Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 7/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:70/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 6η του µήνα
Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.5527/ 28.2.2014
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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
2ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση των από 29-01-2014 και 2002-2014 Πρακτικών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στον πρόχειρο
διαγωνισµό για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες
του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2013 σύµφωνα µε τους
όρους της µε αριθµ.33220/20-11-2013 ∆ιακήρυξης .
Εισηγήτ:κα.Κων/να Γεωργάκη, υπάλληλος Τµηµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών

O Εισηγητής αναφέρει:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
1.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων
και Κοινοτήτων»,
3.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/2303-1993),

4.την αριθµ.350/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες
του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2013,
5.τη µε αριθµ.256/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης
πιστώσεων του προϋπολογισµού,
6.τη µε αριθµ.259/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των
όρων, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη σύνταξη της διακήρυξης,
7.την αριθµ.147/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας,
8.τη µε αριθµ. 33220/2013 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας,
9.τη µε αριθµ.15/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας,
10. το µε αριθµ.1952/24-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
µε το οποίο κοινοποιείται στους συµµετέχοντες η µε αριθµ.15/2014 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής,
11.τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία BRINX
Α.Ε.,
12. τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία ΧΟΥΝΤΗΣ
Β. ΜΙΧΑΗΛ,
13.τα από 29-01-2014 και 20-02-2014 Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και στα οποία
αναφέρονται τα εξής:
«Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1)τη µε αριθµ. 33220/20-11-2013 ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος
2013,
2)τη µε αριθµ.147/2013 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
3)τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
4)τη µε αριθµ.15/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί εξέτασης ενστάσεων και
έγκρισης των από 03-12-2013 και 13-01-2014 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Λευκάδας,
5) τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία BRINX Α.Ε.,
6)τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία ΧΟΥΝΤΗΣ Β.
ΜΙΧΑΗΛ.
Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής άρχισαν τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων BRINX Α.Ε. και ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ στο
διαγωνισµό.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία
BRINX Α.Ε. διαπίστωσε ότι δεν προσκοµίστηκαν τα δείγµατα των παρ.1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΟΞΕΩΝ
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

και

5.4.

Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ

ΚΑΠΕΛΟ

κεφ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 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.147/2013 µελέτη, προσπέκτους και δείγµατα.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της
επιχείρησης µε την επωνυµία ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ κατά την οποία διαπίστωσε τα κάτωθι:

α) δεν έχουν προσκοµιστεί τα DΑTA SHEET του κάθε προϊόντος, όπως ορίζεται στην
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της αριθµ.147/2013 µελέτης,
β) δεν έχει προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση στοιχείων κατασκευαστή ή του προµηθευτή,
όπως ορίζεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της αριθµ.147/2013 µελέτης,
γ) το προσκοµισθέν δείγµα της παραγράφου 1.6 «ΓΑΝΤΙΑ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ» κεφ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 µελέτης δε συµφωνεί
µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά,
δ) το προσκοµισθέν δείγµα της παραγράφου 2.4 «ΜΑΣΚΑ ΧΛΩΟΚΟΠΤΙΚΟΥ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 µελέτης, δεν περιλαµβάνει το καπέλο,
ε) στο προσκοµισθέν δείγµα της παραγράφου 3.2 «ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 µελέτης, το υλικό κατασκευής 65 % πολυεστέρας και
35% βαµβάκι ενώ το ζητούµενο υλικό είναι βαµβάκι,
στ) το προσκοµισθέν δείγµα της παραγράφου 3.3 «ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ»
κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 µελέτης, δεν έχει όλα τα απαιτούµενα
χαρακτηριστικά,
ζ) δεν προσκοµίσθηκε δείγµα της παραγράφου 4.4 «ΜΠΟΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΤΗΘΟΣ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 µελέτης,
η) δεν προσκοµίσθηκε δείγµα της παραγράφου 5.4 «Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΠΕΛΟ» κεφ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθµ.147/2013 µελέτης,
ζ) δεν προσκοµίστηκαν προσπέκτους όπως προβλέπεται στο άρθ.6 ΚΕΦ. ΕΙ∆ΙΚΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
Η Επιτροπή κρίνει ουσιώδεις τις αποκλίσεις και ελλιπή τον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ.33220/20-11-2013 ∆ιακήρυξης και της µε αριθµ.147/2013 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 απορριφθεί η τεχνική προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία

ΧΟΥΝΤΗΣ Β.

ΜΙΧΑΗΛ, 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»

14.το αριθµ.πρωτ.5236/26-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε
το οποίο κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους τα από 29-01-2014 και 20-02-2014
Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών,
15. το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση στο παρόν στάδιο,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση των από 29-01-2014 και 20-02-2014 Πρακτικών της Επιτροπής
Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων επιχειρήσεων µε τις
επωνυµίες BRINX Α.Ε. και ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ στον πρόχειρο διαγωνισµό για

την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2013 κατά τους όρους της µε αριθµ.33220/20-11-2013
∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε τα οποία η Επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί να γίνει
δεκτή η τεχνική προσφορά της επιχείρησης BRINX Α.Ε. και να απορριφθεί η
τεχνική προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ, για
τους λόγους που αναφέρονται στα εν λόγω πρακτικά, που αποτελούν
αναπόσπαστα µέρη της παρούσης ».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να εγκρίνει από 29-012014 και 20-02-2014 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών των συµµετεχόντων επιχειρήσεων µε τις επωνυµίες BRINX Α.Ε. και
ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους
2013 κατά τους όρους της µε αριθµ.33220/20-11-2013 ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει τα
από 29-01-2014 και 20-02-2014 Πρακτικά της Επιτροπής
Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων επιχειρήσεων µε τις
επωνυµίες BRINX Α.Ε. και ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ στον πρόχειρο διαγωνισµό για
την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2013 κατά τους όρους της µε αριθµ.33220/20-11-2013
∆ιακήρυξης, και
– γίνεται δεκτή η τεχνική προσφορά της επιχείρησης BRINX Α.Ε. και
- απορρίπτει την τεχνική προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία ΧΟΥΝΤΗΣ
Β. ΜΙΧΑΗΛ, για τους λόγους που αναφέρονται στα εν λόγω πρακτικά, που
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 70/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

