Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 12526/22.6.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα εννέα, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αντύπας Γεώργιος, 7.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κωνσταντίνος, 9. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη,
ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, 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 και Λαγού.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 218/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση H/M εγκαταστάσεων κτιρίων
του Δήμου» (Α.Μ. 19/2018)
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 15ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.12581/2018 έγγραφό του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γουρλή, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό Ι της Επιτροπής του διαγωνισμού, του έργου «Συντήρηση
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» Α.Μ. 19/2018 προϋπολογισμού 150.000,00 € με
Φ.Π.Α. 24%, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρακτικό Ι του ανωτέρω διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 8.6.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» AM

19/2018
Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» AM 19/2018 προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ
- Έγκριση μελέτης , τρόπο εκτέλεσης του έργου 86/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ : ΨΟΞΡΩΡΥ-759)
- Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 19/17.1.2018 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ: Ω09ΥΩΡΥ-13Β )
- Ψήφιση πίστωσης 133/18 ΑΟΕ ΑΔΑ: 7550ΩΡΥ-ΗΣΓ
- Περίληψη διακήρυξης ΟΙΚ. 8955/4.5.2018 (ΑΔΑ: ΨΣ26ΩΡΥ-Ψ5Ε)
- Διακήρυξη και περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ 18PROC003044111/4.5.2018
- Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες , «Παλμός της Γλυφαδας» (εβδομαδιαία
τοπική), «Ημερήσιος Δημότης» (ημερήσια τοπική) , «Κοινωνική » (ημερήσια τοπική)
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- ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στο ιστοστοπο του Δήμου www.ilioupoli.gr, στο δικτυακό τόπο ΕΣΗΔΗΣ
με Α/Α Συστήματος 73075
- CPV 45310000-3, 45351000-2
- Πρωτογενές αίτημα : 18REQ003026599
- Έγκριση αιτήματος : 18REQ003043854
- Διακήρυξη : ΑΔΑΜ 18PROC003044111/4.5.2018
Στην Ηλιούπολη, στις 8/6/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν.4412/16 η οποία συστήθηκε με
την 19/18 (Α.Ο.Ε) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω09ΥΩΡΥ-13Β) , προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» AM
19/2018 προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ η οποία έλαβε το υπ’ αριθ. 73075 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ -ΧΡΗΣΤΟΣ

3.

Τακτικό Μέλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη του ανωτέρω έργου και το νομικό πλαίσιο
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 4/6/2018 και ώρα
14:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 8/6/2018 ώρα 11:00 π.μ
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 73075 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από
τους παρακάτω συμμετέχοντες σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων που είχε αναρτηθεί στο σύστημα από
το χειριστή του διαγωνισμού .
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1

2

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

30/05/2018 14:28:51

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,

04/06/2018 11:35:10

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ.
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

3

Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

04/06/2018 12:37:04

4

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

04/06/2018 12:40:21

5

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

04/06/2018 13:03:00

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 0606E7AC7CD39D34301C4219C7C64A05
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.

2

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 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 οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν στις 8/6/2018.
Συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά και
οικονομικές προσφορές » των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο
τους.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει
από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

1

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

76282

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,

76618

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ.
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

3

Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

77041

4

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

77081

5

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

76431

Πριν προχωρήσει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή προχώρησε στην εκτύπωση
του καταλόγου συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτός παράγεται αυτόματα από το σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ με βάσει τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι οικονομικοί φορείς στο σύστημα Ο πίνακας που
προκύπτει είναι οι εξής:
Α/Α Συστήματος: 73075
Τίτλος Έργου/Μελέτης: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του
Δήμου» Α.Μ. 19/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

77081

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό
33,87 %

2

77041

Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

31,43 %

3

76431

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

30,00 %

4

76618

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,

28,00 %

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ.
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
5

76282

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

18,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. C7E50140C0AED04FC9A8E3F6FF2DFE62

Κατόπιν η επιτροπή ανάρτησε στο ηλεκτρονικό χώρο « Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον πίνακα
συμμετεχόντων με σειρά μειοδοσίας και μέσω της Επικοινωνίας ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό για να λάβουν γνώση.
3

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση
προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην διακήρυξη . Σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα που δεν ήταν ψηφιακά
υπογεγραμμένα και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή στην επιτροπή διαγωνισμού.
Στο ανωτέρω διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί η πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοση
( π.χ εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου λαμβάνοντας αριθμό
πρωτοκόλλου, στους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή:
Οι κάτωθι εταιρείες:
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

1

Αριθμός πρωτοκόλλου

Ημερομηνία

11234

5/6/2018

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,

2

11212

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

3

5/6/2018

Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

11274

6/6/2018

Δεν είχαν υποχρέωση υποβολής εντύπων της εγγυητικής καθώς οι εγγυητικές επιστολές τους είναι
ηλεκτρονικής έκδοσης:
1. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2. IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου

« Δικαιολογητικά

Συμμέτοχης – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά » που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν είναι τα εξής:
Α/Α Συστήματος:72853
Τίτλος Έργου/Μελέτης «Ασφαλτοστρώσεις οδών &
κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους
της πόλης» Α.Μ. 18/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Α/Α καταθ.

1

77081

Επωνυμία Προσφέροντα
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΤΕΥΔ



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4

Α/Α Συστήματος:72853
Τίτλος Έργου/Μελέτης «Ασφαλτοστρώσεις οδών &
κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους
της πόλης» Α.Μ. 18/2018
2

3

77041

76431

Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΜΕΕΠ



ΤΕΥΔ



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



ΤΕΥΔ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ




4

5

76618

76282

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,



ΤΕΥΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΕΠ

Α.Τ.Ε.»



ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κ/ΞΙΑΣ



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



ΓΕΜΗ



ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ



ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΩΝ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ



ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕΠΕ



ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ



Υ/Δ-ΦΟΡ & ΑΣΦ



Υ/Δ Άρθρου 22 Α.9

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΜΕΕΠ

Α.Ε.Τ.Ε.



ΤΕΥΔ



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετέπειτα η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών συμμετοχής

και

βεβαιώθηκε για την γνησιότητα των εγγυητικών των οικονομικών φορέων μετά από διασταύρωση που έκανε
με την αρχή έκδοσή τους. Συγκεκριμένα:
Α/Α
1

Επωνυμία Προσφέροντα
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Αριθμός εγγυητικής
e-16745

2

Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

1740703/30.5.18

3

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

1740523/22.5.18

Βεβαίωση εγκυρότητας
οκ

36057/8.6.2018
36061/8.6.2018

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
4

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ.

1740713/1.6.18

36064/8.6.2018

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
5

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε

e-17089

οκ

Η Επιτροπή διαγωνισμού κατόπιν προχώρησε στην αξιολόγηση και στον έλεγχο ομαλότητας των οικονομικών
προσφορών και διαπίστωσε ότι όλες ήταν ομαλές.

5

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων , η
Επιτροπή διαγωνισμού βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 102 & 103

,

μέσω της

λειτουργικότητας της

¨Επικοινωνίας ¨ του υποσυστήματος , ζήτησε με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11602/11.6.18 , 11598/11.6.18,
11600/11.6.18, 11604/11.6.18 έγγραφα της προς τους οικονομικούς φορείς : IPEL ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AETE, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ , Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε, Κ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , αντίστοιχα , να συμπληρώσουν την ΤΕΥΔ με αυτά που αναφέρονται στα
αντίστοιχα έγγραφα της επιτροπής , με νέο έγγραφό ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο τους.
Οι κάτωθι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν υπεύθυνες δηλώσεις μέσω της λειτουργικότητας της ¨Επικοινωνίας
¨του ΕΣΗΔΗΣ οι οποίες παρέχουν τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και οι
οποίες πρωτοκολλήθηκαν από την επιτροπή
1. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αριθ. Πρωτ. 11814/13.6.2018
2. IREL ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ αριθ. Πρωτ. 11857/13.6.2018
3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ αριθ. Πρωτ. 12140/15.6.2018
Ο οικονομικός φορέας Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε κατέθεσε μέσω της λειτουργικότητας της
΅Επικοινωνίας΅ του ΕΣΗΔΗΣ νέα ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένη στις 11/6/2018
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, η
Επιτροπή διαγωνισμού:
1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τον οικονομικό φορέα Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε διότι κατέθεσε νέα ΤΕΥΔ
αντικαθιστώντας την αρχική. Η συμπλήρωση αυτή είναι αντικατάσταση εγγράφου, το οποίο είναι με ποινή
αποκλεισμού και βάσει του άρθρου 102 παρ. 2 δεν επιτρέπεται.
2. κάνει δεκτούς τους κάτωθι οικονομικούς φορείς όπως φαίνεται στον πίνακα με την σειρά μειοδοσίας που
οι προσφορές τους είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

1

77081

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

33,87 %

2

76431

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

30,00 %

3

76618

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,

28,00 %

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
4

76282

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

18,00 %

Μετα τα ανωτέρω η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
1. να γίνουν αποδέκτες οι κάτωθι προσφορές όπως φαίνονται στον κάτωθι πίνακα :

Α/Α Συστήματος: 73075
Τίτλος Έργου/Μελέτης: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων του Δήμου» Α.Μ. 19/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

77081

Επωνυμία Προσφέροντα
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ποσοστό
33,87 %

6

2

76431

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

30,00 %

3

76618

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,

28,00 %

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
4

76282

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

18,00 %

Και
2.

να γίνει η ανάθεση της σύμβασης, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη

προσφορά

μόνο

βάσης

τιμής

στον

οικονομικό

φορέα(ως

προσωρινός

μειοδότης)

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,87 %, (τριάντα τρία και ογδόντα
επτά τοις εκατό) ΚΑΙ με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ΟΜΑΔΑ 1: 35% (τριάντα πέντε τοις εκατό)
& ΟΜΑΔΑ 2: 33% (τριάντα τρία τοις εκατό)
Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο
4.3 της διακήρυξης
Μετά το πέρας του χρόνου για τις ενστάσεις και εφόσον δεν έχει υποβληθεί ένσταση η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας της « Επικοινωνίας» , τον πρώτο οικονομικά
προσφέροντα («προσωρινά ανάδοχο») προκειμένου να υποβάλλει στην Επιτροπή του Διαγωνισμού
(αρμόδιο όργανο αξιολόγησης) εντός προθεσμίας 15 ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του Ν
4412/2016 του άρθρου 80, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73, 76, και 77 και σύμφωνα με την παρ. 22 και την Υ.Δ. της παρ. 23.2.2 της παρούσης διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή . Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα
που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21/06/2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – ΧΡΗΣΤΟΣ μέλος
ΛΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μέλος

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 8.6.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Χιωτέλη)


Αποδέχεται και εγκρίνει το από 8.6.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» (Α.Μ. 19/2018)



ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τον οικονομικό φορέα Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε διότι κατέθεσε νέα ΤΕΥΔ
αντικαθιστώντας την αρχική. Η συμπλήρωση αυτή είναι αντικατάσταση εγγράφου, το οποίο είναι με
ποινή αποκλεισμού και βάσει του άρθρου 102 παρ. 2 δεν επιτρέπεται.
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Αποδέχεται τις κάτωθι προσφορές όπως φαίνονται στον πίνακα:

Α/Α Συστήματος:
Τίτλος Έργου/Μελέτης:

73075
«Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του
Δήμου» Α.Μ. 19/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

καταθ.
1

77081

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

33,87 %

2

76431

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

30,00 %

3

76618

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,

28,00 %

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ.
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
4

76282

IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

18,00 %

 Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» (Α.Μ. 19/2018), βάσει του κριτηρίου ανάθεσης πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσης τιμής στον οικονομικό φορέα (ως προσωρινός μειοδότης)
«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,87%, (τριάντα τρία και ογδόντα επτά
τοις εκατό) ΚΑΙ με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ΟΜΑΔΑ 1: 35% (τριάντα πέντε τοις εκατό) & ΟΜΑΔΑ
2: 33% (τριάντα τρία τοις εκατό)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 218/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.6.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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