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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Λογισµικού
∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» προϋπολογισµού 4.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/1993 (ΦΕΚ Β’ 185/1993’).
Την υπ’ άριθµ 82/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας .
Την υπ’ άριθµ 400/ 08-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η
διάθεση πίστωσης του ποσού των 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 10.7134.0001 µε τίτλο «Προµήθεια
Μηχανογραφηµένων προγραµµάτων γραφείου» Προϋπολογισµού 2015, β) οι από 2/12/2015 Τεχνικές
Προδιαγραφές του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και γ) την
έγκριση των ορών διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.
Το Πρακτικό (23-12-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού
δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος . Η επιτροπή κηρύσσει τον διαγωνισµό ΑΓΟΝΟ , και την επανάληψη αυτού .

6. Την υπ΄αριθ 433/30-12-2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του απο 23-12-2015
πρακτικού για το άγονο του διαγωνισµού .
7. Το Πρακτικό Νο1&2 (15-1-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α.∆.Ε.(που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο: «…Εντός του χρόνου διενέργειας του
επαναληπτικού διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι: 1) UNI SYSTEMS 2)
Κούτσικος Ιωάννης και 3) PUBLICO (παραδόθηκε στην επιτροπή η προσφορά µε αρ. πρωτ. 899/14-1-2016 που είχε
κατατεθεί εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου). Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών
και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε
στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους. Στη συνέχεια,
όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξήλθαν και η συνεδρία έγινε µυστική .Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε τα
δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων:1.Η εταιρία PUBLICO δεν
κατέθεσε το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που ζητείται " επί ποινή αποκλεισµού" ”στο άρθρο 4,
παράγραφος 6 της διακήρυξης “ από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις ” . 2) Για τις εταιρείες UNI SYSTEMS και Κούτσικος Ιωάννης τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη . Στην
συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών και διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές είναι
σύµφωνες µε την διακήρυξη. Τέλος η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Οικονοµικών των εταιρειών UNI
SYSTEMS και Κούτσικος Ιωάννης και απο τον έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής:
8.
Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

UNI SYSTEMS

3321,00€

2

Κουτσικος Ιωάννης

1476,00€

“
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρία, Κουτσικος
προσφορά της , αντί του συνολικού ποσού των 1476,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.

Ιωάννης σύµφωνα µε την

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση των πρακτικών απο 23/12/2015 και Νο1 & 2, της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
του ∆ιαγωνισµού.
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία Κουτσικος Ιωάννης, (ΑΦΜ:144976532 ∆.Ο.Υ
ΘΗΒΩΝ ) αντί του ποσού των Χιλίων τετρακοσίων εβδοµήντα έξι ευρω ( 1.476,00€) συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 23%.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Συνηµµένα: 1)Τα πρακτικά,
απο 23/12/2015 και Νο1 &
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
2. Τµήµα Λογιστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 84 Απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για τον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια Λογισµικού
∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων »
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 23 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των
προσφορών, στον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων », αποτελούµενη από τους:
Κατσουρός Βασίλης, Πρόεδρος
Αργυρόπουλος Παναγιώτης, τακτικό µέλος
Κουζινοπούλου Μαρία, τακτικό µέλος
O Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα
έναρξης του διαγωνισµού δηλ. 10:00, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να
παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει φάκελο
προσφοράς
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:30 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη του
χρόνου παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το
διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και κηρύσσει το διαγωνισµό ΑΓΟΝΟ και προτείνεται η τροποποίηση
των όρων για τη διεύρυνση του ανταγωνισµού.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/2015 Α∆Σ)

Άγιος Στέφανος, 23-12-2015

Κατσουρός Βασίλης
Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Κουζινοπούλου Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 & 2
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 84 Απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000.00€
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2016,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να προχωρήσει
στην αποσφράγιση των
προσφορών, στον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια
Λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Κατσουρός Βασίλης, Πρόεδρος
Αργυρόπουλος Τάκης, τακτικό µέλος
Κουζινοπούλου Μαρία, τακτικό µέλος
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του στις 10:30 π.µ.
προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
•
•

UNI SYSTEMS
Κούτσικος Ιωάννης

Επιπλέον, είχε σταλεί ταχ/κως προσφορά από την εταιρεία PUBLICO, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις
14-1-2016 στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου και πήρε αρ. πρωτ. 899/14-1-2016, ενώ προσήλθε
εντός της ώρας διαγωνισµού η κυρία Εξάρχου Πηνελόπη εξουσιοδοτηµένη από την ως άνω
εταιρεία για να καταθέσει παράρτηµα προσφοράς.
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η
Επιτροπή λαµβάνοντας υπ' όψιν την µε αριθµό 2583 απόφαση ∆ηµάρχου και µε αρ. πρωτ.
36792/30-12-2015 διακήρυξη κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διενήργησε την αποσφράγιση των φακέλων µε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής τα οποία µονοέγραψε και διαπίστωσε ότι η εταιρεία PUBLICO δεν είχε καταθέσει
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αλλά αντί αυτού υπεύθυνη δήλωση µε την οποία
ανέφερε ότι θα τα προσκόµιζε την Τρίτη 19/1/2016. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν έκανε δεκτή
την προσφορά της εταιρείας διότι η απουσία του εν λόγω πιστοποιητικού επισύρει ποινή
αποκλεισµού.

Στη συνέχεια έγινε η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών των δύο
συµµετεχόντων και η µονογραφή του περιεχοµένου τους, διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρης και
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τις έκανε δεκτές.
Κατόπιν ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές παρόντων του ενός ενδιαφερόµενου. Η
επιτροπή ανακοίνωσε και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.
Συνοπτικά οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχουσών εταιρειών έχουν ως εξής:
Α/Α
Επιχείρηση
1
UNI SYSTEMS
2
Κούτσικος Ιωάννης

1)
2)
3)
4)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
3.321,00
1.476,00

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη:
τις προσφορές των προµηθευτών
τα άρθρα 9, 12, 15, και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09
τους όρους της διακήρυξης

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση της προµήθειας στον Μηχανικό Η/Υ,
Κούτσικο Ιωάννη αντί του ποσού 1.476,00 (µε Φ.Π.Α.) αφού προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/2015 Α∆Σ)

Άγιος Στέφανος, 15/1/2016

Κατσουρός Βασίλης
Αργυρόπουλος Τάκης
Κουζινοπούλου Μαρία

