ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 24/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 197/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 14 του μήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 17137/10-8-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταματέλου Δήμητρα
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. επί των ενστάσεων κατά του από 21-07-2015 2ου Πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της
Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ για το έτος 2015 της υπ. αριθμ. 9240/15-05-2015 διακήρυξης, των εταιρειών
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και
ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
1) τη με αριθμ.9240/15-05-2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.
για το έτος 2015, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 10050,
2) τη με αριθμ.05/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2015»,
3) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της υπ΄αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
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4) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13257 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14707/08-07-2015 της εταιρείας
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
5) την από 27-07-2015 υποβληθείσα από την εταιρεία «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ένσταση,
6) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13463 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14441/06-07-2015, της
εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
7) την από 27-07-2015 υποβληθείσα από την εταιρεία
«ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ένσταση,
8) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12964 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14745/09-07-2015 της εταιρείας
ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
9) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12918 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14787/09-07-2015 της εταιρείας
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
10) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑΔΕΣ Α-ΚΑ
11 το από 10-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών,
12) το από 21-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών,
13) το από 07-08-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
επί των ενστάσεων κατά του από 21-07-2015 2ου
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ
για το έτος 2015 της υπ. αριθμ. 9240/15-05-2015 διακήρυξης, των εταιρειών
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και
ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
Παρούσα στη συνεδρίαση της Ο.Ε. ήταν το μέλος της επιτροπής Πάντζου Ζωή, υπάλληλος του
Δήμου, η οποία ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή, καταθέτοντας τα πρακτικά που έχουν ως εξής:
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10/07/2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε
με την αριθμ.129/2015 (ΒΧΝΨΩΛΙ-ΗΩ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη με
αριθμ.πρωτ.εσ.1259/07-07-2015 πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς
φακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συμμετεχόντων στον
ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου
Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους της με
αριθμ.9240/15-05-2015 Διακήρυξης, και ακολούθως να προβεί στον έλεγχο και στην αξιολόγηση
αυτών.
1
2
3

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρέθας Σπυρίδων, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
τακτικό μέλος,Πρόεδρος
Πάντζου ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,
Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
τακτικό μέλος.
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Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τη με αριθμ.9240/15-05-2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.
για το έτος 2015,
2) τη με αριθμ.05/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2015»,
3) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της υπ΄αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
4) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12918 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14787/09-07-2015 της εταιρείας
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
5) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12964 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14745/09-07-2015 της εταιρείας
ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
6) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13257 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14707/08-07-2015 της εταιρείας
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
7) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13463 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14441/06-07-2015, της
εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
8) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑΔΕΣ Α-ΚΑ
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής, αφού προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
ανωτέρω προσφορών άρχισαν τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησής τους.
Η Επιτροπή λόγω του όγκου των στοιχείων των φακέλων δεν ολοκλήρωσαν τον έλεγχο και την
αξιολόγηση στην παρούσα συνεδρίαση και ομόφωνα αποφάσισαν τη διακοπή της και τη συνέχιση
αυτής στις 21-07-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.»
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Νο 2)
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)
Στη Λευκάδα σήμερα στις 21/07/2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σε
συνέχεια της από 10-07-2015 συνεδρίασης, συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την αριθμ.129/2015 (ΒΧΝΨΩΛΙ-ΗΩ0) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει και να αξιολογήσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συμμετεχόντων στον ανοιχτό
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου
Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους της με
αριθμ.9240/15-05-2015 Διακήρυξης.
1
2
3

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρέθας Σπυρίδων, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
τακτικό μέλος,Πρόεδρος
Πάντζου Ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,
Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τη με αριθμ.9240/15-05-2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.
για το έτος 2015, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 10050,
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2) τη με αριθμ.05/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2015»,
3) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της υπ΄αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
4) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12918 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14787/09-07-2015 της εταιρείας
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
5) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12964 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14745/09-07-2015 της εταιρείας
ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
6) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13257 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14707/08-07-2015 της εταιρείας
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
7) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13463 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14441/06-07-2015, της
εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
8) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑΔΕΣ Α-ΚΑ
9) το από 10-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών,
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής, άρχισαν τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησής των
φακέλων- ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών- των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των
ανωτέρω εταιρειών.
Κατά την διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. διαπίστωσε:
- ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 9240/15-05-2015
Διακήρυξης και
- ότι υπεβλήθη τεχνική προσφορά για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ όχι όμως για το σύνολο των
ειδών όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 5 της με αριθμ. 9240/15-05-2015 Διακήρυξης και το άρθρο 4 της
με αριθμ.05/2015 μελέτης: «Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό
υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες Κατηγορίες και για μία ή περισσότερες Ομάδες
αλλά για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε Ομάδας». Ειδικότερα η τεχνική
προσφορά δεν περιελάμβανε τα είδη: ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ, ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR
OIL HP PLUS, ΛΑΔΙ JCB Special Transmition Fluid και ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ Β17508 για CASE.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση του φακέλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
κατά την οποία διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά η οποία αφορά
την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ στο σύνολο των ειδών της ήταν σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.
9240/15-05-2015 Διακήρυξης και της με αριθμ.05/2015 μελέτης.
Ακολούθησε ο έλεγχος και αξιολόγηση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
της
εταιρείας
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, κατά την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε:
- ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 9240/15-05-2015
Διακήρυξης,
- ότι υπεβλήθη τεχνική προσφορά για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το σύνολο των ειδών χωρίς
όμως να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 05/2015 μελέτης για όλα τα είδη.
Ειδικότερα η εν λόγω εταιρεία πρόσφερε ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ AGROTEC TRANS 9 και ΛΑΔΙ TRANSTEC
TYPE F αντί για ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR OIL HP PLUS και ΛΑΔΙ JCB Spesial Transmition Fluid
αντίστοιχα, όπως ρητά ορίζονται στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
αριθμ.16 και 17 της με αριθμ. 05/2015 μελέτης.
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Τέλος έγινε έλεγχος και αξιολόγηση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε. κατά την οποία διαπίστωσε:
- ότι υπεβλήθη τεχνική προσφορά για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το σύνολο των ειδών χωρίς
όμως να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 05/2015 μελέτης για όλα τα είδη.
Ειδικότερα η εν λόγω εταιρεία πρόσφερε ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ELDON΄S GEAR OIL XP 80W/90, ΛΑΔΙ
ELDON΄S ELTRAN D-9 SAE 10W/30 και ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ ELDON΄S SL Differential Additive
αντί για ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR OIL HP PLUS, ΛΑΔΙ JCB Special Transmition Fluid και
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ Β17508 ΓΙΑ CASE αντίστοιχα, όπως ρητά ορίζονται στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ αριθμ.16, 17 και 18 της με αριθμ. 05/2015 μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή
ομόφωνα γνωμοδοτεί
α) να γίνει δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., διότι τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και η τεχνική προσφορά ήταν σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 9240/15-05-2015
Διακήρυξης και της με αριθμ.05/2015 μελέτης,
β) να απορριφθούν οι προσφορές των εταιρειών:
- ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. διότι δεν πληροί τον όρο του άρθρου 5 της με αριθμ. 9240/15-052015 Διακήρυξης και το άρθρου 4 της με αριθμ.05/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας.
-Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ διότι
δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 05/2015 μελέτης για όλα τα είδη. Ειδικότερα η εν
λόγω εταιρεία πρόσφερε ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ AGROTEC TRANS 9 και ΛΑΔΙ TRANSTEC TYPE F αντί για
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR OIL HP PLUS και ΛΑΔΙ JCB Spesial Transmition Fluid αντίστοιχα, όπως
ρητά ορίζονται στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ αριθμ.16 και 17 της με
αριθμ. 05/2015 μελέτης.
- ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διότι δεν πληροί
τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 05/2015 μελέτης για όλα τα είδη. Ειδικότερα η εν λόγω
εταιρεία πρόσφερε ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ELDON΄S GEAR OIL XP 80W/90, ΛΑΔΙ ELDON΄S ELTRAN D-9
SAE 10W/30 και ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ ELDON΄S SL Differential Additive αντί για ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB
GEAR OIL HP PLUS, ΛΑΔΙ JCB Special Transmition Fluid και ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ Β17508 ΓΙΑ
CASE αντίστοιχα, όπως ρητά ορίζονται στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
αριθμ.16, 17 και 18 της με αριθμ. 05/2015 μελέτης.
γ)Ο διαγωνισμός για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑΔΕΣ Α-ΚΑ να αποβεί άγονος διότι δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά.
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών εξέτασης ενστάσεων κατά
του από 21-07-2015 Πρακτικού (Νο 2)
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07/08/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστάθηκε
με την αριθμ.129/2015 (ΒΧΝΨΩΛΙ-ΗΩ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει
τις
ενστάσεις
των
εταιρειών
«Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και «ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» που υποβλήθηκαν στο στάδιο ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και
της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.9240/15-05-2015
Διακήρυξης.
1
2
3

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :
Αρέθας Σπυρίδων, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
τακτικό μέλος,Πρόεδρος
Πάντζου Ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,
Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
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τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή καταρχήν διαπίστωσε ότι κατά του από 21-07-2015 Πρακτικού (Νο 2) της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, το οποίο γνωστοποιήθηκε μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 24-07-2015 στους συμμετέχοντες στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και
της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.9240/15-05-2015
Διακήρυξης με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 10050, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά -σύμφωνα με το
άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΦΕΚ 185Β)- εμπρόθεσμα οι κάτωθι ενστάσεις :
• από την εταιρεία «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στις 27-07-2018, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Λευκάδας με αριθμ.
16119/28-07-2015, και
•

από την εταιρεία «ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.» στις 27-07-2018, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Λευκάδας με αριθμ. 16153/2807-2015.

Η Επιτροπή έλαβε υπ΄όψιν:
1) τη με αριθμ.9240/15-05-2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.
για το έτος 2015, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 10050,
2) τη με αριθμ.05/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΕΤΟΥΣ 2015»,
3) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της υπ΄αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
4) το από 21-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών,
5) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13257 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14707/08-07-2015 της εταιρείας
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
6) την από 27-07-2015 υποβληθείσα από την εταιρεία «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ένσταση,
7) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.13463 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14441/06-07-2015, της
εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. που
αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
8) την από 27-07-2015 υποβληθείσα από την εταιρεία
«ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ένσταση,
9) τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της με
αριθμ.12964 ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τον φάκελο που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο Λευκάδας και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμ.14745/09-07-2015 της εταιρείας
ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορούν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
Ακολούθως εξέτασε και μελέτησε το περιεχόμενο της ένστασης της εταιρείας «ELDON΄S HELLAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», καθώς και το περιεχόμενο της
ένστασης της εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία αναπτύχθηκαν οι απόψεις όλων των μελών
της Επιτροπής, ομόφωνα
γνωμοδοτεί
Α)την απόρριψη της από 27-07-2015 ένστασης της εταιρείας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για όλους τους κατωτέρω λόγους :
1) Ως προς το Α σημείο της ένστασης σύμφωνα με το οποίο «Η εταιρεία μας προσέφερε τα λιπαντικά
AGROTEC TRANS 9 & TRANSTEC Type F για τα οποία κατέθεσε φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών
(TDS) 16&17 αντίστοιχα που έχουν τις προδιαγραφές αυτές που απαιτεί η διακήρυξη και είναι
απολύτως κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα JCB.Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής δεν
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ελέγχθησαν τα κατατεθέντα TDS 16 & 17 και ως εκ τούτου η επιτροπή σας εσφαλμένα θεώρησε ότι
τα AGROTEC TRANS 9 & TRANSTEC Type F δεν πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης» δεν το
αποδέχεται διότι , όπως αναφέρει και στο από 21-07-2015 Πρακτικό της, στη με αριθμ.5/2015 μελέτη,
σελ. 8 ζητείται λιπαντικό με τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας JCB, όρο τον οποίο και
αποδέχτηκε η ενιστάμενη με την από 06-07-2015 υπεύθυνη δήλωση της. Έτσι ρητά ζητείται και στο
στοιχείο 18 της μελέτης λιπαντικό με τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας CASE, το οποίο και
προσφέρεται επακριβώς από την ενιστάμενη εταιρεία.
2) Ως προς το Β.1 σημείο της ένστασης κατά το οποίο η εταιρεία ΚΑΤΙΟΥ Π.&ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε τα
προϊόντα HYDRAULIC SPECIAL τα οποία περιέχουν ψευδάργυρο για τα λιπαντικά Νο 5 & 6 της με
αριθμ. 5/2015 μελέτης για τα οποία ορίζεται ότι «δεν θα περιέχουν ψευδάργυρο», η Επιτροπή δεν το
αποδέχεται διότι δεν προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία ούτε από την ένσταση ούτε από τον φάκελο
της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ Π.&ΣΙΑ Ε.Ε τον οποίο επανέλεγξε για την
περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο των προσφερομένων λιπαντικών.
3) Ως προς το σημείο Β.2 κατά το οποίο οι κατατεθείσες υπεύθυνες δηλώσεις της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ
Π.&ΣΙΑ Ε.Ε. «έχουν ημερομηνίες φυσικής υπογραφής την 3-06-20-15 και ψηφιακής υπογραφής την
03-07-2015, ενώ στη σελ.13 της διακήρυξης απαιτείται να υποβληθούν «Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς…» συνεπώς οι Υπεύθυνες
Δηλώσεις που κατέθεσε η ως άνω εταιρεία συντάχθηκαν ένα μήνα πριν τον διαγωνισμό και
καλύπτουν την χρονική περίοδο έως και την 03-06-2015 και όχι έως και την 03-07-2015 που ζητά η
διακήρυξη» η Επιτροπή δεν το αποδέχεται διότι (α) στο άρθρο 7 της με αριθμ.9240/15-05-2015
διακήρυξης προβλέπεται ότι «Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του
Ν.1599/86, υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής.», (β) σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ.150/2001 άρθρο 3 παρ.1 ορίζεται ότι «Η
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται
από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο
ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο» και (γ) η ηλεκτρονική υπογραφή της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ
Π.&ΣΙΑ Ε.Ε. χορηγήθηκε από την πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής ΕΡΜΗΣ, και
ως εκ τούτων κάνει δεκτή την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.
Β) την απόρριψη της από 27-07-2015 ένστασης της εταιρείας ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., για όλους τους κατωτέρω λόγους :
1) Ως προς το 1ο σημείο της ένστασης κατά το οποίο «Ο λόγος απόρριψης της προσφοράς μας,
δηλαδή ότι προσφέραμε τρία (3) προϊόντα ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ELDON΄S GEAR OIL XP 80W/90, ΛΑΔΙ
ELDON΄S ELTRAN D-9 SAE 10W/30 και ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ ELDON΄S SL Differential Additive
αντί για τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αντί για ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR OIL HP PLUS, ΛΑΔΙ JCB
Special Transmition Fluid και ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΟΥ Β17508 ΓΙΑ CASE δεν ευσταθεί καθ΄όσον τα
προσφερόμενα προϊόντα είναι αντίστοιχα των ζητουμένων από τη διακήρυξη, καλύπτουν όλες τις
τεχνικές προδιαγραφές είναι κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα JCB&CASE και συνεπώς πρέπει
να γίνουν αποδεκτά.
Όπως και για τα λοιπά ζητούμενα λιπαντικά της διακήρυξης οι εταιρείες κατέθεσαν προϊόντα
διαφόρων παραγωγικών εταιρειών και έγιναν αποδεκτά και σωστά έγιναν αποδεκτά καθ΄όσον
καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, έτσι και για τον ίδιο λόγο και σκεπτικό τα δεδομένα
προσφερόμενα από εμάς προϊόντα, πρέπει να γίνουν αποδεκτά καθ΄όσον καλύπτουν όλες τις
ζητούμενες προδιαγραφές της υπ΄αριθμ.5/2015 μελέτης.» η Επιτροπή δεν το αποδέχεται διότι , όπως
αναφέρει και στο από 21-07-2015 Πρακτικό της, στη με αριθμ.5/2015 μελέτη, σελ. 8 ζητείται
λιπαντικό με τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας JCB, όρο τον οποίο και αποδέχτηκε η ενιστάμενη
με την από 03-07-2015 υπεύθυνη δήλωση της.
2) Ως προς το 2ο σημείο σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «Κατέθεσε
Υπεύθυνη Δήλωση την οποία έχει συντάξει και υπογράψει στις 3-6-2-15, στην οποία και δηλώνει, ότι
δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα, ενώ την
προσφορά του την έχει υποβάλει ηλεκτρονικά στις 03-07-2015. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
υπάρχει ένα κενό χρονικό διάστημα ενός μηνός, που δεν καλύπτεται η ποινική του κατάσταση.» η
Επιτροπή δεν το αποδέχεται διότι (α) στο άρθρο 7 της με αριθμ.9240/15-05-2015 διακήρυξης
προβλέπεται ότι «Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του Ν.1599/86,
υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής.», (β) σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ.150/2001 άρθρο 3 παρ.1 ορίζεται ότι «Η προηγμένη
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ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από
ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό
όσο και στο δικονομικό δίκαιο» και (γ) η ηλεκτρονική υπογραφή της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ Π.&ΣΙΑ Ε.Ε.
χορηγήθηκε από την πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής ΕΡΜΗΣ, και ως εκ τούτων
κάνει δεκτή την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.
3) Ως προς το 3ο σημείο σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «Δεν κατέθεσε
εγκρίσεις του Γ.Χ. Κράτους για τα λιπαντικά με την δικαιολογία ότι η εταιρεία UNITRAC AEE ήταν
κλειστή και δεν ήταν προσβάσιμο το συγκεκριμένο αρχείο, συνεπώς η προσφορά του πρέπει να
απορριφθεί» η Επιτροπή δεν το αποδέχεται διότι έλαβε υπόψη της την προσκομισθείσα Υπεύθυνη
Δήλωση της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι «…Δεν
προσκομίζεται έγκριση Γ.Χ.Κ. των ειδών JCB διότι η εταιρεία UNITRACK AEE η οποία είναι
επίσημος αντιπρόσωπος, λόγω κατάστασης που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα την προηγούμενη
εβδομάδα (29-06-2015 έως 05-07-2015) έδωσε αναγκαστικές άδειες σε όλους τους υπαλλήλους με
αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμο το συγκεκριμένο αρχείο. Μόλις ανοίξει η εταιρεία θα το
προσκομίσουμε αμέσως και με διαδικασία που θα υποδειχθεί από εσάς.» λόγω της έκτακτης και
επείγουσας κατάστασης όπως διαμορφώθηκε στην ελληνική επικράτεια κατά την εν λόγω περίοδο,
αντικειμενική κατάσταση για την οποία δε φέρει ευθύνη ούτε ο φορέας που διεξάγει τον διαγωνισμό
ούτε και οι συμμετέχοντες. Με αυτό το πνεύμα άλλωστε ο Δήμος εξέδωσε την με αριθμ.14415/03-072015 Ανακοίνωση για προσκόμιση στο διαγωνισμό υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με τις εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής, οι οποίες ήταν αδύνατο να εκδοθούν από τις τράπεζες.
4) Ως προς το 4ο σημείο της ένστασης ότι η εταιρεία ΚΑΤΙΟΥ Π.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «για το λιπαντικό με
α/α 9, κατέθεσε το cyclone ad blue το οποίο είναι διάλυμα στερεάς ουσίας με νερό, ενώ από τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ.5/2015 μελέτης απαιτείται 32,5%» δεν το αποδέχεται διότι η
περιεκτικότητα σε ουρία σύμφωνα με τα όρια των προδιαγραφών ISO 22241, πρέπει να είναι μεταξύ
31,8% έως 33,2% κ.β. και η αναφορά στην περιεκτικότητα της ουρίας 32,5% στη μελέτη είναι η μέση
τιμή του επιτρεπτού ορίου.
5) Ως προς το 5ο και 6ο σημείο ότι « για το λιπαντικό με α/α 16 προσφέρει το JCB OIL PLUS το
οποίο δεν καλύπτει την μοναδική απαιτούμενη προδιαγραφή API GL-4, η οποία ζητείται από τη
διακήρυξη και για το λιπαντικό με α/α 17 προσφέρει το JCB Transmition Fluid 10w το οποίο δεν
καλύπτει την προδιαγραφή ESP-M2C 33G, η οποία ζητείται από τη διακήρυξη» η Επιτροπή δεν τα
αποδέχεται διότι η εν λόγω εταιρεία προσέφερε επακριβώς τα ζητούμενα από τη μελέτη λιπαντικά
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR OIL HP PLUS και ΛΑΔΙ JCB Special Transmition Fluid, τα οποία είναι της
εταιρείας που παράγει και τα μηχανήματα JCB για τα οποία προορίζονται.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την αναβολή της λήψης απόφασης, προκειμένου να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία για την
διερεύνηση των ενστάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 197/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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