Oρθη επαναληψη

Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:36/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:299/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 4η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
30979/30.11.2012 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5)Μαργέλης Γεώργιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.36-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών επιτροπών ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους
απορριμμάτων του Δ.Λευκάδας και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητ:κ.Αντώνης Αθανίτης-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“Στη Λευκάδα στις 03/12/2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.,
κατόπιν της με αριθμ.1360/2012 πρόσκλησης, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης
προσφορών για διαγωνισμούς προμηθειών οχημάτων – μηχανημάτων έργου κ.λπ., η
οποία συστάθηκε με την αριθμ.29/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό για την προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων
του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.28375/24-10-2012
Διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Αρέθας Σπυρίδων, ΠΕ 7 Χημικών – Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος,
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου,
τακτικό μέλος,
Κότσιφα Άννα, ΔΕ 5 Εργοδηγών Δομικών Έργων-Συντηρητών Κτηρίων,

υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) την με αριθμ.325/2012 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για
προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων,
2) την με αριθμ. 253/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού
διαγωνισμού,
3) τη με αριθμ. 28375/2012 Διακήρυξη του Δήμου Λευκάδας,
4) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
5) το από 16-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δήμου
Λευκάδας που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό για προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων του
Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.28375/24-10-2012
Διακήρυξης,
6) το από 23-11-2012 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για
διαγωνισμούς προμηθειών οχημάτων – μηχανημάτων έργου κ.λπ., που αφορά στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
7) το από 03-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δήμου
Λευκάδας που αφορά στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της
συμμετέχουσας εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στον εν λόγω διαγωνισμό,
8) τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής άρχισαν τη διαδικασία αξιολόγησης της
οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό
Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με την με αριθμ. 28375/24-10-2012
Διακήρυξη, η οποία προσέφερε τα παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ
Προμήθεια (και τοποθέτηση
επί
απορριμματοφόρων
οχημάτων
)
γερανών
ανύψωσης υπόγειων κάδων
τύπου V-KRAN V3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3 τεμ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
29.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
88.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

88.500,00
20.355,00
108.855,00

Λ= Σταθμιοσμένη Βαθμολογία (σύνολο Α+Β ομάδας) =50
Τιμή προσφοράς
108.855,00
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
α) τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της μελέτης του Δήμου,
β) το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης ώστε
ανεξαρτήτως του αν προσήλθε τελικών μόνον ένας υποψήφιος ανάδοχος να έχουν
εξασφαλιστεί συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού προς το σκοπό της διασφάλισης
των συμφερόντων του Δήμου (Πράξη IΤμήμα Ε.Σ.13/2012)
γ) το γεγονός ότι η οικονομική προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από
τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη,

θεωρεί συμφέρουσα την προσφορά και ότι μπορεί να προβεί στην κρίση για τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
να κατακυρωθεί η προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους
απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
Γρ.Λαμπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα, ΑΦΜ.999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι
συνολικού ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Προμήθεια (και τοποθέτηση 3 τεμ.
επί
απορριμματοφόρων
οχημάτων)γερανών
ανύψωσης
υπόγειων
κάδων τύπου V-KRAN V3

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
29.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
88.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

88.500,00
20.355,00
108855,00

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς προμηθειών οχημάτων – μηχανημάτων
έργου κ.λπ. και να κατακυρώσει τη προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους
απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς
προμηθειών οχημάτων – μηχανημάτων έργου κ.λπ. και κατακυρώνει τη προμήθεια
γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στην
εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,Γρ.Λαμπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα,
ΑΦΜ.999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ
Προμήθεια (και τοποθέτηση
επί
απορριμματοφόρων
οχήμάτων
)
γερανών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3 τεμ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
29.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
88.500,00

ανύψωσης υπόγειων κάδων
τύπου V-KRAN V3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

88.500,00
20.355,00
108.855,00 €

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και θα βαρύνει τον ΚΑ:207131.001, πρ/σμού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 299/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

