Χ 100) = 95,17

•

Τ.Β.Σ.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: (0,80 Χ
100) + (0,20 Χ 97,51) = 99,50
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Όπως προκύπτει από την εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθεισών
οικονοµικών προσφορών, τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και από
την τελική της αξιολόγηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο προς την
Οικονοµική Επιτροπή την εταιρεία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, ΑΦΜ: 094060402, ∆OY: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, µε Τελικό Βαθµό
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 99,50 και προσφερόµενη τιµή 55.711,00 €.

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

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
1. Ειρήνη Πατέλη

Όλγα Καψούρου
2. Ιωάννα Γκασιώνα

Για την ακρίβεια των υπογραφών,
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η
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