Απόσπασμα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:19/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:173/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
16886/28.6.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.19-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας., για την
επικύρωση του αρ.3/12 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και
Αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της
εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγ:κ. Eλευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο εισηγητής ανέφερε ότι :
«Η Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού του Δήμου
Λευκάδας, συνήλθε στις 25/6/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα εν Λευκάδα
γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, για την αποσφράγιση των
προσφορών και τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής των
υποψήφιων αναδόχων της εργασίας «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας»,
αποτελούμενη από τους:

1. Βραχνούλας Δημήτρης

Πρόεδρος

2. Πάντζου Ζωή

Μέλος

3. Μαρκεσίνη Αναστασία

Μέλος

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης μεταφέρθηκαν στην αίθουσα οι Οικονομικές
Προσφορές των παρακάτω οικονομικών φορέων, που έγιναν αποδεκτοί κατά το
προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας:

1. «MENTORING A.E.»
Μετά τον έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς, όπου διαπιστώθηκε ότι
αυτή ανταποκρίνεται στα αναφερόμενα της διακήρυξης και τα οριζόμενα στη
σχετική νομοθεσία και συνεπώς γίνεται δεκτή, καταγράφηκε η προσφερόμενη
οικονομική προσφορά η οποία αναγραφόταν από τον συμμετέχοντα
ολογράφως και αριθμητικά.
Κατόπιν αυτού, καταρτίστηκε ο κατωτέρω πίνακας:

Α/Α

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

1

MENTORING
A.E.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΡΙΘΜΗΤ.
39.430,89 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΕΥΡΩ

48.500,00 €
(ΜΕ ΦΠΑ)

Βάση του τύπου με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών,
ήτοι: Λi = 0,80 * ( Βi / Βmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki),
η
βαθμολογία
της
εταιρείας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι:

ΕΚΠΤΩΣΗ

MENTORING

A.E.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,80* (103/103) + 0,20* (39.430,89/39.430,89) = 1

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος
στην εταιρεία MENTORING A.E.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να κοινοποιήσει το πρακτικό στο αρμόδιο
όργανο του Δήμου προς έγκριση “
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση του
αρ.3/12 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, για
την επιλογή αναδόχου για την παροχή της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,πρ/σμού 50.000,00 € , για την οποία έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση υπό Κ.Α. 00/6495.007 στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 και
την κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία MENTORING A.E.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

3%

ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του αρ.3/12 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης
του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,πρ/σμού 50.000,00 € , για την οποία έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α. 00/6495.007 στον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2012 και την κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία MENTORING
A.E.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 173/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

