ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 42/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 329/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 9 του μήνα Δεκεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 26188/4-12-2015 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. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. επί υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις
ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/μενος Τμήματος Πρ/σμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι εξ΄
αναβολής, ύστερα από αίτημα της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015, προκειμένου να επανεξετάσει το θέμα και να
καταθέσει εκ νέου, το πρακτικό Νο 3, το οποίο έχει ως εξής:
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19470/09-09-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο3
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
(εξέταση ένστασης εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ)
Στη Λευκάδα σήμερα στις 27/11/2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.
συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 188/2015
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη με αριθμ. πρωτ.εσ. 1880/15-10-2015 πρόσκληση,
προκειμένου να εξετάσει την 24493/18-11-2015 ένσταση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ κατά
του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο
διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 19470/09-09-2015
Διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Γεωργάκης Θωμάς, ΠΕ3 Πολ.Μηχανικός, αναπληρωματικό μέλος.
2 Μαρκεσίνη Αναστασία, Μηχ.Μηχανικός Τ.Ε. τακτικό μέλος.
3 Γληγόρης Νικόλαος, ΠΕ1 Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1)τη με αριθμ. 19470/09-09-2015 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015,
2)τη με αριθμ.86/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
3)τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
4) τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία BRINX Α.Ε.,
5)τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ
6) Την αριθ.πρωτ. 24493/18-11-2015 ένσταση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ.
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν την ένσταση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ
η οποία κρίθηκε εμπρόθεσμη και νόμιμα υποβλειθήσα, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης και
επανελέγχου διαπίστωσαν τα κάτωθι:
1. Σχετικά με το Α τμήμα της ένστασης εμμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση και θεωρούμε ότι
σύμφωνα με την διακήρυξη (άρθρο 7και 9), θα έπρεπε τα πιστοποιητικά ελέγχου (ISO) να
προσκομισθούν από την εταιρεία, μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
Επίσης σωστά δεν ζητήθηκαν διεκρυνήσεις, αφού για την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ η
Επιτροπή είχε τα απαραίτητα για να αξιολογήσει την προσφορά.
Το γεγονός ότι προσκομίσθηκαν τα ISO από την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ ξενόγλωσσα,
αποτελεί από μόνο του λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Περαιτέρω από επανέλεγχο των δειγμάτων 6.3, 5.2, 7,4, και 7,5 διαπιστώσαμε ότι:
α) Για το δείγμα 6.3 ΜΠΟΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ υπάρχει εξωτερικά της
νάϋλον συσκευασίας αυτοκόλλητο που αναγράφονται πάνω τα ΕΝ343 και ΕΝ340, ενώ δεν υπάρχει
άλλη ένδειξη πάνω στο προϊόν.
β) Για το δείγμα 5,2 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ υπάρχουν εξωτερικά της συσκευασίας τα
ΕΝ1512, ΕΝ ISO 13982-1 και ΕΝ13034.
γ) Για το δείγμα 7.4 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ υπάρχουν τα απαιτούμενα ΕΝ, απλώς το προσκομισθέν
prospectus δεν αντιστοιχεί στο προϊόν.
δ) Για το δείγμα 7.5 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΑΚΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ υπάρχουν τα απαιτούμενα ΕΝ, απλώς
το προσκομισθέν prospectus δεν αντιστοιχεί στο προϊόν.
2. Σχετικά με το τμήμα Β της ένστασης που αφορά την έλλειψη δύο δειγμάτων της εαιρείας BRINX
A.E. αποδεχθήκαμε την υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας BRINX A.E. γιατί τα δύο δείγματα που δεν
προσκομισθήκαν αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας και
είναι ήσσονος σημασίας.
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Στην περίπτωση δε που αποδοθούν διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
της εταιρείας και των prospectus που κατέθεσε, δεν θα παραλάβουμε τα υλικά και θα τα αναζητήσουμε
στο εμπόριο λόγω του χαμηλού κόστους αυτών.
Επίσης συνεκτιμάται το γεγονός ότι σύντομα κλείνει το οικονομικό έτος και υπάρχει ο κίνδυνος λόγω
καθυστέρησης της διαδικασίας, οι εργαζόμενοι να μην προμηθευτούν τα είδη ατομικής προστασίας
που είναι εντελώς απαραίτητα.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή :
Γνωμοδοτεί
1. Απορρίπτει ομόφωνα την ένσταση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ ως προς το πρώτο σκέλος
της που αφορά την συμμετοχή της εταιρείας στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
2. Κάνει δεκτή κατά πλειοψηφία, με σύμφωνη γνώμη των μελών Αναστασίας Μαρκεσίνη και Γεωργάκη
Θωμά, ως προς το δεύτερο σκέλος της την ίδια ένσταση, που αφορά την περεταίρω συμμετοχή της
εταιρείας BRINX A.E. στον διαγωνισμό, με το τρίτο μέλος της επιτροπής Νικόλαο Γληγόρη να έχει
αντίθετη άποψη θεωρώντας ότι:
Α)Σχετικά με το τμήμα Β της ένστασης που αφορά την έλλειψη δύο δειγμάτων της εαιρείας BRINX
A.E. αποδέχομαι την υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας BRINX A.E. γιατί τα δύο δείγματα που δεν
προσκομισθήκαν αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας και
είναι ήσσονος σημασίας (συνολική αξία 60 ευρώ).
Β)Επίσης τα δύο είδη δεν αναγράφονται στο ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΄΄παροχή μέσων ατομικής
προστασίας υπαλλήλων ΟΤΑ΄΄, και βάση του οποίου θα έπρεπε να συνταχθεί η μελέτη.
Γ)Τέλος συνεκτιμάται το γεγονός ότι σύντομα κλείνει το οικονομικό έτος και υπάρχει ο κίνδυνος
λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας, οι εργαζόμενοι να μην προμηθευτούν τα είδη ατομικής
προστασίας που είναι εντελώς απαραίτητα.
Λευκάδα, 27 Νοεμβρίου 2015
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών»
Τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής έχουν ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19470/09-09-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Νο1

Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών)
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19/10/2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.
συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 188/2015
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη με αριθμ.πρωτ.ες. 1880/15-10-2015 πρόσκληση,
προκειμένου να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισμό
για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας
για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 19470/09-09-2015 Διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Γεωργάκης Θωμάς, ΠΕ3 Πολ.Μηχανικός, αναπληρωματικό μέλος.
2 Μαρκεσίνη Αναστασία, Μηχ.Μηχανικός Τ.Ε. τακτικό μέλος.
3 Γληγόρης Νικόλαος, ΠΕ1 Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1)τη με αριθμ. 19470/09-09-2015 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015,
2)τη με αριθμ.86/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
3)τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
4) τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία BRINX Α.Ε.,
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5)τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ
6)τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής άρχισαν τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων BRINX Α.Ε. ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ και ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε στο διαγωνισμό.
Η Επιτροπή λόγω του όγκου των τεχνικών στοιχείων (φακέλων και δειγμάτων) δεν ολοκλήρωσαν
τον έλεγχο και την αξιολόγηση στην παρούσα συνεδρίαση και ομόφωνα αποφάσισαν τη διακοπή της
και τη συνέχιση αυτής την 11-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Λευκάδα, 19 Οκτωβρίου 2015
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.19470/09-09-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Νο2

Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών)
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11/11/2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σε
συνέχεια της από 19-10-2015 συνεδρίασης, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η
οποία συστάθηκε με την αριθμ.188/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015
σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.19470/09-09-2015 Διακήρυξης.
1
2
3

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Γεωργάκης Θωμάς, ΠΕ3 Πολ.Μηχανικός, αναπληρωματικό μέλος
Μαρκεσίνη Αναστασία,Μηχ.Μηχανικός Τ.Ε., τακτικό μέλος,
Γληγόρης Νικόλαος ΠΕ1 Διοικητικός, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1)τη με αριθμ. 19470/09-09-2015 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015.
2)τη με αριθμ.86/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
3)τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
4) τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία BRINX Α.Ε.,
6)τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ.
7)τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής άρχισαν τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων BRINX Α.Ε. , ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία
BRINX Α.Ε. διαπίστωσε ότι δεν προσκομίστηκαν τα δείγματα των παρ.1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΟΞΕΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ και 7.6. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΠΕΛΟ κεφ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της
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αριθμ. 86/2015 μελέτης, προσκομίστηκαν όμως σχετικά προσπέκτους, υπεύθυνη δήλωση της
εταιρείας ότι θα σταλούν όταν θα είναι άμεσα διαθέσιμα από τους κατασκευαστές καθώς και υπεύθυνη
δήλωση στοιχείων του κατασκευαστή του εν λόγω προϊόντος. Κατά τα λοιπά ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς ήταν πλήρης με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην με αριθμ.86/2015 μελέτη,
προσπέκτους και δείγματα.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης με
την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ κατά την οποία διαπίστωσε τα κάτωθι:
α) δεν έχουν προσκομιστεί τα πιστοποιητικά ελέγχου μεταφρασμένα στα Ελληνικά, σύμφωνα με τα
άρθρα 7 και 9 της διακήρυξης.
β) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 6.3. «ΜΠΟΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΤΗΘΟΣ» κεφ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης δεν υπάρχει στο prospectus,
ενώ λείπουν και οι τεχνικές του προδιαγραφές.
γ) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 5.2 «ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ»
κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν υπάρχει στο prospectus που
προσκομίσθηκε.
ε) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 7,4 «ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν υπάρχει στο prospectus που προσκομίσθηκε.
στ) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 7.5 «ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ»
κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν υπάρχει στο prospectus που
προσκομίσθηκε.
Η Επιτροπή κρίνει ουσιώδεις τις αποκλίσεις και ελλιπή τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της
εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.19470/0909-2015 Διακήρυξης και της με αριθμ.86/2015 μελέτης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης
με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατά την οποία διαπίστωσε τα κάτωθι:
α) δεν έχουν προσκομιστεί τα πιστοποιητικά ελέγχου για όλα τα δείγματα.
β) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 7.3. «ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» κεφ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν έχει το βάρος που απαιτείται και επίσης
δεν αντιστοιχεί στο prospectus που κατατέθηκε.
γ) από το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 7,6 «ΚΑΠΕΛΑ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
της αριθμ.86/2015 μελέτης, λείπουν τα λάστιχα.
δ) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 7,5 «ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ»
κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν αντιστοιχεί στο prospectus που
κατατέθηκε.
ε) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 1.1 «ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν αντιστοιχεί στο prospectus που κατατέθηκε.
στ) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 7.4 «ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν αντιστοιχεί στο prospectus που κατατέθηκε.
ζ) το προσκομισθέν δείγμα της παραγράφου 6,2 «ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθμ.86/2015 μελέτης, δεν αντιστοιχεί στο prospectus που κατατέθηκε
Η Επιτροπή κρίνει ουσιώδεις τις αποκλίσεις και ελλιπή τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της
εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με τους όρους της με
αριθμ.19470/09-09-2015 Διακήρυξης και της με αριθμ.86/2015 μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή
ομόφωνα γνωμοδοτεί
α) να γίνει δεκτή η τεχνική προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία BRINX Α.Ε., για τους λόγους
που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό,
β) να απορριφθούν οι τεχνικές προσφορές των επιχειρήσεων με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.
ΣΑΝΤΑΣ και ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω
σκεπτικό.
Κατόπιν των ανωτέρω οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία
προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται δε δύο πρωτότυπα ως παρακάτω:

Λευκάδα, 11 Νοεμβρίου 2015
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τα παραπάνω πρακτικά, όπως κατατέθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης, ομόφωνα
αποφασίζει:
1. Την απόρριψη του Α σκέλους της υποβληθείσας ένστασης της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.
ΣΑΝΤΑΣ κατά του από 11-11-2015 πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών του διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρεται στα πρακτικά Νο 2 και Νο 3
της Επιτροπής.
2. Την αποδοχή του Β σκέλους της υποβληθείσας ένστασης της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.
ΣΑΝΤΑΣ κατά του από 11-11-2015 πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών του διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό Νο 3 της
Επιτροπής.
3. Την έγκριση των από 19-10-2015, 11-11-2015 (ως προ το (β) σκέλος) και 27-11-2015
πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, απορρίπτονται οι προσφορές των επιχειρήσεων BRINX Α.Ε και ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ. ΣΑΝΤΑΣ και ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις
ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015,
αποβαίνει άγονος.
Η Ο.Ε. ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου, να ξεκινούν εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες
για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας, καθώς και όλους τους διαγωνισμούς που αφορούν στο προσωπικό
του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 329/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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