Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 7175/13.4.2018 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Αντύπας Γεώργιος, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Μπασούρης Μαρίνος, 2.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Πεταχτή, Συρίγου και
Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 111/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδότηση μίσθωση (Leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
του Δήμου- Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.
O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε
το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ. 7358/2018 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας
διαγωνισμού, κ. Μητσιάδη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού και
την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 16.4.2018 Πρακτικό Νο2 του Διαγωνισμού
για την Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, το οποίο έχει ως εξής:
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Ηλιούπολη στις 16/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 71/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να
προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με
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χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών»

(ΑΜ.: 6/2017) (Αριθ. Διακήρυξης

οικ.16418/12-6-2017), η οποία έλαβε τους υπ΄ αριθ. 41738 & 41747 & 41749 & 41751 & 41753
αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «17PROC001560053».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Μητσιάδη Ευτυχία, Πρόεδρος, ΤΕ4 Τεχνολόγος Μηχανολόγος,
2) Νικολακοπούλου Θεοδώρα, Τακτικό μέλος, ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός,
3) Λαλλάς Αθανάσιος, Τακτικό μέλος, ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.
1. Στις

21/07/2017 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου

«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων
από αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 1ο πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 71/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε
στο συμμετέχοντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την πάροδο 18 ημερών ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
2. Σήμερα, σύμφωνα με την πρόσκληση προς τους προσφέροντες για το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)], η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα, του οποίου οι προσφορές έγιναν δεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο.
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), τους ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς 41738, 41747, 41749 & 41753. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της
διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια,
τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών
καταχώρισαν 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 (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της
επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος
«οικονομική προσφορά».
3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως:
Επωνυμία Προμηθευτή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α/Α Συστήματος: 41738
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 16418/2017 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ Α
Αριθμός Προσφοράς: 69910
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Επωνυμία Προμηθευτή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α/Α Συστήματος: 41747
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 16418/2017 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΟΜΑΔΑ Β
Αριθμός Προσφοράς: 69938

Επωνυμία Προμηθευτή : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α/Α Συστήματος: 41749
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 16418/2017 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΜΑΔΑ Γ
Αριθμός Προσφοράς: 69939
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Επωνυμία Προμηθευτή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α/Α Συστήματος: 41753
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 16418/2017 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1200cc ΟΜΑΔΑ Ε
Αριθμός Προσφοράς: 69940
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Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 της διακήρυξης γνωστοποιήθηκε στο συμμετέχοντα στις 15/12/2017
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ παράταση 5 μηνών των προσφορών του.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 16418/12-6-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου,
2. τις υποβληθείσες προσφορές ανά ομάδα,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. την υπ’ αριθ. 85/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές,
5. την υπ’ αριθ. 154/2017 ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.85/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για
τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΛ6ΜΩΡΥ-31Π),
6. Την υπ. αριθ. 68/2017 (ΑΔΑ:Ψ7Γ6ΩΡΥ-2Λ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
αναγκαιότητας της «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
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διάρκειας πέντε (5) ετών» για τις ανάγκες της διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης προμήθειας
με χρηματοδοτική μίσθωση, πενταετούς διάρκειας, και συνολικού προεκτιμώμενου προϋπολογισμού
1.255.560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
7. την υπ’ αριθ. 58/2017 (ΑΔΑ: ΩΠ7ΞΩΡΥ-417) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ηλιούπολης περί δέσμευσης πίστωσης ύψους 21.020,00 έτους 2017,
8. τις υπ’ αριθ. 367/2017, 368/2017, 369/2017, 370/2017, 371/2017, 372/2017, αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης,
9. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση των Κ.Α. 10.6244.0002, 10.6244.0003, 10.6244.0004,
10.6244.0005, 10.6244.0006, 10.6244.0007 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,
10. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση των Κ.Α. 10.6244.0002, 10.6244.0003, 10.6244.0004,
10.6244.0005, 10.6244.0006 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,
11. το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών,
12. την υπ’ αριθ. 71/2018 απόφαση της ΟΕ που αφορά στην έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού – έλεγχο δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών,
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ως

προσωρινού

αναδόχου

της

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», καθώς οι προσφορές της είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και αποτελούν τις πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης προσφορές βάσει
βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής.
Αναλυτικά, οι προσφορές ανά ομάδα της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι οι κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ Α – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - τιμή προσφοράς 611.320,00

ευρώ με το ΦΠΑ & τιμή

μισθώματος/μήνα πενταετίας 10.188,67 ευρώ,
ΟΜΑΔΑ Β - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ – τιμή προσφοράς 254.200,00 ευρώ με το ΦΠΑ & τιμή
μισθώματος/μήνα πενταετίας 4.236,67 ευρώ,
ΟΜΑΔΑ Γ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5 ΤΝ - τιμή προσφοράς 93.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ & τιμή
μισθώματος/μήνα πενταετίας 1.550,00 ευρώ,
ΟΜΑΔΑ Ε - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1200cc - τιμή προσφοράς 42.160,00 ευρώ με το ΦΠΑ & τιμή
μισθώματος/μήνα πενταετίας 702,67 ευρώ.
7

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η Επιτροπή
Ευτυχία Μητσιάδη, Πρόεδρος

Θεόδωρα Νικολακοπούλου, μέλος
Αθανάσιος Λαλλάς, μέλος

(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και το από 16.4.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμούς και Αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αντύπα και Πίκουλα)
Αποδέχεται και εγκρίνει το από 16.4.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμούς και
Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σχετικά με την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με
χρηματοδότηση μίσθωση (Leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου – Αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών και συγκεκριμένα:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», καθώς οι προσφορές της είναι σύμφωνες με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελούν τις πλέον συμφέρουσες από οικονομικής
άποψης προσφορές βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής.
Αναλυτικά, οι προσφορές ανά ομάδα της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι οι κάτωθι:


ΟΜΑΔΑ Α – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - τιμή προσφοράς 611.320,00 ευρώ με το ΦΠΑ & τιμή
μισθώματος/μήνα πενταετίας 10.188,67 ευρώ,



ΟΜΑΔΑ Β - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ – τιμή προσφοράς 254.200,00 ευρώ με το ΦΠΑ & τιμή
μισθώματος/μήνα πενταετίας 4.236,67 ευρώ,



ΟΜΑΔΑ Γ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5 ΤΝ - τιμή προσφοράς 93.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ &
τιμή μισθώματος/μήνα πενταετίας 1.550,00 ευρώ,



ΟΜΑΔΑ Ε - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1200cc - τιμή προσφοράς 42.160,00 ευρώ με το ΦΠΑ &
τιμή μισθώματος/μήνα πενταετίας 702,67 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.4.2018

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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