ΑΔΑ: ΩΧ5ΛΩΡΥ-0ΑΛ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.22 11:10:33
EET
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.939/12.1.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. 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, Κακάτσιος, Πεταχτή, Μακρής, Συρίγου και
Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» Α.Μ. Κ20/2017
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά την Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» Α.Μ.
Κ20/2017 εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1008/2018 έγγραφο της Προέδρου της επιτροπής κ.Πεταχτή, σχετικά με την Έγκριση ή
μη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και
εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» Α.Μ. Κ20/2017, το οποίο ένιαι ωε εξής:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Νο2 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» Α.Μ. Κ20/2017 .

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος το από 04/01/2018 Πρακτικό N 2

της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Νο 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» για
την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ.: Κ20/2017 προϋπολογισμού : 106.454,00 € με ΦΠΑ
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Σήμερα, 4/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 313/2017 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 και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» για την
κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ.: Κ20/2017 με αριθ.πρωτ.οικ.30451/25-10-2017), η οποία
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 47804 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πεταχτή Σοφία ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) Κουβελέτσου Ζωγραφιά ΤΕ 17-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3) Καλπουζάνη Αμαλία , ΔΕ1-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1)

Η Επιτροπή διαγωνισμού στις 24/11/2017 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου

«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» του μοναδικού διαγωνιζόμενου «KARCHER
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση
της τεχνικής προσφοράς του, καθώς και στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Συντάχθηκε το με αριθ. 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθ. 392/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΕΞ2ΩΡΥ-Ζ5Ε)
Η εν λόγω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον συμμετέχοντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά την πάροδο 10 ημερών ενημερώθηκε ο συμμετέχοντας για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.
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 της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος, του οποίου η προσφορά έγινε δεκτή κατά το
προηγούμενο στάδιο. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η Επιτροπή συνδέθηκε
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 47804. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της οικονομικής προσφοράς. 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), η προσφορά
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά»:
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως :
Επωνυμία Προμηθευτή: KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση e-mail: sales@karcher.gr
Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 47804
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Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης:

30451/2017 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός Προσφοράς: 81802
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ KARCHER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_KARCHER.pdf

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α/Α

Α/Α
Γραμ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ

M.M.

42924730-5
ΤΕΜ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΟΣΟΤ

1

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
85.790,00

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

%

ΠΟΣΟ

85.790,00

24

20.589,60

106.379,60

20.589,60

106.379,60

1

85.790,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 85.790,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΕΥΡΩ.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:


υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 30451/25-10-2017Διακήρυξη του Δημάρχου,



την υποβληθείσα προσφορά,



τις διατάξεις του Ν.4412/2016,



το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών,



την υπ’ αριθ. 392/2017 απόφαση της ΟΕ περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού – έλεγχο δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών



την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα,

Εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινής αναδόχου, διότι αν και ήταν η μοναδική προσφορά που
κατατέθηκε, πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης, καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
όπως προκύπτει από την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.
H Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
Η Επιτροπή,
Πεταχτή Σοφία, Πρόεδρος

Κουβελέτσου Ζωγραφιά, τακτικό μέλος
Καλπουζάνη Αμαλία, αναπληρωματικό μέλος
(τ.υ.)
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το
Ν.4412/2016 και το από 4.1.2018 Πρακτικό Nο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ομόφωνα αποφασίζει
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Αντύπα και Πίκουλα)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 4.1.2018 Πρακτικό Nο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για
την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ20/2017)
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινή ανάδοχο, διότι αν και ήταν η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε, πληροί
όλους τους όρους της διακήρυξης, καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως προκύπτει
από την βαθμολογία της τεχνικής

προσφοράς για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου

αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ20/2017)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.1.2018

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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