ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 48ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:353/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22364/2-11-2018 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των Πρακτικών Επιτροπής ∆ιενέργειας
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας, της υπ. αριθµ.17350/29-08-2018 διακήρυξης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήµονες».
Βάσει της 271/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ.
17350/29-08-2018 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ
18PROC003621271).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 82/2018-Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε τα από 13-09-2018 και 22-10-2018 πρακτικά
αξιολόγησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή για την
ανάδειξη του της εταιρείας «BRINX A.E.», Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248-Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123,
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού διότι η προσφορά που υπέβαλε
κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και από οικονοµική
άποψη συµφέρουσα. Τα πρακτικά έχουν ως εξής:

1

«Στη Λευκάδα σήµερα την 13-09-2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε την αριθµ.
πρωτ. ΕΣ. 1721/10-09-2018 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2018 (σχετ. η υπ’ αριθµ. 17350/29-08-2018 διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν.
3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) την αριθµ. 82/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
υπ’ αριθ. 177/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθµ. 17350/29-08-2018
διακήρυξη, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣ. 1721/10-09-2018 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Λευκάδας για συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισµού.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά της εταιρείας «BRINX A.E.»,
Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248-Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ. 18103/10-09-2018 και ώρα 09:48 π.µ.
Μετά την λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Καταχωρήθηκε η προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της προσφοράς της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλου της
προσφοράς συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 17350/29-08-2018 διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς και εξευρέθηκαν
τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», φάκελος µε την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά» και φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» που εξωτερικά συµφωνούν µε τα
οριζόµενα στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και
προέβη στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το
νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
στην µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την παρ.
2.4.3. της διακήρυξης, στον συνηµµένο Πίνακα Β΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφοράς της εταιρείας «BRINX A.E.» συµφωνούν µε τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
5. Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο της τεχνικής
προσφοράς και των συνοδευτικών υποβληθέντων δειγµάτων.
6. Λόγω του µεγάλου όγκου των υπό εξέταση δειγµάτων και των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών, η
Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να διακόψει την διαγωνιστική διαδικασία λόγω λήξης του ωραρίου εργασίας και
να συνεδριάσει εκ νέου σε νέα ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
«Στη Λευκάδα σήµερα την 22-10-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του ∆ήµου) η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών
& αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.
82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην συνέχιση του
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2018 (σχετ. η υπ’ αριθµ. 17350/29-08-2018 διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
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3) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 5) την αριθµ. 82/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την υπ’ αριθ. 177/2018 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθµ. 17350/29-08-2018 διακήρυξη, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΕΣ. 1721/10-09-2018 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για συνεδρίαση της
Επιτροπής διαγωνισµού, 9) το από 13-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή συνέχισε την διαγωνιστική διαδικασία από το σηµείο που είχε διακοπεί (συνεδρίαση της 13-092018), ήτοι τον έλεγχο και την αξιολόγηση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και των δειγµάτων των υπό
προµήθεια ειδών της µοναδικής συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας «BRINX A.E.».
Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων τεχνικών στοιχείων, δικαιολογητικών και δειγµάτων διαπιστώθηκε ότι
καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου και συνεπώς κάνει δεκτή στην διαγωνιστική
διαδικασία την προσφορά της εταιρείας «BRINX A.E.».
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας
«BRINX A.E.», η προσφορά της οποίας έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στην
µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς κατέγραψε τις τιµές σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
Α/Α
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζεύγη)

2.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC (ζεύγη)

3.
4.
5.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζεύγη)

6.
7.
8.
9.

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

1.140

1,18

1.345,20

86

1,58

135,88

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

5

11,96

59,80

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

12

1,40

16,80

1.296

0,46

596,16

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 100 τεµ.)

652

5,15

3.357,80

ΚΡΑΝΗ
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

17

7,22

122,74

23,59

141,54

10,25

1.619,50

58,80

294,00

3,08

372,68

6
158

10.

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

11.

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P1 (κουτί 10 τεµ.)

121

12.

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3

14

14,00

196,00

13.

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEK 2P3

12

109,55

1.314,60

14.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

183

3,09

565,47

15.

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

12

5,68

68,16

16.

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ηµιάρβυλα)

153

14,70

2.249,10

17.

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

152

23,38

3.553,76

18.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (σετ)

5

78,40

392,00

19.

ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΪ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

94

1,44

135,36

20.

ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΟ ΨΑΘΑ ΘΕΡΙΝΑ

26

3,50

91,00

21.

ΚΑΠΕΛΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ

4

17,29

69,16

22.

ΣΚΑΦΑΝ∆ΡΟ

23.

ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

24.

5

8

29,80

238,40

140

22,80

3.192,00

ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΑΚΑΚΙ

4

23,80

95,20

25.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ

12

17,96

215,52

26.

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

5

45,22

226,10

27.

ΚΩΝΟΙ

127

10,18

1.292,86

28.

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

3

2,18

6,54

29.

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ

3

51,10

153,30

30.

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-shirt) κοντοµάνικα

6

3,99

23,94

31.

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ (φούτερ)

3

7,00

21,00

3

32.

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

70

19,80
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

1.386,00
23.547,57
5.651,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29.198,99

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 17350/29-08-2018 διακήρυξη και την αριθµ. 177/2018 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις τιµές της αγοράς και τις τιµές αντίστοιχων διαγωνισµών τα τελευταία έτη στον ∆ήµο Λευκάδας
5. την ανάγκη προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας
για το έτος 2018
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «BRINX A.E.», Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248-Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123,
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2018, γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του ∆ήµου και
από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 23.547,57 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 29.198,99
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.

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 ανάδειξη της εταιρείας «BRINX A.E.», Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248-Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123,
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2018, γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του ∆ήµου και
από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 23.547,57 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 29.198,99
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 353/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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