Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:37/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:245/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.31246/
1.11.2013 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) Σκιαδά Ζωή(αν/κο µελος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.37-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για εξέταση ενστάσεων και έγκριση
πρακτικών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στον πρόχειρο
επαναληπτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για τη δηµιουργία και
παραγωγή βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και θεµατικών αφισών µε κριτήριο
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε την
αριθµ. αριθµ.19965/17-07-2013 2013 διακήρυξη.
Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ο Εισηγητής αναφέρει:
« Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων»,
2. τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993),
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
5. την αριθµ.144/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου µε τίτλο «Στοχευµένη
τουριστική προβολή των περιοχών του άξονα 3 του ∆ήµου Λευκάδας µε σκοπό την
ενίσχυση του συγκριτικού τους πλεονεκτήµατος προκειµένου να καταστούν

τουριστικοί προορισµοί» στο Μέτρο 313 Α του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ),
6. την µε αριθµ.136/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των
όρων, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη σύνταξη της διακήρυξης,
7. την από 17-07-2013 µελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Λευκάδας,
8. τη µε αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας,
9. το από 29-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ∆ήµου
Λευκάδας ,
10. τα από 06-08-2013 και 16-09-2013 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης,
11. το αριθµ. πρωτ.27094/20-09-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο
κοινοποιήθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης στους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό,
12. τον φάκελο προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,
13. τον φάκελο προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία NEXT COM A.E.,
14.την από 23-09-2013 ένσταση της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,
15. την από 23-09-2013 ένσταση της επιχείρησης µε την επωνυµία «NEXT COM
A.E.»,
16.Το από 31-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού,
Εισηγούµαστε
Α) Την έγκριση του από 06-08-2013 Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης –το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης-πρόχειρου επαναληπτικού
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για τη δηµιουργία και παραγωγή βίντεο,
πολύπτυχων εντύπων και θεµατικών αφισών µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε την µε αριθµ.19965/17-07-2013
διακήρυξη κατά το οποίο τα µέλη της Επιτροπής άρχισαν τη διαδικασία
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων εταιρειών στο
διαγωνισµό, λόγω όµως του όγκου των στοιχείων των φακέλων των προσφορών
σε συνδυασµό µε το προχωρηµένο της ώρας διέκοψε τη συνεδρίαση, για να
συνεχιστεί σε επόµενη ηµεροµηνία η οποία θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης
των µελών της Επιτροπής.
Β)Την έγκριση του από 16-09-2013 Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης –το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης-σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού (πρακτικό 16-09-2013)
Τα µέλη της Επιτροπής συνέχισαν τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών των συµµετεχόντων εταιρειών στο διαγωνισµό.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας
µε την επωνυµία ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και λαµβάνοντας υπόψη την
παρ. 3 του άρθρου 9 της µε αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης σύµφωνα µε την
οποία «..όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών όπως αυτά
περιγράφονται στην από 17-07-2013 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας» πρέπει να είναι
τοποθετηµένα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής:
- Το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006 της
εταιρείας παροχής µεταφραστικών υπηρεσιών «Σ.ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ & Ν.ΚΑΜΒΥΣΗΣ
Ε.Ε.-COMMIT» και το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ΙSO-9001 δεν είναι
νοµίµως θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παρ.7 του
αρθρ. 9 της µε αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης. Επίσης σύµφωνα µε την παρ.2

του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του
άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
-Στην οµάδα εργασίας δηλώνεται ως εξωτερικός συνεργάτης- µεταφράστρια η κα
∆ιαµαντοπούλου Αιµιλία, στο φάκελο όµως της τεχνικής προσφοράς δεν ευρέθη
δικαιολογητικό που να πιστοποιεί ότι είναι µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Μεταφραστών ή απόφοιτος του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της µε αριθµ.
19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης και που σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο επιφέρει την
ποινή του αποκλεισµού.
-Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς βρέθηκαν µόνο δείγµατα των εργασιών και όχι
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας ικανότητα να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών όπως ρητά προβλέπεται
επί ποινή αποκλεισµού στο άρθρο 3 της µε αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης,
παρά την αναφορά στη σελ. 15 του φακέλου της τεχνικής προσφοράς ότι
επισυνάπτονται «…τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία παραλαβής, καλής εκτέλεσης και
υλοποίησης αντίστοιχων έργων, µε τα οποία φαίνονται απόλυτα οι αποδεδειγµένες
εργασίες και η πέραν πάσης αµφιβολίας ικανότητα να ανταποκριθούµε στις
απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών» .
-∆εν ευρέθησαν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη συνεργασία ή την αποδοχή
συνεργασίας από µέρους της εταιρείας «Σ.ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ & Ν.ΚΑΜΒΥΣΗΣ Ε.Ε.COMMIT» και της κας ∆ιαµαντοπούλου µε την εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.
Κατόπιν αυτών και λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 9 της µε
αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση
κρίνει ουσιώδεις τις ελλείψεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και µη επαρκή τα
αποδεικτικά στοιχεία και δεν προχωρεί σε περαιτέρω αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς.
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆.ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. Ο.Ε. κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006 της
εταιρείας παροχής µεταφραστικών υπηρεσιών «ELIT EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ EΠΕ» και των
φωτοαντιγράφων των πιστοποιητικών ΙSO-9001 των εταιρειών ELIT EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EΠΕ και ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ δεν είναι νοµίµως θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα,
όπως προβλέπεται στην παρ.7 του αρθρ. 9 της µε αριθµ. 19965/17-07-2013
∆ιακήρυξης. Επίσης σύµφωνα µε την παρ.2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι η µη
τήρηση των όρων του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει την ποινή του
αποκλεισµού.
-Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υπήρχαν δείγµατα εργασιών δεν υπήρχαν
όµως στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις αρχές που της ανέθεσαν τις
εργασίες ή άλλα συναφή δικαιολογητικά) που να αποδεικνύουν την επιτυχή
υλοποίηση και την παράδοση αυτών. Στο άρθρο 3 της µε αριθµ. 19965/17-07-2013
∆ιακήρυξης προβλέπεται µε ποινή αποκλεισµού «όσον αφορά στο δηµιουργικό
(µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας αποδεδειγµένα εργασίες (δείγµατα αυτών) που να
αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας ικανότητα να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών»
-∆εν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει τη συνεργασία ή την αποδοχή
συνεργασίας από µέρους των εταιρειών «ELIT EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ EΠΕ» και «ΕΛΙΚΩΝ
ΕΠΕ» µε την εταιρεία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆.-ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. Ο.Ε.
-Στα υποβληθέντα δείγµατα δεν περιλαµβάνονται δείγµατα αφισών.
Κατόπιν αυτών και λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 9 της µε
αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση
κρίνει ουσιώδεις τις ελλείψεις των ανωτέρω δικαιολογητικών, µη επαρκή τα

αποδεικτικά στοιχεία και δεν προχωρεί σε περαιτέρω αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς.
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία NEXT COM A.E. κατά τη
διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Στη σελ.28 του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας µε επικεφαλίδα
«∆είγµατα αντίστοιχων ενεργειών που αποδεικνύουν την κατανόηση των
απαιτήσεων του έργου» στην τελευταία παράγραφο δηλώνεται ότι «Για την
τεκµηρίωση των παραπάνω σας παραθέτουµε αναλυτικό πίνακα µε άλλα αντίστοιχα
έργα που η εταιρεία µας έχει υλοποιήσει και τα οποία παραδόθηκαν µε επιτυχία
καθώς επίσης και δείγµατα αντίστοιχων ενεργειών από άλλα συναφή έργα µε
αντίστοιχες ενέργειες.» Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υπήρχαν δείγµατα
εργασιών δεν υπήρχαν όµως στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις
αρχές που της ανέθεσαν τις εργασίες ή άλλα συναφή δικαιολογητικά) που να
αποδεικνύουν/τεκµηριώνουν την υλοποίηση και την επιτυχή παράδοση αυτών. Στο
άρθρο 3 της µε αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης προβλέπεται µε ποινή
αποκλεισµού «όσον αφορά στο δηµιουργικό (µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας
αποδεδειγµένα εργασίες (δείγµατα αυτών) που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης
αµφιβολίας ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας
εργασιών»
-Σε µέρος των υποβληθέντων δειγµάτων και συγκεκριµένα στα πολύπτυχα έντυπα
(καρτποστάλ σε φυσαρµόνικα) δεν αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας
παραγωγής.
-Επιπλέον, στη σελ. 56 . δηλώνεται «Ακολουθούν δείγµατα εντύπων και αφισών από
άλλα αντίστοιχα έργα…» Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε µη προσκόµιση δειγµάτων
αφισών παρά µόνο έγχρωµα φωτοαντίγραφα αυτών.
Κατόπιν αυτών και λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της µε
αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση
κρίνει ουσιώδεις τις ελλείψεις και µη επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία και δεν
προχωρεί σε περαιτέρω αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ –
Σ.ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Σε µέρος των υποβληθέντων δειγµάτων και συγκεκριµένα στις αφίσες δεν
αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής ούτε συνοδεύονται από στοιχεία
(π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις αρχές που της ανέθεσαν τις εργασίες ή
άλλα συναφή δικαιολογητικά) που να αποδεικνύουν την υλοποίηση από την
ανωτέρω εταιρεία ή τους συνεργάτες της, ενώ στο άρθρο 3 της µε αριθµ. 19965/1707-2013 ∆ιακήρυξης προβλέπεται µε ποινή αποκλεισµού «όσον αφορά στο
δηµιουργικό (µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας αποδεδειγµένα εργασίες (δείγµατα
αυτών) που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας ικανότητα να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών»
-Στα υποβληθέντα δείγµατα δεν περιλαµβάνονται δείγµατα πολύπτυχων εντύπων
(καρτποστάλ σε φυσαρµόνικα).
-Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υπάρχουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
εργασίας παραγωγής DVD που όµως δε συνοδεύονται από δείγµατα των
αντίστοιχων εργασιών. Επιπλέον, το προσκοµισθέν δείγµα DVD µε τίτλο «Le chalet»
δε συνοδεύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου.
Κατόπιν αυτών και λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της µε
αριθµ. 19965/17-07-2013 ∆ιακήρυξης η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση
κρίνει ουσιώδεις τις ελλείψεις, µη επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία και δεν προχωρεί
σε περαιτέρω αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
Οµόφωνα αποφασίζει

Τον αποκλεισµό από το διαγωνισµό των εταιρειών:
-ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆.-ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. Ο.Ε.
-ΝEXT COM A.E.
-Γ.ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ.ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε
για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
Γ) την έγκριση του από 31-10-2013 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης –το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης-που αφορά σε γνωµοδότηση
επί των ενστάσεων στο διαγωνισµό της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και της επιχείρησης µε την επωνυµία «NEXT COM
A.E.», σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού (πρακτικό 31-10-2013)γνωµοδοτεί
α) Υπέρ της απόρριψης της ένστασης της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας
για «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για τους παρακάτω λόγους:
Η εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ενίσταται ότι τα δικαιολογητικά,
που αναφέρονται στο Νο 2/16-09-2013 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και
που η έλλειψη των οποίων από το φάκελο της τεχνικής προσφοράς οδήγησε την
Επιτροπή αξιολόγησης να γνωµοδοτήσει τον αποκλεισµό της εταιρείας από το
διαγωνισµό, βρίσκονται εντός του φακέλου της προσφοράς, στον υποφάκελο µε τον
τίτλο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το άρθρο 9-ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της µε
αριθµ.19965/2013 διακήρυξης όπου ορίζεται ότι ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος
προσφοράς θα περιέχει τρεις επιµέρους ανεξάρτητους φακέλους ΦΑΚΕΛΟΣ Α –
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΦΑΚΕΛΟΣ
Β-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στον Φάκελο της τεχνικής προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στην από 17-072013 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας. Στην εν λόγω µελέτη καθώς και στο άρθρο 3ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της διακήρυξης στην παράγραφο των
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ µε έντονη γραφή ρητά ορίζεται ότι «…οι
προµηθευτές ή οι συνεργάτες τους, επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει µαζί µε τις
παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να προσκοµίσουν…». Κατά συνέπεια τα εν
λόγω στοιχεία έπρεπε να βρίσκονται τοποθετηµένα στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς και όχι σε διαφορετικό φάκελο.
Έργο της Επιτροπής αξιολόγησης ήταν να προχωρήσει στον έλεγχο και
αξιολόγηση-βαθµολόγηση των στοιχείων που περιέχονταν στο φάκελο της
τεχνικής προσφοράς κατά τον οποίο έλεγχο διαπιστώθηκαν τα όσα αναφέρονται
στο Νο 2/16-09-2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Η µη τοποθέτηση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί µη τήρηση των
ανωτέρω όρων της διακήρυξης και επιφέρει ποινή αποκλεισµού.
β) Υπέρ της απόρριψης της ένστασης της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας
NEXT COM A.E., τους παρακάτω λόγους:
1) Στην ένσταση αναφέρεται ότι «σε κανένα σηµείο της διακήρυξης και ούτε στο
άρθρο 3 δεν αναφέρεται ούτε καν υπονοείται στα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου να κριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ότι απαιτούνται βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης ή παράδοσης οποιουδήποτε υλικού προκειµένου να εξασφαλιστούν οι
τεχνικές προδιαγραφές. Αντιθέτως ζητούνται ΜΟΝΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
απαίτηση την οποία υπερκαλύψαµε µε τα προσκοµιζόµενα από εµάς δείγµατα

προγενέστερων έργων της εταιρείας µας. Παρόλα αυτά προσκοµίσαµε εντός του
φακέλου δικαιολογητικών Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας
µας στην οποία επί λέξει αναφέρεται «5.όλα τα έργα αναφέρονται στον κατάλογο
ανάλογων έργων της εταιρείας έχουν παραδοθεί στους δικαιούχους εγκαίρως και µε
επιτυχία» γεγονός που δεν αναφέρεται στην απορριπτική για την εταιρεία µας
απόφαση και προσβαλλόµενη µε την παρούσα ένστασή µας».
- Η Επιτροπή αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων έλαβε
υπόψη της την παράγραφο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στο άρθρο 3ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της διακήρυξης όπου ορίζεται ότι
«…όσον αφορά στο δηµιουργικό (µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας αποδεδειγµένα
εργασίες (δείγµατα αυτών) που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας
ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών».
Στη διακήρυξη δε γίνεται λόγος για προσκόµιση µόνο δειγµάτων εργασίας.
-Η υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως και η
ενιστάµενη εταιρεία δηλώνει, ήταν εντός του φακέλου ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όχι στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο δεν βρέθηκε
και καµιά άλλη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
-Αποδεικτικά στοιχεία των εργασιών τους -εκτός από τα δείγµατα-όπως βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης και παράδοσης προσκόµισαν στο φάκελο προσφοράς τους οι
συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και
NEXT COM A.E., γεγονός που δείχνει ότι δεν έθεσε η Επιτροπή αξιολόγησης από
µόνη της κριτήρια που δεν καθορίζονται από τη διακήρυξη.
2) Στην ένσταση αναφέρεται «Επιπροσθέτως δεν αναφέρεται επί ποινής
αποκλεισµού πουθενά ότι τα δείγµατα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία παραγωγής
τους (και πώς να γίνει αυτό βέβαια) καθώς αυτό αποδεικνύεται µε νόµιµα
παραστατικά (τιµολόγια κ.λπ.)».
-Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την παράγραφο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
στο άρθρο 3-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της διακήρυξης όπου
ορίζεται επί ποινή αποκλεισµού ότι οι προµηθευτές ή οι συνεργάτες τους θα πρέπει
…όσον αφορά στο δηµιουργικό (µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας αποδεδειγµένα
εργασίες (δείγµατα αυτών) που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας
ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών».
Έλαβε επίσης υπόψη της ότι ο διαγωνισµός γίνεται για τη δηµιουργία και παραγωγή
βίντεο, πολύπτυχων εντύπων -καρτποστάλ και αφισών. Ελέγχοντας τον φάκελο των
προσκοµιζόµενων δειγµάτων διαπίστωσε ότι σε ότι αφορά τα πολύπτυχα έντυπα καρτποστάλ σε φυσαρµόνικα κατατέθηκαν δείγµατα τα οποία δε φέρουν κανένα
στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είναι παραγωγής της εταιρείας ή των συνεργατών
της. Όπως και η ίδια η ενιστάµενη εταιρεία δέχεται τα στοιχεία παραγωγής του
δείγµατος αποδεικνύονται µε νόµιµα παραστατικά (τιµολόγια κ.λπ.) Μόνη η κατάθεση
των εν λόγω δειγµάτων δεν αποδεικνύει τον παραγωγό. Εν ολίγοις κατατέθηκε
δείγµα άγνωστης προέλευσης.
3) Στην ένσταση δηλώνεται ότι «δεν αναφέρεται ούτε καν υπονοείται ότι
απαγορεύεται η προσκόµιση φωτοαντιγράφου αφίσας».
- Η Επιτροπή ελέγχοντας τον φάκελο των προσκοµιζόµενων δειγµάτων διαπίστωσε
ότι σε ότι αφορά τις αφίσες δεν προσκοµίστηκαν δείγµατα. Η ενιστάµενη εταιρεία
γνωρίζει ότι η Επιτροπή αξιολόγησης δεν είχε στα χέρια της δείγµατα αφισών. ∆εν
υπήρχε το σώµα αυτών. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς βρέθηκε έγχρωµη
φωτογραφική απεικόνιση αφισών σε χαρτί Α4.Επιπλέον η ίδια η ενιστάµενη εταιρεία

δηλώνει ότι «Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές και απαιτήσεις της διακήρυξης ‘εχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη
της τεχνικής προσφοράς .Ως ουσιώδεις χαρακτηρίζονται αφενός οι αποκλίσεις της
προσφοράς από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται
ρητώς ως απαράβατοι αφετέρου ελλείψεις στις ιδιότητες του προσφεροµένου
είδους οι οποίες στερούν την καταλληλότητα της χρήσης του είδους αυτού µε
βάση τον προορισµό του». Η έλλειψη κατά συνέπεια στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς δειγµάτων αφισών και στη θέση τους εικόνες αυτών δεν επιτρέπουν τον
έλεγχο των ιδιοτήτων του προσφεροµένου είδους και περαιτέρω την αξιολόγηση του
από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

γ) τη µαταίωση του διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης.
Συνηµµένα:
1) Η από 23-09-2013 ένσταση της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.»,
2) Η από 23-09-2013 ένσταση της επιχείρησης µε την επωνυµία «NEXT COM A.E.»,
3)Το από 06-08-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού
4)Το από 16-09-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού
5)Το από 31-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού ».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην 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

Α) Την έγκριση του από 06-08-2013 Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης –το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης-πρόχειρου επαναληπτικού
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για τη δηµιουργία και παραγωγή βίντεο,
πολύπτυχων εντύπων και θεµατικών αφισών µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε την µε αριθµ.19965/17-07-2013
διακήρυξη.
Β)Την έγκριση του από 16-09-2013 Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης –το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης-σύµφωνα µε τα παραπάνω
αναφερόµενα.
Γ) την έγκριση του από 31-10-2013 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης –το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης-που αφορά σε γνωµοδότηση
επί των ενστάσεων στο διαγωνισµό της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και της επιχείρησης µε την επωνυµία «NEXT COM
A.E.» και την απόρριψη των ενστάσεων των εν’ λόγω εταιριών, σύµφωνα µε τα
παραπάνω αναφερόµενα.

∆) τη µαταίωση του διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 245/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

