ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 72/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός Μαρτίου του έτους
2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέµα της Η.∆. µετά το 8 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆. και µετά την
ου
συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για
έγκριση των από 23-10-2019, 3-02-2020 και 14-02-2020 Πρακτικών
Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµού µε Ανοιχτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ κάτω των ορίων, για την
προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας, της υπ. αριθµ.
19747/01-10-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC005644574 2019-10-02) διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε
υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 – όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 – παρ.1θ, η Οικονοµική Επιτροπή «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή
δηµοσίους υπαλλήλους».
Βάσει της 269/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε
από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 19747/01-10-2019 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:19PROC005644574 2019-10-02) και λαµβάνοντας συστηµικό αριθµό στο ΕΣΗ∆ΗΣ
80207.
Με την υπ’ αριθ. 267/2019 (Α∆Α: 7ΝΤΘΩΛΙ-ΚΦΧ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διαγωνισµού προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου
Λευκάδας, η οποία:
α) την 23-10-2019 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισµό, συντάσσοντας το ακόλουθο πρακτικό:

1

«Στη Λευκάδα σήµερα στις 23-10-2019, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 117/2019/Α∆Α:6ΓΜ8ΩΛΙ-Π17) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την
«προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων & µηχανηµάτων ∆ήµου
Λευκάδας» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 80207 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
19PROC005644574 2019-10-02.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
1
Γεωργάκη Αγγελική, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
2
Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Έργων υποδοµής, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
3
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 17-10-2019 και η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 23-10-2019 και ώρα 10:00:00. π.µ.
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 80207 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από
τους παρακάτω συµµετέχοντες:
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής
προσφοράς
16-10-2019 11:12:52

1

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Ν. Σάντα Κιλκίς Τ.Κ. 61100.

2

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε., Χαλκίδος 2,
Αθήνα, Τ.Κ. 111 43

16-10-2019 17:32:21

3
4

Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.,
Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ, Οδός Γαλήνης, θέση «Τραγανό»,
Άγιος Ιωάννης, Πύργος Ηλείας Τ.Κ. 27100.
Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

17-10-2019 10:21:14
17-10-2019 11:10:10

5

17-10-2019 12:23:14

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόµενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι
«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί
θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν
λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος:
α/α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αριθµός συστήµατος
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Ν. Σάντα Κιλκίς Τ.Κ. 61100.
1
153006
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε., Χαλκίδος 2, 153997
2
Αθήνα, Τ.Κ. 111 43
3
4
5

Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.
Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οδός Γαλήνης, θέση
«Τραγανό», Άγιος Ιωάννης, Πύργος Ηλείας Τ.Κ. 27100.
Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

2

154065
153798
154060

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η
υποβολή εγγυητικής επιστολής συµµετοχής από τους προσφέροντες.
Ο πρώτος και ο τέταρτος εκ των οικονοµικών φορέων κατέθεσαν φυσικό φάκελο προσφοράς στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµούς πρωτοκόλλου 21070 /17/10/2019 και 21245 /21-10-19 οι
οποίοι παραδόθηκαν σφραγισµένοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι διαγωνιζόµενοι και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

1

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Ν. Σάντα
Κιλκίς Τ.Κ. 61100.

- Εγγυητική επιστολή
- Πρακτικό Συµµετοχής
- Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου
- Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης
ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ
περί
ονοµαστικοποίησης των µετοχών
- ΦΕΚ Σύστασης, ΦΕΚ Τροποποιήσεων &
∆ιορθώσεων Σφαλµάτων
- Καταστατικό
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ικαιολογητικών
- Τεχνικές περιγραφές προσφερόµενων ειδών
- Κατάλογος της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- Κατάλογος της ΑΤΜΑΚΟΜ Α.Ε.
- Κατάλογος της CEMER
- Κατάλογος της ZINCOMETAL A.E. -Armonia
- Κατάλογος της ZINCOMETAL A.E. -Luna
- Κατάλογος της MINERAL TRADE
- Κατάλογος της PLAYGROUND ENERGY
- Κατάλογος της CONRADI & KAISER
Πιστοποιητικό
ISO
9001
Της
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- Πιστοποιητικό ISO 14001 Της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- Πιστοποιητικό ISO 9001 Της ΑΤΜΑΚΟΜ Α.Ε.
- Πιστοποιητικό ISO 14001 Της ΑΤΜΑΚΟΜ
Α.Ε.
- Πιστοποιητικά ΕΝ 1176 για τον εξοπλισµό της
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- Πιστοποιητικό ΕΝ 1176 για τον εξοπλισµό της
CEMER
- Πιστοποιητικό ΕΝ 1176 για τον εξοπλισµό της
PLAYGROYND ENERGY
- Πιστοποιητικό δαπέδων ασφαλείας EN 11761, EN 1177 και ΕΝ 71-3
- Πιστοποιητικά EN 60598-1, EN60598-2-3 των
φωτιστικών της ZINCOMETAL A.E.
- Πιστοποιητικό CE της ZINCOMETAL A.E.
- Πιστοποιητικό EN 40-5 για τους ιστούς
φωτιστικών της ZINCOMETAL A.E.
- Άµµος / βότσαλο κατά ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 9331 της MINERAL TRADE

3

- Πρωτόκολλα παραλαβής ενδεικτικών όµοιων
συµβάσεων
- Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

2

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
–
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε., Χαλκίδος 2,
Αθήνα, Τ.Κ. 111 43

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

3

Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ
Ο.Ε.

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

4

Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οδός
Γαλήνης, θέση «Τραγανό», Άγιος
Ιωάννης, Πύργος Ηλείας Τ.Κ.
27100.

- ISO 9001 ΠΛΑΝΟ
- ISO 14001 ΠΛΑΝΟ
- ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΑΝΟ
- ΓΕΜΗ ΠΛΑΝΟ 2019
- ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_signed
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2016
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2017
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2018
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2019
- ΤΕΥ∆ ΠΛΑΝΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ_signed
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΛΑΝΟ ΛΕΥΚΑ∆Α
signed
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ_MINERAL TRADE
ΒΟΤΣΑΛΟ ΟΚ
- ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Mineral Trade brochure greek
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ zinlux
Corona.gr
- PROSPECTUS ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α – ∆ΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ
TAYPLAY
- ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ
- ∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM ΕΝ 1177 8
- ΚΟΥΝΙΑ 10
- ΜΥΛΟΙ 8
- ΣΕΙΡΑ Α 3
- ΣΕΙΡΑ ΑΜ 19
- ΣΕΙΡΑ Η 16
- ΣΕΙΡΑ Ι 24
- ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΑ 16
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΟΤΣΑΛΟΥ
- Zinlux_Corona_Smart.gr
- ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕ ΦΩΤΟ signed
- EMC zinlux Corona LED.gr
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
signed

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

5

Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

∆ικαιολογητικά
- ΤΕΥ∆
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ NIPON SIGNED
- Supplier_Quote_161019
∆ικαιολογητικά
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
signed

4

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
από τον πρώτο και τον τέταρτο εκ των διαγωνιζοµένων. Εντός των φακέλων βρέθηκαν ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Τα περιεχόµενα των φακέλων µονογράφησαν και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή, ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι δύο ανωτέρω διαγωνιζόµενοι µε τους σφραγισµένους φακέλους
δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

1

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Ν. Σάντα
Κιλκίς Τ.Κ. 61100.

4

Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οδός
Γαλήνης, θέση «Τραγανό», Άγιος
Ιωάννης, Πύργος Ηλείας Τ.Κ.
27100.

1. ∆ιαβιβαστικό
2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
3. Πρωτόκολλα παραλαβής ενδεικτικών όµοιων
συµβάσεων
4.
Πιστοποιητικό
ISO
9001
της
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
5.
Πιστοποιητικό
ISO
14001
της
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
6. Πιστοποιητικό ISO 9001 της «ΑΤΜΑΚΟΜ
Α.Ε.»
7. Πιστοποιητικό ISO 14001 της «ΑΤΜΑΚΟΜ
Α.Ε.»
8. Πιστοποιητικά EN 1176 για τον εξοπλισµό
της «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
9. Πιστοποιητικό EN 1176 για τον εξοπλισµό
της CEMER
10. Πιστοποιητικό ΕΝ 1176 για τον εξοπλισµό
της PLAYGROUND ENERGY
11. Πιστοποιητικό δαπέδων ασφαλείας ΕΝ
1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3
12. Πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3
των φωτιστικών της ZINCOMETAL Α.Ε.
13. Πιστοποιητικό CE της ZINCOMETAL A.E.
14. Πιστοποιητικό ΕΝ 40-5 για τους ιστούς
φωτιστικών της ZINCOMETAL A.E.
15. Άµµος/ βότσαλο κατά ΕΝ 1176-1 και ΕΝ
933-1 της MINERAL TRADE
16. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου
17. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών
18. Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης
19. Καταστατικό
1. Πρωτόκολλα παραλαβής ενδεικτικών όµοιων
συµβάσεων
2. Κατάλογος προϊόντων της εταιρίας
ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGRAUNDS Α.Ε.
3. Φυλλάδιο παιχνιδιού Tayplay
4. ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο Mineral Trade LTD
5. Υπεύθυνη δήλωση εταιρίας Mineral Trade
LTD
6. Πιστοποιητικό προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1, 6: 2017
7. Πιστοποιητικά προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1, 2, 3: 2017
8. Πιστοποιητικό προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1: 2017
9. Πιστοποιητικό προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1, 3: 2017
10. Πιστοποιητικά “Tayplay Limited”
11. Πιστοποιητικό της “Zincometal”
12. Έκθεση δοκιµών Αρ. Aral18/558
13. Πιστοποιητικό προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1, : 2017 & EN
1176-5, : 2008
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14. Πιστοποιητικό προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1: 2017
15. Καταχώρηση Γ.Ε.ΜΗ. της «Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», µε συνηµµένο καταστατικό
16. Συνοπτικός πίνακας συµβάσεων της
εταιρίας «Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
17. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
18. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου Ηλείας της «Ι.
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
19. Πιστοποιητικό προϊόντων της “Ηλιαχτίδα
Playgrounds AE”, EN 1176-1: 2017, EN 1177:
2018, EN71-3+A3: 2018
20. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. επιµελητηρίου Ηλίας
21. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
της «Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
22. ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο προϊόντων της
“ZINCOMETAL”
23. Πιστοποίηση της «ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2015
24. Πιστοποίηση της «ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
14001:2015
25. Βεβαίωση Συµµόρφωσης
της «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ»

8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των
συµµετεχόντων και διαπιστώθηκαν τα εξής:
α. Η προσφορά της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, πλην του
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), όπου απουσιάζει το µέρος VI «Τελικές ∆ηλώσεις».
β. Η προσφορά της επιχείρησης ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. δεν είναι σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης, καθώς διαπιστώθηκε ασυµφωνία µε την παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης λόγω µη
κατάθεσης της απαιτούµενης εγγυητικής επιστολής που αποτελεί λόγο απόρριψης κατά το άρθρο 2.4.6.
γ. Η προσφορά της επιχείρησης Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους
της διακήρυξης, καθώς διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραλείψεις:
- δεν κατατέθηκε η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής κατά παράβαση του όρου 2.2.2.1 της
διακήρυξης
- δεν κατατέθηκε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) που απαιτείται βάσει της παρ.
2.4.3.1 της διακήρυξης
- δεν κατατέθηκαν έντυπα και δικαιολογητικά ώστε να αξιολογηθεί η επάρκεια και η καταλληλότητα των
προσφεροµένων ειδών συγκριτικά µε το σχετικό Παράρτηµα της διακήρυξης, απαίτηση που ορίζεται στην
παρ. 2.4.3.2.
δ. Η προσφορά της επιχείρησης Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
ε. Η προσφορά της επιχείρησης Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης, καθώς διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραλείψεις:
- δεν κατατέθηκε η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής κατά παράβαση του όρου 2.2.2.1 της
διακήρυξης
- δεν κατατέθηκε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) που απαιτείται βάσει της παρ.
2.4.3.1 της διακήρυξης
- δεν κατατέθηκαν έντυπα και δικαιολογητικά ώστε να αξιολογηθεί η επάρκεια και η καταλληλότητα των
προσφεροµένων ειδών συγκριτικά µε το σχετικό Παράρτηµα της διακήρυξης, απαίτηση που ορίζεται στην
παρ. 2.4.3.2.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 19747/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
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4. το αριθµ. 20939/16-10-2019 ενηµερωτικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας, σύµφωνα µε το οποίο εκ παραδροµής στο αναρτηθέν έντυπο του Τ.Ε.Υ.∆. δεν περιλήφθηκε το
µέρος VI του εντύπου
5. την από 16/10/2019 (ώρα 11:12:52 π.µ.) ανάρτηση πλήρους τεύχους Τ.Ε.Υ.∆., από την Οικονοµική
Υπηρεσία στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
6. την αριθµ. 3.1.1 παράγραφο της µε αριθµ. 19747/1-10-2019 διακήρυξης σύµφωνα µε την οποία «Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016»,
Αποφασίζει την σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε. προκειµένου
να προσκοµίσει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας συµπληρωµένο το Μέρος VI (Τελικές ∆ηλώσεις) του
ΤΕΥ∆, ώστε να ολοκληρωθεί αξιολόγηση των προσφορών.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται».
β) Κατόπιν η εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 25025/11-12-2019
πρόσκληση να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία.
Η Επιτροπή διαγωνισµού αφού προχώρησε σε έλεγχο των συµπληρωµατικών εγγράφων συνέταξε το από
03/02/2020 πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 3-2-2020, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 117/2019/Α∆Α:6ΓΜ8ΩΛΙ-Π17) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσφορών των συµµετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την «προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής
οχηµάτων & µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 80207 αριθµό συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005644574 2019-10-02.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος
Γεωργάκη Αγγελική, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Έργων υποδοµής, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 19747/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το από 23-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών.
5. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 25025 /11-12-2019 πρόσκληση της επιχείρησης «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
προκειµένου να καταθέσει συµπληρωµατικά στοιχεία.
6. το από 24-1-2020 µήνυµα της «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, µε το οποίο
απεστάλη συµπληρωµατικά το ΜΕΡΟΣ VI «τελικές δηλώσεις» του ΤΕΥ∆ µε ηµεροµηνία υπογραφής του 1312-2019.

προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή:
1) Την αποδοχή της προσφοράς της «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διότι είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο ανωτέρω (4)
σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
2) Την απόρριψη της προσφοράς της «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» επειδή, σύµφωνα
µε το ανωτέρω (4) σχετικό πρακτικό της επιτροπής, παρουσίασε έλλειψη ως προς τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, γεγονός που εµπίπτει στους λόγους απόρριψης που ορίζει η διακήρυξη (παρ. θ του
άρθρου 2.4.6),
3) Την απόρριψη της προσφοράς της «Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» επειδή, σύµφωνα µε το
ανωτέρω (4) σχετικό πρακτικό της επιτροπής, παρουσίασε ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, γεγονός που εµπίπτει στους λόγους απόρριψης που ορίζει η διακήρυξη (παρ. θ του
άρθρου 2.4.6)
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4) Την αποδοχή της προσφοράς της «Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» διότι είναι σύµφωνη µε τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο ανωτέρω
(4) σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
5) Την απόρριψη της προσφοράς της «Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» επειδή, σύµφωνα µε το
ανωτέρω (4) σχετικό πρακτικό της επιτροπής, παρουσίασε ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, γεγονός που εµπίπτει στους λόγους απόρριψης που ορίζει η διακήρυξη (παρ. θ του
άρθρου 2.4.6)

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται..»
Με την αριθµ. 37/2020 /Α∆Α ΨΧ7ΗΩΛΙ-ΩΨ1 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε η ηµεροµηνία
και ώρα για την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό στις 14-02-2020.
γ) Ακολούθως, την 14/02/2020 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών
και στην ανάδειξη του προσωρινού µειοδότη, συντάσσοντας το ακόλουθο πρακτικό:
« Στη Λευκάδα σήµερα στις 14-2-2020, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 117/2019/Α∆Α:6ΓΜ8ΩΛΙ-Π17 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των
συµµετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, διαγωνισµό για την «προµήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 80207
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005644574 2019-10-02.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
1
Γεωργάκη Αγγελική, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
2
Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Έργων υποδοµής, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
3
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 19747/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου,
2. τις υποβληθείσες προσφορές,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. το από 23-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών,
5. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 25025 /11-12-2019 πρόσκληση της επιχείρησης «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
προκειµένου να καταθέσει συµπληρωµατικά στοιχεία,
6. το από 24-1-2020 µήνυµα της «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, µε το οποίο
απεστάλη συµπληρωµατικά το ΜΕΡΟΣ VI «τελικές δηλώσεις» του ΤΕΥ∆ µε ηµεροµηνία υπογραφής του 1312-2019,
7. το από 3-2-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών,
8. την αριθµ. 37/2020 /Α∆Α ΨΧ7ΗΩΛΙ-ΩΨ1 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ορίστηκε η
σηµερινή ηµεροµηνία και ώρα για την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό,
προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα
∆ηµοσίων Συµβάσεων-ΕΣΗ∆ΗΣ. Τα µέλη της επιτροπής καταχώρησαν τους κωδικούς τους (όνοµα χρήστη
και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) για την αποσφράγιση. Ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών και η αξιολόγηση εκείνων των οικονοµικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί κατά το
στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό,
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος, ως κάτωθι:

α/α

1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Συνολική τιµή προσφοράς (€)
Περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
αριθµητικώς
Ολογράφως

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Ν. Σάντα Κιλκίς Τ.Κ.
61100.
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170.390,88

Εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες
τριακόσια ενενήντα ευρώ &

ογδόντα οκτώ λεπτά.
2

Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οδός Γαλήνης,
θέση «Τραγανό», Άγιος Ιωάννης, Πύργος
Ηλείας Τ.Κ. 27100.

185.149,36

Εκατόν
ογδόντα
πέντε
χιλιάδες εκατόν σαράντα
εννιά ευρώ & τριάντα έξι
λεπτά

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τους άνω οικονοµικούς φορείς, είναι έγκυρα
και σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης και ως εκ τούτου είναι έγκυρες η προσφορές τους.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
α) τις υποβληθείσες προσφορές
β) τη συµφωνία της προσφοράς του οικονοµικού φορέα ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ. 19747/2019 διακήρυξης και της µε αριθµ. 360/2018 µελέτης του ∆ήµου,
γ) τη συµφωνία της προσφοράς του οικονοµικού φορέα Ι. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ. 19747/2019 διακήρυξης και της µε αριθµ. 360/2018 µελέτης του ∆ήµου,
δ) το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης ώστε να έχουν εξασφαλιστεί
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ήµου (Πράξη
IΤµήµα Ε.Σ.13/2012),
ε) το γεγονός ότι, σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά και τον διαγωνισµό του έτους 2019, µε προσφερόµενη συνολική τιµή 170.390,88 €
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, η οικονοµική προσφορά της επιχείρησης ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι η
χαµηλότερη για το σύνολο της προµήθειας και συµφέρουσα για τον ∆ήµο,
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή:
την ανάδειξη της επιχείρησης ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κικλίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ.
998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας – τοποθέτησης εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Συµπληρώνεται η εισήγηση µε το από 03/03/2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού το οποίο έχει ως
εξής:

«∆ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3-3-2020, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 117/2019/Α∆Α:6ΓΜ8ΩΛΙ-Π17) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να προβεί σε διορθώσεις εκ παραδροµής σφαλµάτων των από 23-10-2019 & από 3-2-2020
πρακτικών του διαγωνισµού «προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
∆ήµου Λευκάδας» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 80207 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος
Γεωργάκη Αγγελική, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Έργων υποδοµής, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 19747/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το από 23-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών.
5. το από 3-2-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών.
προβαίνει στις διορθώσεις των ανωτέρω (4) και (5) πρακτικών της επιτροπής ως κάτωθι:
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1) Τίθεται ο ορθός τίτλος του διαγωνισµού, στην πρώτη παράγραφο των πρακτικών, «προµήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» αντί του
εσφαλµένου «προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων &
µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας».
2) ∆ιορθώνεται στην παρ. 6 του ανωτέρω πρακτικού (5), η ηµεροµηνία αποστολής του µηνύµατος της
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, µε το οποίο απεστάλη συµπληρωµατικά το
ΜΕΡΟΣ VI «τελικές δηλώσεις» του ΤΕΥ∆ µε ηµεροµηνία υπογραφής του 13-12-2019, στην ορθή
ηµεροµηνία που ήταν 13-12-2019 αντί της εσφαλµένης 24-1-2020.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού.»

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 19747/01-10-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC005644574 2019-10-02) ∆ιακήρυξης
3) την υπ’ αριθ. 3644/3-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4) τα από 23-10-2019 και 3-2-2020 πρακτικά ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού
5) το από 14-2-2020 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης του
προσωρινού µειοδότη της επιτροπής διαγωνισµού
6) το από 3-3-2020 πρακτικό «∆ιορθώσεις πρακτικών»
7) τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση α) των από 23-10-2019 και 3-2-2020
πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού και β) του από 14-2-2020 πρακτικού
ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού µειοδότη της
επιτροπής διαγωνισµού και γ) του το από 3-3-2020 πρακτικό «∆ιορθώσεις πρακτικών»
2. Την ανάδειξη της επιχείρησης ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κικλίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100
Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας – τοποθέτησης εξοπλισµού για
την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει
τιµής.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως
374) του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 72/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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