ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 18/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 155/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 26 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 12970/22-6-15 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Περδικάρης Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το
αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. της παράταξης της
πλειοψηφίας, κ. Περδικάρης Αθανάσιος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος Ε.Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του «e-lefkas: Καινοτόµο
Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Βραχνούλας, Πρ/µενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων

Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Φίλιππας Γεώργιος, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της
επιτροπής, που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«e-Lefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής
∆ήµου Λευκάδας»
Ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 230.000,00 ΕΥΡΩ
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Στη Λευκάδα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου, σήµερα την 3η του
µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε
συνεδρίαση οι υπογεγραµµένοι:
1) Βραχνούλας ∆ηµήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2) Κορφιάτης Ιωάννης, ΠΕ1 ∆ιοικητικού και
3) ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, ΠΕ1 ∆ιοικητικού- Οικονοµικού
που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για
το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθµ. 282/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, για τη διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου«e-Lefkas:
Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας»
Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παρακάτω
1. Την 37/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού και οι δύο εταιρίες KNOWLEDGE
BROADBAND SERVICES Α.Ε. και ERGOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. εγκρίθηκαν για το
επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού.
2. Τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
3. Το 468/2015 υπηρεσιακό έγγραφο της επιτροπής διαγωνισµού.
4. Το 577/1-4-15 υπηρεσιακό έγγραφο εµπειρογνωµοσύνης.
Κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών των εταιρειών KNOWLEDGE
BROADBAND SERVICES Α.Ε. και ERGOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. διαπιστώθηκαν τα εξής:
Α) Η εταιρεία KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε. στην τεχνική της προσφορά
προσφέρει ένα εµπορικό προιόν ονοµασίας (easy2dook) για την υλοποίηση του
τµήµατος του έργου που ονοµάζεται «Λειτουργική Ενότητα ∆ιαδικτυακής Πύλης Ψηφιακής
Υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρονικων υπηρεσιών προς το κοινό και τους
επαγγελµατίες».
Το προιόν αυτό είναι εµπορικό και δεν είναι ανοικτού κώδικα σελ (15,16) της τεχνικής
προσφοράς και έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους της διακήρυξης, άρθρο Α3 (υποέργο 1 σελ.28
της διακήρυξης) στην οποία αναφέρεται ότι :
Ο όρος ανοικτό υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριµένο προµηθευτή και
υποψήφιο ανάδοχο.
B) στην σελίδα 123 της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES
Α.Ε. αναφέρεται ότι προσφέρονται απεριόριστες άδειες χρήσης για το λογισµικό «easy2book» , ενώ
στον πίνακα οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές δηλώνεται µια άδεια χρήσης.
Αρα παρατηρείται µια ασάφεια της τεχνικής προσφοράς σε σχέση µε την οικονοµική προσφορά χωρίς
τιµές.
Για τους παραπάνω βάσιµους λόγους η τεχνική προσφορά της εταιρείας KNOWLEDGE
BROADBAND SERVICES Α.Ε. προτείνεται να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Προχωρώντας στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και λαµβάνοντας υπόψη το 557 (Σχετ)
έγγραφο εµπειρογνωµοσύνης η εταιρία ERGOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. πληροί τις απαιτήσεις της
διακήρυξης µε συνολική βαθµολογία 101,75.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του «e-lefkas: Καινοτόµο
Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε το οποίο
απορρίπτεται η τεχνική προσφορά της εταιρείας KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε. ως
απαράδεκτη και γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά της ERGOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. η οποία πληροί τις
απαιτήσεις της διακήρυξης µε συνολική βαθµολογία 101,75.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 155/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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