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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 16072/24.8.2018 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.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη
Χριστίνα, 3. Αντύπας Γεώργιος, 4. 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. Μεσσήνη και Συρίγου.
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 8ου θέματος και
προχώρησε στην εισήγηση του θέματος.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 264/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του
Δήμου» (Α.Μ. Κ5/2018)
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 8ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.16083/2018 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κ. Μεσσήνη, το οποίο έχει
ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την έγκριση ή μη του Πρακτικού Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου» Αρ. Μελ. Κ5/2018, σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 5268/16-3-2018 Διακήρυξη.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος το από 30.4.2018 Πρακτικό Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως
εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Ηλιούπολη στις 30/4/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. 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 67/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ 7ΘΟ0ΩΡΥ-3ΛΕ) προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου » (ΑΜ.:Κ5/2018)
(Αριθμ. Διακήρυξης οικ. 5268/16-3-18), η οποία έλαβε τον Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :55647 , δημοσιεύθηκε νομίμως
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC002839992.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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1) Μεσσήνη Ευτέρπη , Τακτικό μέλος, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ,
2) Κακάτσιος Γεώργιος , Τακτικό μέλος ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ,
3) Κατσορίδα Παρασκευή , Τακτικό μέλος, ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η Τρίτη 24/4/2018 και ώρα
15.00μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Δευτέρα 30/4/2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό55647
και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι
είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Ώρα

υποβολής προσφοράς

υποβολής προσφοράς

1

ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

23/04/2018

13:50:18

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

24/04/2018

11:51:16

– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των
προσφορών.
2. 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.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός συστήματος

1

ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

95126

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ

93081

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ

5. Σύμφωνα με το εδάφιο 2.4.2.5 του άρθρου 2.4 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δείγματα, όπως αυτά
περιγράφονται στo τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
2
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τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά
την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτ.

1

ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

8092/24/04/2018

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ

8396/26/04/2018

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος εκάστου συμμετέχοντος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι
τα εξής:
1.Επωνυμία Προμηθευτή: ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ
Αριθμός Προσφοράς:

95126

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

1

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ.pdf

ΟΧΙ

2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΧΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΕΚΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΕΚΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.pdf

3

4

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΜΠΙΣΤΕΥ-ΤΙΚΟ

5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ.pdf

ΟΧΙ

6

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.pdf

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7

8

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf
9

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΙ Κ.Α.Δ.pdf

ΟΧΙ

10

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΧΙ

GEKASMETAL.pdf
11

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3

ΟΧΙ
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12

13

14

15

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.pdf

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΕΒΕ

(ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ).pdf

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ

ΛΙΤΡΩΝ.pdf

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΧΕΔΙΑ.pdf
16

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ

17

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100ΛΤ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 840

ΕΝ 840 GM

18

GMG Waste Bins Catalogue.pdf

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

1100LT.pdf
19

20

21

α/α
22

23

24

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝ 840 2 5 GM

ΕΝ 840-2/5

1100LT.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝ840- ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
2/6

ΕΝ 840 6 GM 1100LT.pdf

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ

GM 1100LT.pdf

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥ-ΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ

ΟΧΙ

ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΕΝ ISO 1461

GM 1100LT.pdf

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΟΓΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 840/5

GM 1100 LT.pdf

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Ν 2856.pdf

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ν.2856
25

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Ν 2857.pdf

ΟΧΙ

Ν.2857
26

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Ν 2858.pdf

ΟΧΙ

Ν.2858
27

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Ν 2859.pdf

ΟΧΙ

Ν.2859
28

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

4

ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΨΧ8ΑΩΡΥ-ΒΙΩ

026
29

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 026.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
027

30

31

32

33

ΟΧΙ

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 027.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
028

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 028.pdf

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

CE

ΦΑΚΕΛΟΥ CE.pdf

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE &

& ΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

EK ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.pdf

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΧΡΗΣΗΣ.pdf
34

ISO 9001 GEKAS METAL

ISO 9001 GEKAS

ΟΧΙ

METAL.pdf
35

ISO 14001 GEKAS METAL

ISO 14001 GEKAS METAL.pdf

ΟΧΙ

36

ISO 18001 GEKAS METAL

ISO 18001.pdf

ΟΧΙ

37

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf

ΟΧΙ

38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf ΟΧΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
39

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥ-ΤΙΚΟ

40

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
41

42

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.pdf

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.pdf
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2.pdf

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΚΕΚΑΣ

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΚΕΚΑΣ pdf

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2.Επωνυμία Προμηθευτή: EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
Αριθμός Προσφοράς:

α/α

93081

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.pdf

ΟΧΙ

2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΧΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .pdf

3

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HELESI 28-2-2018 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HELESI 28-2-2018 pdf
4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ

ΟΧΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ HELESI 28- ΟΧΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ HELESI 28-2- 2-2018 pdf
2018

5

ΑΔΑ: ΨΧ8ΑΩΡΥ-ΒΙΩ
5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ HELESI

ΟΧΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ HELESI 1-3- 1-3-2018 pdf
2018
6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ

ΟΧΙ

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ HELESI 28-2-2018 pdf
HELESI 28-2-2018
7

ΦΕΚ HELESI

ΦΕΚ HELESI pdf

ΟΧΙ

8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΔΩΝ HELESI pdf

ΟΧΙ

HELESI
9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ pdf ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
10

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ HELESI 2011-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ HELESI 2011-2014 pdf

ΟΧΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI 2015 pdf

ΟΧΙ

2014
11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI
2015

12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI 2016 pdf

ΟΧΙ

13

ΠΡΟΦΙΛ HELESI ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΦΙΛ HELESI ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ pdf

ΟΧΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2017 pdf

ΟΧΙ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14

α/α

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2017

ΤΙΤΛΟΣ

15

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2016

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2016 pdf

ΟΧΙ

16

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2015

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2015 pdf

ΟΧΙ

17

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2014

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2014 pdf

ΟΧΙ

18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HELESI pdf

ΟΧΙ

HELESI
19

CE INTERKADO

CE INTERKADO pdf

ΟΧΙ

20

EN 840 INTERKADO ΜΕ

EN 840 INTERKADO ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ pdf

ΟΧΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
21

ESRD HELESI

ESRD HELESI pdf

ΟΧΙ

22

ISO 9001 INTERKADO

ISO 9001 INTERKADO pdf

ΟΧΙ

23

ISO 14001 INTERKADO

ISO 14001 INTERKADO pdf

ΟΧΙ

24

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ pdf

ΟΧΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERKADO pdf

ΟΧΙ

25

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
26

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERKADO

6

ΑΔΑ: ΨΧ8ΑΩΡΥ-ΒΙΩ
27

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ pdf

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ pdf

ΟΧΙ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ
28

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ

29

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΘΥΡΙΔΕΣ Δ.

ΟΧΙ

ΜΕ ΘΥΡΙΔΕΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ pdf
30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 pdf

ΟΧΙ

31

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ INTERKADO pdf

ΟΧΙ

INTERKADO
32

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ pdf ΟΧΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ
33

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ pdf

OXI

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφησαν
δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
1.

ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε , αρ. πρωτ. 8092/24-04-2018

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

1.

ΕΕΕΠ

2.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (αρ. 208/7043414/13-04-2018)

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1599/1986 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΕΚΑ

4.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

6.

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

7.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ

8.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

9.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

10.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

11.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

12.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΕΒΕ

13.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100ΛΤ

15.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 840-2/5/6

16.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝ 840-2/5

17.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝ840-2/6

18.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ

19.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ ISO 1461

20.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 840/5

7

ΑΔΑ: ΨΧ8ΑΩΡΥ-ΒΙΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ν.2856

21.
22.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ν.2857

23.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ν.2858

24.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ν.2859

25.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 026

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – Συνέχεια -

26.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 027

27.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 028

28.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ CE

29.

ISO 9001 GEKAS METAL

30.

ISO 14001 GEKAS METAL

31.

ISO 18001 GEKAS METAL

2.EΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

–ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

–

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, αρ. πρωτ.8396/26-04-2018

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

1.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (αρ.
759047/24-04-2018)

3.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HELESI

4.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

5.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ INTREΚADO

6.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
,ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ,ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, SERVICE ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών- Τεχνικών προσφορών των εταιρειών, σε μακροσκοπικό
έλεγχο των δειγμάτων και προτείνει τα ακόλουθα:
1.

Την απόρριψη της Προσφοράς της εταιρείας ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. για τους παρακάτω λόγους :
α) Το Πιστοποιητικό ΙSO 9001:2008 της συνεργαζόμενης εταιρείας ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ, με αριθμό 13/1703
δεν ήταν εν ισχύ την ημέρα της Αποσφράγισης του Διαγωνισμού.
Το εν λόγω Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου γαλβανίσματος αποτελεί έγγραφο απαιτούμενο Επί
ποινής αποκλεισμού , σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης.
β) Το Δείγμα που προσκομίστηκε από την εταιρεία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στη
Διακήρυξη και στο άρθρο 214 του Ν 4412/2016 .

2.

Την

απόρριψη

της

Προσφοράς

της

εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ για τους παρακάτω λόγους :
α) Το αντίγραφο του Πιστοποιητικού ISO 9001:2008 της εταιρείας της εταιρείας ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Β.Ε.Ε. , με αντικείμενο πιστοποίησης ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ
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Η ΧΑΛΥΒΑ δεν φέρει σφραγίδα από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς για το ακριβές αντίγραφο
του Πρωτοτύπου .
Το εν λόγω Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου γαλβανίσματος αποτελεί έγγραφο απαιτούμενο Επί
ποινής αποκλεισμού, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης
β) Το Δείγμα που προσκομίστηκε από την εταιρεία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στη
Διακήρυξη και στο άρθρο 214 του Ν 4412/2016 .
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1.

την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5268/16-3-18 Διακήρυξη του Δημάρχου,

2.

τις υποβληθείσες προσφορές,

3.

τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

4.

την 31/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση κίνησης διαδικασιών

5.

την 50/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥ38ΩΡΥ-3ΞΓ) για την έγκριση της δαπάνης και τη
διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0015 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

6.

την ΑΑΥΣΥΜ 354/15-02-2018 (ΑΔΑ : 6ΞΨΟΩΡΥ-72Μ)

7.

την 68/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΡΟΩΡΥ-ΖΧΘ) για τον Καθορισμό Τρόπου Εκτέλεσης
,Έγκριση μελέτης,

8.

Το Υπόμνημα της εταιρείας ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 9069/07-05-2018),

9.

τις επιφυλάξεις που εξέφρασε η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. , σε Υπεύθυνη Δήλωσή της ,
σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1. /παρ. γ./1.α της Διακήρυξης

10. τις Διευκρινήσεις ,μέσω της Επικοινωνίας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, της
εταιρείας ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε., σχετικά με υποβληθέν Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ,
11. την αλληλογραφία που ανέπτυξε η Επιτροπή με αρμόδιους φορείς για την παροχή διευκρινήσεων και ελέγχων
εγκυρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών ,τα αντίγραφα των εγγράφων ακολουθούν συνημμένα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού ,
12. τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής ,που τηρήθηκαν κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και την μακροσκοπική εξέταση των δειγμάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος Πρακτικού ,
Προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή :
1.

την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες ,οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της
Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

2.

τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από το επόμενο στάδιο για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

3.

την επανάληψη του διαγωνισμού, με τροποποίηση της μελέτης και των όρων Διακήρυξης ,ώστε να εξασφαλίζεται
η σαφήνεια των όρων αυτής , κυρίως ως προς τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των κάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 54 του Ν4412/2016 .

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η Επιτροπή,
Ευτέρπη Μεσσήνη, Πρόεδρος,

Γεώργιος Κακάτσιος, μέλος
Παρασκευή Κατσορίδα, μέλος

(τ.υ.)

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την συνοπτική παρουσίαση των πρακτικών των
συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :55647
Mετά από την αποσφράγιση του Διαγωνισμού στις 30-4-2018, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνεδρίασε και
ξεκίνησε τον έλεγχο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1.
ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε και 2. EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ .
Πραγματοποιήθηκαν Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις κάτωθι ημερομηνίες: 07-05-2018, 1105-2018, 21-06-2018, 28-06-2018, 02-07-2018 και 23-07-2018 , όπου τηρήθηκαν Πρακτικά .
Σε αυτό το χρονικό διάστημα η Επιτροπή ανέπτυξε αλληλογραφία τόσο σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή με τους
αρμόδιους φορείς, μελέτησε τα στοιχεία που προέκυψαν, διενήργησε μακροσκοπικό έλεγχο των δειγμάτων, και κατέληξε
στα κάτωθι για τις υποβληθείσες Προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών αντίστοιχα:
1.

ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. ΣΥΣΤ.95126

Α) Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
διαπιστώθηκε ότι η συνεργαζόμενη εταιρεία ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ, για το γαλβάνισμα των κάδων υπέβαλε Πιστοποιητικό
ΙSO 9001:2008, το οποίο έχει εκδοθεί από την εταιρεία CERTECH (με αριθμό 13/1703), με έδρα το Οντάριο του
Καναδά (35 Romina Dr.2nd Floor,Vaughan, Ontario L4K 4Z9/ email: info@certechregistration.com ).
Μετά από ερώτημα στο Ε.ΣΥ.Δ. , με αρ. πρωτ. οικ.2596 /22-6-2018 , για διευκρινήσεις σχετικά με το εν λόγω
Πιστοποιητικό , το Ε.ΣΥ.Δ. μας απάντησε με το έγγραφο 13083 /29-6-2018 , ότι: «Από τα λογότυπα του Πιστοποιητικού
προκύπτει ότι ο φορέας πιστοποίησης είναι διαπιστευμένος από τον αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης American
National Standards Institute - American Society for Quality National Accreditation Board LLC (ANAB), ο οποίος είναι
ισότιμος

του

ΕΣΥΔ.

Παρόλα

αυτά

στο

πεδίο

διαπίστευσης

του

φορέα

http://anab.jadianonline.com/Certificate.mvc?PKey=CFDDBF7A-4D45-4C9E-9C708C7F360A15A2&amp;useId=true&amp;OrgId=7779d73e-fc40-4361-876c-71a7e6747bfb δεν προκύπτει ότι ο φορέας
CERTECH έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα (σελ 3/3).
Ως

εκ

τούτου,

συστήνεται

η

απευθείας

επικοινωνία

με

το

φορέα

πιστοποίησης

http://www.certechregistration.com/registered_organizations.htm προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του
πιστοποιητικού συμμόρφωσης της εταιρίας ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ.»
Στη συνέχεια υποβλήθηκε ερώτημα στη εταιρεία CERTECH με το υπ’ αριθ. 12694/25-6-18 έγγραφό μας ,σχετικά με την
εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Η εταιρεία CERTECH, με έγγραφό της ,μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , με
Εμπιστευτικό πρωτόκολλο αρ. 17/09-07-2018, και σύμφωνα με τη μετάφραση της κας Τσαγκαράκη ΑγγελικήςΜεταφράστριας, μας ενημέρωσε ότι: «Το Πιστοποιητικό 13/1703 απεσύρθη λόγω του ότι ο πελάτης δεν επέτρεψε την
ετήσια επίσκεψη επιθεώρησης τον Απρίλιο του 2018.»
Παράλληλα με το υπ’ αριθμ. οικ. 13330 /02-07-18 , ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την εγκυρότητα του
Πιστοποιητικού από τη συμμετέχουσα εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. ,μέσω της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν4412/2016 .
Η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. απάντησε μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, με δύο μηνύματα
:09/07/2018 (ώρα 12:52:52) και 10/07/2018 (ώρα 09:17:50) ,. υποβάλλοντας έγγραφο της εταιρείας CERTCOM , που
δηλώνει ότι : «….. εκπροσωπούσε στην ελληνική αγορά τον οργανισμό πιστοποιήσεων CERTECH REGISTRATION
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Inc.και μέσω αυτής της εκπροσώπησης εκτελούσε και υλοποιούσε ελέγχους πιστοποίησης ISO 9001.» Όπως προκύπτει για
την εν λόγω συνεργασία δεν είχε ενημερωθεί το Ε.ΣΥ.Δ. ή ο ισοδύναμος φορέας American National Standards Institute
(ANAB).
Υποβλήθηκε επίσης ενσφράγιστος φάκελος στο πρωτόκολλο του Δήμου με αρ. πρωτ. 13912 /11-07-2018 , με
δικαιολογητικά παροχής διευκρινήσεων που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο μετά την αποσφράγιση του φακέλου , με αρ.
πρωτ. 14007/12-07-2018 . Ο φάκελος περιείχε τα κάτωθι έγγραφα :α) Αντίγραφο Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 ,της
εταιρείας ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ , που έχει εκδοθεί από άλλο διαπιστευμένο φορέα ,την QMSCERT στις 4 Ιουνίου 2018,
δηλαδή μετά την αποσφράγιση του διαγωνισμού , β) έγγραφο με θέμα Βεβαίωση εκπροσώπησης CERTECH της εταιρείας
CERTCOM,γ) Γενικό Πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ –ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ Ο.Ε. με
διακριτικό τίτλο CERTCOM και δ) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού ISO 9001:2008 της εταιρείας ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ,
με αριθμό 13/1703 .
Σε κάθε περίπτωση η εγκυρότητα των πιστοποιητικών βεβαιώνεται από τον διαπιστευμένο φορέα που τα εκδίδει,
δηλαδή από την εταιρεία CERTECH , όπως αναγράφεται άλλωστε και στο σώμα του Πιστοποιητικού . Εφόσον λοιπόν ο
διαπιστευμένος φορέας CERTECH , δηλώνει ότι η εταιρεία ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ δεν επέτρεψε τον έλεγχο για την
αναθεώρηση του Πιστοποιητικού ISO 9001:2008 , με αριθμό 13/1703 ,προκύπτει ότι δεν είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο
του 2018 ,και αποδεχόμαστε τη δήλωσή του .
Το Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου γαλβανίσματος αποτελεί έγγραφο απαιτούμενο Επί ποινής
αποκλεισμού, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης, «Παράγραφος 4. Άλλα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού β……Οι κάδοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά
διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001/2008, ISO 14001,ISO 9001:2008 του εργοστασίου
γαλβανίσματος, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου της Ε.Ε. ως προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 840
καθώς και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14 EΚ, ISO 3744 περί αποφυγής θορύβου κατά την εκκένωση μαζί με τις
σχετικές προς τούτο μετρήσεις, σήμα ασφαλείας CE.»
Β) Μετά από μακροσκοπική εξέταση του δείγματος του κάδου που προσκομίστηκε από την εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε., προέκυψαν τα παρακάτω:
-

Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις της τάξης του δύο επί της εκατό -2%-στις εξωτερικές διαστάσεις που δηλώνονται από τον
προσφέροντα στην παράγραφο 1.Κατασκευή, σελίδα 3, και στα κατασκευαστικά σχέδια , με τις εξωτερικές διαστάσεις
του δείγματος του κάδου .

-

Περιφερειακό πλαίσιο σχήματος Π : το κάτω μέρος του χείλους δεν είναι γυρισμένο εσωτερικά σε όλο το μήκος (
στις τέσσερις γωνίες δεν τερματίζει ) ,όπως περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή του προσφέροντα , 2.1. Κυρίως
σώμα , Παράγραφος Γ, σελίδα 5. Δεν είναι σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης: Το κάτω μέρος του
χείλους των κάδων θα πρέπει να είναι «γυρισμένο» εσωτερικά σε όλο το μήκος του.

-

Χειρολαβές : στην Τεχνική περιγραφή του προσφέροντα , 4.2. Χειρολαβές ,σελίδα 9, αναφέρεται ότι στο κυρίως σώμα
του κάδου υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες Οκτώ -8- χειρολαβές , ενώ το δείγμα φέρει Έξι -6- χειρολαβές, σε
διαφορετικές θέσεις από αυτές που φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν κατατεθεί . Οι χειρολαβές έχουν
παραλληλόγραμμο σχήμα , και η απόσταση από το σώμα του κάδου είναι Τριάντα -30- χιλιοστά , ενώ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο πρότυπο ΕΝ 840-6 , το ελάχιστο πλάτος είναι 36 χιλιοστά (min clearance 36mm). Η λάμα ανύψωσης
του κάδου διέρχεται μέσα από τη μια χειρολαβή σε κάθε πλευρά ,οπότε δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δύο
από τις έξι χειρολαβές .

-

Καπάκι : Α) Το καπάκι και το κυρίως σώμα συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων
μεντεσέδων αλλά δεν περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μόνομπλόκ) ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, όπως ορίζεται
στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης. Ενώ στις φωτογραφίες των κάδων, που έχουν υποβληθεί στο φάκελο των
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δικαιολογητικών φαίνεται ότι υπάρχει ενιαίος σωλήνας. και Β) Το καπάκι δεν διαθέτει ενσωματωμένα δύο μικρά
καπάκια κατασκευασμένα επίσης από πολυαιθυλένιο με χωριστό σύστημα εύκολου ανοίγματος και σταθεροποίησης
σε κλειστή θέση, ώστε να μπορεί να γίνει απόρριψη μικρών αντικειμένων και σάκων απορριμμάτων οικιακού
μεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγμα του μεγάλου καπακιού, όπως ορίζεται στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης.
-

Ποδομοχλός: Ο ποδομοχλός του δείγματος αποτελείται από τρία μέρη : ένα μέρος από κουρμπαρισμένο σωλήνα Φ26
μήκους εκατό εξήντα -160- εκατοστών (πεντάλ), μια ενδιάμεση λάμα μήκους σαράντα -40- εκατοστών και τη λάμα
ανύψωσης μήκους ενός -1,00- μέτρου περίπου , και δεν συμφωνεί με την περιγραφή του προσφέροντα 4.3
Ποδομοχλός , σελίδα 9.Στα κατασκευαστικά σχέδια που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, ο ποδομοχλός φαίνεται
ότι αποτελείται από δύο τμήματα . Ο ποδομοχλός είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική περιγραφή.

-

Οι μεταλλικοί πείροι για την ανύψωση και ανατροπή του κάδου ,στο δείγμα έχουν μήκος Εκατό δέκα -110 –
χιλιοστών με καθαρό Εξήντα πέντε – 65-

χιλιοστά . Στην Τεχνική Περιγραφή του προσφέροντα 4.6 Πείροι

ανύψωσης, σελίδα 10 , περιγράφονται με μήκος Εκατό -100- χιλιοστά με καθαρό Πενήντα -50- χιλιοστά . Ενώ η
Τεχνική περιγραφή της μελέτης αναφέρει καθαρό μήκος των πείρων Πενήντα – 50- χιλιοστά.
Σε υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας δηλώνεται ότι : « Για την επιλογή προμηθευτών και τη διακρίβωση ταύτισης των
προσφερομένων κάδων προς τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της μελέτης, σας έχουμε
αποστείλει αντιπροσωπευτικό δείγμα και παρακαλώ όπως ειδοποιηθούμε και προσκληθούμε εγκαίρως όταν γίνει η
αξιολόγηση των δειγμάτων.»
Διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ της υποβληθείσας Τεχνικής Περιγραφής του προσφέροντα και των
Κατασκευαστικών σχεδίων που συνοδεύουν την Προσφορά της εταιρείας , ο κάδος που προσκομίστηκε δεν είναι ο ίδιος
με αυτόν που περιγράφεται .
Διαπιστώθηκαν επίσης διαφοροποιήσεις του κάδου που προσκομίστηκε ως Δείγμα, με αυτόν που απεικονίζεται στην
φωτογραφία που επισυνάπτεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το Πρότυπο ΕΝ840 ,του φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., με
Αρ. Πιστ. MWRC/001/2017, ημερομηνία έκδοσης 07/08/2017, Αρ. Έκθεσης : 7700/R-17, καθώς και στις φωτογραφίες
του ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ της εταιρείας- GMG Waste Bins Catalogue-, όπου επίσης εμφανίζονται σχέδια του κάδου με
διαστάσεις που επίσης διαφοροποιούνται από τις διαστάσεις του δείγματος .
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Δείγμα του κάδου που προσκομίστηκε από την εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ δεν πληροί τις Προδιαγραφές της μελέτης για την Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και δεν είναι όμοιο με αυτό
που περιγράφεται στα υποβληθέντα έγγραφα της Τεχνικής προσφοράς .
2.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ /ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.ΣΥΣΤ.93081

Α) Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής

της εταιρείας: EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, διαπιστώθηκε
ότι το Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. , με αντικείμενο πιστοποίησης
ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, που έχει εκδοθεί από τον φορέα
διαπίστευσης BUREAU VERITAS , με αριθμό GR 162299Q , Ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης : 24 Μαρτίου 2010,
Ημερομηνία έναρξης κύκλου πιστοποίησης : 23 Μαρτίου 2016 , Αρ. Έκδοσης 1, Ημερ. Αναθεώρησης : 23 Μαρτίου 2016,
κατατέθηκε ηλεκτρονικά χωρίς την απαραίτητη επικύρωση του φωτοαντιγράφου από δικηγόρο ή άλλο δημόσιο φορέα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4250/2014, άρθρο 1, παρ. 2.β. : «…..Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ,καθώς
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α΄…….».
12

ΑΔΑ: ΨΧ8ΑΩΡΥ-ΒΙΩ
Στις 8-6-2018 απεστάλη ερώτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , Neosnomos@eprocurement.gov.gr με
αίτημα για διευκρινήσεις για το υποβληθέν δικαιολογητικό .
Στις 11-06-2018 απεστάλη ερώτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΗΜΟΣΝΕΤ, gram@dimosnet.gr .
Παραθέτουμε το κείμενο του ερωτήματος :
«Kύριοι καλημέρα, στα πλαίσια του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων »,
αρ. μελ. Κ5/2018, του Δήμου Ηλιούπολης , με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 55647, υποβλήθηκαν δύο προσφορές .Οι
προσφορές αποσφραγίστηκαν στις 30-4-2018 και διενεργείται έλεγχος των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών
Προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ,Ποιότητας Ζωής και
Καθαριότητας.
Θα θέλαμε να μας διευκρινήσετε εάν μπορούμε να ζητήσουμε διευκρίνηση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν 4412/16 , για έγγραφο - Πιστοποιητικό ISO , που απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού από τη Διακήρυξη ,
και έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά χωρίς να φέρει σφραγίδα από δικηγόρο ή άλλο φορέα για το ακριβές αντίγραφο του
πρωτοτύπου.
Μπορεί η έλλειψη αυτή να θεωρηθεί επουσιώδης πλημμέλεια ή ασάφεια ή πρόδηλο τυπικό σφάλμα που δύναται να
θεραπευτεί; »
Η Δήμος ΝΕΤ ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας απάντησε στις 15/06/2018 ως εξής :
«Απάντηση: Η διάταξη του αρ. 12 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 αναφέρεται σε διευκρινίσεις και συμπληρώσεις νομίμως
καταρχήν, υποβληθέντων στοιχείων και όχι σε αναπλήρωση μη υποβληθέντων, όπως στην προκειμένη περίπτωση α)
αρχιτεκτονικού σχεδίου, το οποίο από μόνο του, δεν αποτελεί το αιτηθέν αποδεικτικό έγγραφο κατοχής κατάλληλου
αριθμού ψυγείων και αποθηκών, β) της δεύτερης απαιτούμενης άδειας κυκλοφορίας οχήματος και γ) του απλού
αντίγραφου του επικυρωμένου από αρμόδιο φορέα πίνακα απασχολούμενου προσωπικού που υποβλήθηκε αρχικώς, το
οποίο, λόγω της έλλειψής του (μη επικύρωση της γνησιότητάς του), δεν ήταν νόμιμο (ΔΕφΑθ 2115/2014)»
Από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Neosnomos@eprocurement.gov.gr , λάβαμε στις 09/07/2018 την εξής
απάντηση :
«Σε απάντηση του ερωτήματος που μας θέσατε μέσω της από 08-06-2018 ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215 (Β’ 1924) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
«1.2.1.1 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
1.2.1.2 Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.».
Περαιτέρω, η χρήση της διάταξης του άρθρου 102 του νόμου 4412/2016 (Α’ 147) εναπόκειται στην κρίση του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.»
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Συνεκτιμώντας τις δύο απαντήσεις και με δεδομένο ότι το Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου
γαλβανίσματος αποτελεί έγγραφο απαιτούμενο Επί ποινής αποκλεισμού, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της
μελέτης , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, «Παράγραφος 4. Άλλα στοιχεία επί ποινή
αποκλεισμού

β……Οι κάδοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO

9001/2008, ISO 14001,ISO 9001:2008 του εργοστασίου γαλβανίσματος, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου της
Ε.Ε. ως προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 840 καθώς και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14 EΚ, ISO 3744
περί αποφυγής θορύβου κατά την εκκένωση μαζί με τις σχετικές προς τούτο μετρήσεις, σήμα ασφαλείας CE.»
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Β.Ε.Ε., με αντικείμενο πιστοποίησης ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η
ΧΑΛΥΒΑ, είναι Ιδιωτικό έγγραφο χαρακτηρίζεται ως μη νομίμως υποβληθέν, εφόσον δεν φέρει επικύρωση
δικηγόρου ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς για το ακριβές αντίγραφο του Πρωτοτύπου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν 4250/2014 , άρθρο 1 , παρ. 2.β..
Β) Μετά από μακροσκοπική εξέταση του δείγματος του κάδου προέκυψαν τα εξής :
-

Στο κυρίως σώμα του δείγματος δεν υπάρχει η ενιαία και λεία επιφάνεια διαστάσεων 700*120 χιλιοστά , όπως
περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή του προσφέροντα , παράγραφος δ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των
κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από υπερφορτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των
κάδων έχει κατάλληλες πολλαπλές και συνεχόμενες βαθιές πρεσαριστές νευρώσεις οι οποίες στην πρόσοψη
δημιουργούν μια ενιαία και λεία επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 700 χ 120 χιλιοστών κατάλληλη για την
τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του Δήμου, και όπως ορίζεται στην Τεχνική
περιγραφή της μελέτης .

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Δείγμα του κάδου που προσκομίστηκε από την εταιρεία EΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

–ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ δεν πληροί τις Προδιαγραφές της μελέτης για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δεν είναι
όμοιο με αυτό που περιγράφεται στα υποβληθέντα έγγραφα της Τεχνικής προσφοράς .
Η Επιτροπή,
Ευτέρπη Μεσσήνη, Πρόεδρος,

Γεώργιος Κακάτσιος, μέλος
Παρασκευή Κατσορίδα, 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 άρθρο 77
του Ν. 4555/2018, το Ν. 4412/2016, το από 30.4.2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την
συνοπτική παρουσίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα)
1) Απορρίπτει τις προσφορές που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου» (Α.Μ. Κ5/2018), οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
2) Εγκρίνει τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από το επόμενο στάδιο για το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών
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3) Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού, με τροποποίηση της μελέτης και των όρων διακήρυξης, ώστε
να εξασφαλίζεται η σαφήνεια των όρων αυτής, κυρίως ως προς τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των κάδων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του Ν4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 264/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.08.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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