Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 6/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:54/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.4751/
21.2.2014 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικ.
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση των από 12-2-014 και 182-014 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που
αφορούν στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό για την
προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε
τους όρους της µε αρ.34805/4-12-13 ∆ιακήρυξης .
Εισηγήτ: κ. Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµηµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Eισηγείται η κα..Κων/να Γεωργάκη, υπάλληλος του Τµηµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών και αναφέρει:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
1.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/2303-1993),
2.τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»,
3.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων»,
4.την
αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007
εγκύκλιο
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
«Εφαρµογή
διατάξεων Ν.3463/2006»,

5.τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 α΄/2007) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
6.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
7.τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων»,
8.την αριθµ.Π1/2345/19-03-2013 (ΦΕΚ 688 Β΄/26-03-2013 Απόφαση Υφ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
9.τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και τις
µεταγενέστερες τροποποιήσεις του,
10.την
αριθµ.5/2012
απόφαση
∆.Σ.
Λευκάδας
«Κατασκευή
σταθµών
µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας»,
11.την αριθµ.1267/02-08-2012 απόφαση Περ.Ιονίων Νήσων «Ένταξη της πράξης
κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας κε κωδ. MIS
379456 στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι
Νήσοι»,
12.τη µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας,
13.την αριθµ.313/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας ανοιχτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια
κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας,
14.την υπ΄αριθµ.215/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού
διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού,
15.την υπ. αριθµ.221/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
καθορίστηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανοικτού διεθνούς δηµόσιου
διαγωνισµού ,
16.την υπ΄αριθµ.267/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκαν τα από 28-11-2013 και 02-12-2013 πρακτικά των Επιτροπών
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οποία ο ανοικτός
διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 29772/16-10-2013 διακήρυξη, απέβη άγονος και
προτείνεται η επανάληψή του µε τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές,
17.την υπ΄αριθµ.397/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια κοντέινρς και οχηµάτων µεταφοράς, προϋπολογισµού 801.345,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της
αρχικής διακήρυξης και µελέτης,
18.την υπ΄αριθµ.268/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του επαναληπτικού
ανοικτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού,
19.τη µε αριθµ.282/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και οι Επιτροπές Αξιολόγησης
προσφορών για διαγωνισµούς και απευθείας αναθέσεις,
20.τη µε αριθµ.34805/04-12-2013 διακήρυξη,
21.την προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία HELMA A.E.,
22.το από 16-01-2014 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού,
23.το µε αριθµ.2393/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο διαβιβάστηκε το από 16-01-2014 πρακτικό της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό,
24.τη µε αριθµ.27/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνει το
από 16-01-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και κάνει δεκτή
στο διαγωνισµό την προσφορά της συµµετέχουσας εταιρείας µε την επωνυµία
HELMA A.E.,

25.το µε αριθµ. 3047/05-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο κοινοποιείται στην εταιρεία µε την επωνυµία HELMA
A.E. η µε αριθµ. 27/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
26. το από 12-02-2014 (Νο 1) Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας µε την επωνυµία HELMA A.E.στο
διαγωνισµό της µε αριθµ. 34805/04-12-2013 διακήρυξης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
27. το από 18-02-2014 (Νο 2) Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας µε την επωνυµία HELMA A.E.στο
διαγωνισµό της µε αριθµ. 34805/04-12 2013 διακήρυξης και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
1. Όχηµα µεταφοράς απορριµµατοκιβωτίων µε γάντζο (ελκυστής)

ΟΜΑ∆Α
Α΄ΤΕΧΝΙΚΑ
βαρύτητας 70 %)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Συντελεστής

1.

Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές του
πλαισίου

2.

Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προσφορές της
υπερκατασκευής.

3.

Τεχνική
αξία
(Λειτουργικότητα,
αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού)
Καταλληλότητα του προσφεροµένου εξοπλισµού για την
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα
ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήµατος και του
προµηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η
εµπειρία,
ο
απαιτούµενος
εξοπλισµός
του
διαγωνιζοµένου, πιστοποίησης ISO κ.λ.π.)

4.

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α΄

1.
2.

ΒΑΘΜΟΣ

8
- η ονοµαστική ισχύς του
προσφερόµενου οχήµατος
είναι κατά 10% αυξηµένη σε
σχέση µε την απαίτηση ενώ η
ροπή κατά 5%.
- διαπιστώθηκαν αποκλίσεις
όσον αφορά α. τον αριθµό
ταχυτήτων οπισθοπορείας
που είναι δυο αντί τεσσάρων
και β. όσον αφορά τα φρένα
που στους πίσω άξονες είναι
ταµπούρα αντί για
δισκόφρενα. Οι αποκλίσεις
αυτές κρίνονται ως µη
ουσιώδεις από την επιτροπή
και το όχηµα κρίνεται
καταλληλο για την
εξυπηρέτηση του σκοπού
του.
19
Πληρούνται οι προδιαγραφές, πλην όµως η περιγραφή
κρίνεται φτωχή.
10
11
επτά βεβαιώσεις ∆ήµων
όσον αφορά την ικανοποίηση
αυτών και την καλή
συνεργασία µε τον
προµηθευτή.

48

ΟΜΑ∆Α Β΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30
%)
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Αξιοπιστία
προµηθευτή,
εκπαίδευση
χειριστών,

ΒΑΘΜΟΣ
10
28

3.

ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών –
SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του
προµηθευτή
µετά
την
πώληση
(εξειδικευµένο
προσωπικό, τρόπος αντιµετώπισης προληπτικών
συντηρήσεων κι επισκευών)
Πωλήσεις παρόµοιων οχηµάτων στην Ελλάδα

4.
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β΄

Λίγο προσωπικό
Φτωχή περιγραφή

4
µικρός αριθµός παρόµοιων
οχηµάτων
5

47

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ=0,70Χ48+0,30Χ47=47,7

3

3

3

2. Απορριµµατοκιβώτια 35 m , 30 m και 20 m .
ΟΜΑ∆Α
Α΄ΤΕΧΝΙΚΑ
βαρύτητας 70 %)
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Συντελεστής

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία του εξοπλισµού και
σύµφωνα προς τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

ΒΑΘΜΟΣ

48
Φτωχή περιγραφή

48

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α΄

ΟΜΑ∆Α Β΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30
%)
1.
Χρόνος παράδοσης
2.
Εγγύησης καλής λειτουργίας
3.
∆ιασφάλιση ανταλλακτικών
4.
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, (παρεχόµενο και
διασφαλισµένο service)
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β΄
50

ΒΑΘΜΟΣ
10
10
10
20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ=0,70Χ48+0,30Χ50=48,6

3. Κλειστό απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσας

ΟΜΑ∆Α
Α΄ΤΕΧΝΙΚΑ
βαρύτητας 70 %)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Συντελεστής

ΒΑΘΜΟΣ

1.

Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές του
πλαισίου

11
- η ονοµαστική ισχύς του
προσφερόµενου οχήµατος
είναι κατά 3,5% αυξηµένη σε
σχέση µε την απαίτηση ενώ η
ροπή κατά 4,5%.
- Το µικτό φορτίο είναι 19.000
kgr µεγαλύτερο κατά 5% της
απαίτησης

2.

Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προσφορές της
υπερκατασκευής.

18
- Η ονοµαστική συµπίεση
είναι 6:1 20% µεγαλύτερη
από την αιτούµενη

3.
4.

Τεχνική
αξία
(Λειτουργικότητα,
αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού)
Καταλληλότητα του προσφεροµένου εξοπλισµού για την
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα
ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήµατος και του
προµηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η
εµπειρία,
ο
απαιτούµενος
εξοπλισµός
του
διαγωνιζοµένου, πιστοποίησης ISO κ.λ.π.)

- ∆εν αναφέρονται οι χρόνοι
κύκλων.
10
11
επτά βεβαιώσεις ∆ήµων
όσον αφορά την ικανοποίηση
αυτών και την καλή
συνεργασία µε τον
προµηθευτή.

50

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α΄

ΟΜΑ∆Α Β΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30
%)
1.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
2.
Αξιοπιστία
προµηθευτή,
εκπαίδευση
χειριστών,
ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών –
SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του
προµηθευτή
µετά
την
πώληση
(εξειδικευµένο
προσωπικό, τρόπος αντιµετώπισης προληπτικών
συντηρήσεων κι επισκευών)
3.
Πωλήσεις παρόµοιων οχηµάτων στην Ελλάδα
4.
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β΄
48

ΒΑΘΜΟΣ
10
28
Λίγο προσωπικό
Φτωχή περιγραφή

5
5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ=0,70Χ50+0,30Χ48=49,4

4. Κλειστό απορριµµατοφόρο όχηµα χωρητικότητας 8 m

ΟΜΑ∆Α
Α΄ΤΕΧΝΙΚΑ
βαρύτητας 70 %)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3

(Συντελεστής

1.

Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές του
πλαισίου

2.

Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προσφορές της
υπερκατασκευής.
Τεχνική
αξία
(Λειτουργικότητα,
αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού)
Καταλληλότητα του προσφεροµένου εξοπλισµού για την
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα
ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήµατος και του
προµηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η
εµπειρία,
ο
απαιτούµενος
εξοπλισµός
του
διαγωνιζοµένου, πιστοποίησης ISO κ.λ.π.)

3.
4.

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α΄

ΒΑΘΜΟΣ

12
- η ονοµαστική ισχύς του
προσφερόµενου οχήµατος
είναι κατά 20% αυξηµένη σε
σχέση µε την απαίτηση
20
10
11
επτά βεβαιώσεις ∆ήµων
όσον αφορά την ικανοποίηση
αυτών και την καλή
συνεργασία µε τον
προµηθευτή.

53

ΟΜΑ∆Α Β΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30

ΒΑΘΜΟΣ

%)
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Αξιοπιστία
προµηθευτή,
εκπαίδευση
χειριστών,
ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών –
SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του
προµηθευτή
µετά
την
πώληση
(εξειδικευµένο
προσωπικό, τρόπος αντιµετώπισης προληπτικών
συντηρήσεων κι επισκευών)
3.
Πωλήσεις παρόµοιων οχηµάτων στην Ελλάδα
4.
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β΄
49
1.
2.

10
29
Λίγο προσωπικό

5
5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ=0,70Χ53+0,30Χ49=51,8

28. το µε αριθµ. 4399/19-01/2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο κοινοποιούνται στην εταιρεία µε την επωνυµία HELMA
A.E. τα από 12-02-2014 και 18-02-2014 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης
Τεχνικών προσφορών,
29.το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµιά ένσταση στο παρόν στάδιο,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση των από 12-02-2014 και 18-02-2014 Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης
που αφορούν στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας
εταιρείας HELMA A.E. στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό για
την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε
τα οποία γνωµοδοτεί να γίνει δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας HELMA A.E.,
διότι είναι σύµφωνη µε τους µε τους όρους της µε αριθµ.34805/04-12-2013
∆ιακήρυξης».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
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 12-02-2014 και 18-02-2014 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης
που αφορούν στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας
εταιρείας HELMA A.E., στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό για
την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας και γίνεται
δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας HELMA A.E., διότι είναι σύµφωνη µε τους µε
τους όρους της µε αριθµ.34805/04-12-2013 ∆ιακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 54/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

