ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 2/11/2015
Αριθ. Πρωτ : 30885

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Παροχή
Υπηρεσιών υλοποίησης ∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
και Ψυχαγωγίας ∆ήµου ∆ιονύσου προϋπολογισµού εκατόν εβδοµήντα πέντε
χιλιάδων ευρω (175.000,00 € ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%

Έχοντας υπόψη:
.
1. Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
(ΦΕΚ: Α/11/1980).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
3. Την 175/26-08-2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας
4. Την αριθµ 262/15-9-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α.
15.6474.0003 µε τίτλο ¸ β) η αριθµ. 1/2015 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας –Πολιτισµού & Αθλητισµού και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού
διαγωνισµού
5. Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 26671/1922/22-9-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 16502) µε
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 08/10/2015 και ώρα 15:00 µµ και
µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 14/10/2015 και ώρα 11:00πµ.
6. Το Πρακτικό Νο1 (14-10-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 143/2015
ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο:
«Την Τετάρτη 14-10-2015, και ώρα 11.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29
Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 143/12.05.2015 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 16502 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ.
26671/1922/22.09.2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ»»προϋπολογισµού 175.000,00 € συµπ. ΦΠΑ Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης
διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 16502. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 08/10/2015 η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε η 14/10/2015 και ώρα 11:00 µ.µ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό 16502 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έιχε υποβληθεί µία (1) προσφορά.
Προµηθευτής

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής

συστήµατος
1

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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28762/13.10.2015

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 7.1, 7.2 της
διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή , όσο και σε έντυπη, η επιτροπή
διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους.
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας
«ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», προχώρησε στην βαθµολόγησή της………….
Κριτήρια Αξιολόγησης
1.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αντίληψη του Συµβούλου για το έργο. Προτεινόµενη
προσέγγιση και µεθοδολογία σε σχέση µε τους στόχους, το
αντικείµενο των εργασιών, την αποδεδειγµένη ενασχόληση του
υποψηφίου Αναδόχου µε όσο το δυνατό περισσότερα συναφή
έργα διάθεσης προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού, χρήση
αναγνωρισµένων µεθοδολογιών και προτύπων για τη
διατύπωση της προτεινόµενης προσέγγισης, χρονοδιάγραµµα,
οργανόγραµµα,

1.2
1.3

Κατανόηση των κινδύνων & γνώση αντιµετώπισής τους
Κατανόηση του αντικειµένου και των απαιτήσεων των
εργασιών σαφήνεια της πρότασης. Καταλληλότητα
συστήµατος οργάνωσης και επικοινωνίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1
2.
ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2.1
∆οµή, σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας διοίκησης
και
διαχείρισης έργου, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εργασίας,
οργανόγραµµα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών,
εξειδίκευση ρόλων. Στην ουσία κρίνεται ο βαθµός επάρκειας της
προτεινόµενης οµάδας για την κάλυψη του φυσικού αντικειµένου της
εργασίας, από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Η
ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.
Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του Υπευθύνου των
εργασιών και του Αναπληρωτή του σε σχέση µε το έργο,
συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε
ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας, διαθεσιµότητα και χρονική
δέσµευση για ενεργό συµµετοχή στο έργο.
2.3 Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Εργασίας
και των Στελεχών της σε σχέση µε το έργο , χρονική
διαθεσιµότητα Στελεχών για ενεργό συµµετοχή στην εργασία.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100

Βαρύτητα
(%)

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

20%

95*0,20=19

10%

90*0,1=9

10%

95*0,1=9,5

40%

37,5

20%

95*0,20=19

20%

95*0,2=19

20%

90*0,2=18

60%
100%

56
(37,5*0,4)+(56*0,6)=48,6

2.2

100

«…Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 100 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. 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:
• Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100
• όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς……»
Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) της εταιρείας :1.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ είναι 100
Η αποσφράγιση της Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα
10:00πµ. …»
Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες στις 21-10-2015 και δεν
υποβλήθηκε ένσταση.

7. Το Πρακτικό Νο2 (23-10-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 143/2015
ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο:
«Την Παρασκευή 23-10-2015, και ώρα 10.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος
29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 143/12.05.2015 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 16502 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ.
26671/1922/22.09.2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ»προϋπολογισµού 175.000,00 € συµπ. ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης
διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 10238.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, συνδέθηκε
στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της,

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 16502 και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά
της παρακάτω εταιρείας :
Εταιρεία

α/α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
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ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

31.510,00

168.510,00

ΦΠΑ
79611000-0

1

137.000,00

ΑΞΙΑ

Παροχή
πολιτιστικών
και αθλητικών
υπηρεσιών

«… 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 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
• Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ…»
Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 100
•
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ : ( 137.000,00/ 137.000,00) * 100 = 100
«… 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.).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς. ..»
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
• Τ.Β.Σ.Π. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ : (0,80 Χ 100) + (0,20 Χ 100 ) = 100
Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως αν οικονοµικής προσφοράς , τον έλεγχο αυτής από την
ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και από την τελική της αξιολόγηση, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει
προς της Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού στην
εταιρεία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», µε Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 100 και προφερόµενη τιµή
168.510,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%...».
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για :
1. Την έγκριση των Πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»,
(ΑΦΜ 998374713 ∆ΟΥ ΘΗΒΩΝ) αντί του ποσού των εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα ευρω (168.510,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Συνηµµένα: 1.)Τα πρακτικά Νο1&
Νο2 του εν λόγω διαγωνισµού
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
2. Τµήµα Λογιστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Πληροφορίες : Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ.
213-2030613

Ηµερ 14/10/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Στην Αθήνα, σήµερα 14-10-2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ.
143/12.05.2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 16502 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’
αριθ. πρωτ. 26671/1922/22.09.2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ»»προϋπολογισµού 175.000,00 € συµπ. ΦΠΑ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Κωστάκης ∆ηµήτριος

2.

Μέλος

Μαντόπουλος Σπυρίδων

3.

Μέλος

Χρυσαφογεώργη Μαρία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ.πρωτ 26671/1922/22.09.2015 διακήρυξης του ∆ήµου
∆ιονύσου, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»»προϋπολογισµού 175.000,00 € συµπ. ΦΠΑ, παρατηρεί τα
εξής:
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 16502. Η
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 08/10/2015 η
δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε η 14/10/2015 και ώρα
11:00 µ.µ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό 16502 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έιχε υποβληθεί µία (1) προσφορά.

Προµηθευτής

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

Προµηθευτής

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

1

08/10/2015 10:00:56

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για
την αποσφράγιση της προσφοράς
καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της
προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι
ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του
διαγωνισµού, (άρθρο 8), αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει
από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος :

Προµηθευτής

1

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

20547

28762/13.10.2015

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 7.1, 7.2 της
διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή , όσο και σε έντυπη, η επιτροπή
διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας
«ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», προχώρησε στην βαθµολόγησή της.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αντίληψη του Συµβούλου για το έργο. Προτεινόµενη
προσέγγιση και µεθοδολογία σε σχέση µε τους στόχους,
το αντικείµενο των εργασιών, την αποδεδειγµένη
ενασχόληση του υποψηφίου Αναδόχου µε όσο το
δυνατό περισσότερα συναφή έργα διάθεσης
προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού, χρήση
αναγνωρισµένων µεθοδολογιών και προτύπων για τη
διατύπωση της προτεινόµενης προσέγγισης,
χρονοδιάγραµµα, οργανόγραµµα,

1.2 Κατανόηση των κινδύνων & γνώση αντιµετώπισής τους
1.3 Κατανόηση του αντικειµένου και των απαιτήσεων των
εργασιών σαφήνεια της πρότασης. Καταλληλότητα
συστήµατος οργάνωσης και επικοινωνίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1
2.
ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2.1 ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας διοίκησης και
διαχείρισης έργου, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εργασίας,

Βαρύτητα
(%)

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΠΕ

20%

95*0,20=19

10%

90*0,1=9

10%

95*0,1=9,5

40%

37,5

20%

95*0,20=19

οργανόγραµµα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή
εργασιών, εξειδίκευση ρόλων. Στην ουσία κρίνεται ο βαθµός
επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για την κάλυψη του
φυσικού αντικειµένου της εργασίας, από πλευράς αριθµού
επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Η ανεπαρκής στελέχωση
βαθµολογείται αρνητικά.
2.2 Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του Υπευθύνου
των εργασιών και του Αναπληρωτή του σε σχέση µε το
έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα
ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας,
διαθεσιµότητα και χρονική δέσµευση για ενεργό
συµµετοχή στο έργο.
2.3 Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της Οµάδας
Εργασίας και των Στελεχών της σε σχέση µε το έργο ,
χρονική διαθεσιµότητα Στελεχών για ενεργό συµµετοχή
στην εργασία.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100

20%

95*0,2=19

20%

90*0,2=18

60%

56
(37,5*0,4)+(56*
0,6)=48,6

100%

100

«…Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 100 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.
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:
•
•

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς……»

Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) της εταιρείας :

1.

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ είναι 100

Η αποσφράγιση της Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα
10:00πµ.

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

Ο Πρόεδρος
Κωστάκης ∆ηµήτριος

Τα Μέλη
1) Μαντόπουλος Σπυρίδων
2) Χρυσαφογεώργη Μαρία

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

ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Πληροφορίες : Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ.
213-2030613

Ηµερ 23/10/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
Στην Αθήνα, σήµερα 23-10-2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ.
143/12.05.2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 16502 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’
αριθ. πρωτ. 26671/1922/22.09.2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ»προϋπολογισµού 175.000,00 € συµπ. ΦΠΑ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Κωστάκης ∆ηµήτριος

2.

Μέλος

Μαντόπουλος Σπυρίδων

3.

Μέλος

Χρυσαφογεώργη Μαρία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 10238.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, συνδέθηκε
στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της,
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 16502 και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά
της παρακάτω εταιρείας :
Εταιρεία

α/α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

79611000-0

1

137.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20547

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

31.510,00

168.510,00

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

πολιτιστικών

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑ

και
αθλητικών
υπηρεσιών

Α. 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 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
• Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ…»

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

•

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ : ( 137.000,00/ 137.000,00) * 100 = 100

Β. 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.).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς. ..»
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)

•

Τ.Β.Σ.Π. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ : (0,80 Χ 100) + (0,20 Χ 100 ) = 100

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως αν οικονοµικής προσφοράς , τον έλεγχο αυτής από την
ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και από την τελική της αξιολόγηση, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει
προς της Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», µε
Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 100 και
προφερόµενη τιµή 168.510,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.

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

Ο Πρόεδρος
Κωστάκης ∆ηµήτριος

Τα Μέλη
1) Μαντόπουλος Σπυρίδων
2) Χρυσαφογεώργη Μαρία

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

ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

