ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:137/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 15 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 9185/11-5-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των
δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού μεσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του προσώπων για το έτος
2018, της υπ΄αριθμ. 4237/2018 διακήρυξης.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση
των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή
ειδικούς επιστήμονες»
Βάσει της 50/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του
προσώπων, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ. 4237/2018 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του
προσώπων για το έτος 2018, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,με ΑΔΑΜ
18PROC002769195.
Με την υπ’ αριθ.82/2018-ΑΔΑ:7Θ4ΗΩΛΙ-ΓΔ6 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία:
την 19/04/2018 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν
στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το ακόλουθο πρακτικό:
« Στη Λευκάδα σήμερα στις 19/04/2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 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.82/2018 (ΑΔΑ:7Θ4ΗΩΛΙ-ΓΔ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς
φακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συμμετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή μέσω
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ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του
προσώπων για το έτος 2018 (με αριθμ.4237/2018 Διακήρυξης) η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 55168,1 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 18PROC002769195.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος, Πρόεδρος
2 Βουκελάτος Θωμάς , ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,
3 Δευτεραίος Παντελεήμων,ΔΕ29 Οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12-4-2018 και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 19-4-2018 και ώρα 10:00:00. π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
55168,1 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
1
ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 12-4-2018:11:09:08
14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας
2
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με έδρα Καραϊσκάκη 3, 12-4-2018:12:48:07
Δράμα Τ.Κ.66100, Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,
3
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με έδρα Μοναστηρίου 212-214, 12-4-2018:12:55:37
Θεσσαλονίκη , Τ.Τ 54628 Α.Φ.Μ.:095368953 Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1

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 «Δικαιολογητικά 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
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός συστήματος
1
ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα,
92518
Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας
2
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με έδρα Καραϊσκάκη 3,
94594
Δράμα Τ.Κ.66100, Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,
3
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με έδρα Μοναστηρίου 212-214,
92442
Θεσσαλονίκη
,
Τ.Τ
54628
Α.Φ.Μ.:095368953
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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). Δεν 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 το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά
την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός πρωτοκόλλου
1

ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, 6904/13-04-2018
Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας
2
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με έδρα Καραϊσκάκη 3, 7138/17-04-2018
Δράμα Τ.Κ.66100, Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,
3
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με έδρα Μοναστηρίου 212-214, 7053/17-04-2018
Θεσσαλονίκη
,
Τ.Τ
54628
Α.Φ.Μ.:095368953
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
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6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες και οι οποίες είναι για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Δικαιολογητικά
1

ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 ,
Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα,
Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας

1.ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
2.ΕΕΕΣ
3.ΕΕΕΣ xml
4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
6.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
7.ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
8.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

2

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με
έδρα Καραϊσκάκη 3, Δράμα Τ.Κ.66100,
Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,

1.ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO
4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
(TDS)
5.ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Γ.Χ.Κ.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

3

ΙΜΠΕΞ
Α.Β.Ε.Ε.Ε.,
με
έδρα
Μοναστηρίου 212-214, Θεσσαλονίκη ,
Τ.Τ
54628
Α.Φ.Μ.:095368953
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ(18-28)
4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΠΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
Ονοματεπώνυμο
Δικαιολογητικά
Α/Α
1

ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 ,
Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα,
Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας

1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
2.ΓΕΜΗ ELDONS’ HELLAS LTD
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ELDON’S HELLAS LTD
4.ΓΕΜΗ ELDON’S Α.Ε.Β.Ε.
5.ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
6.ISO 9001:2008 ELDON’S Α.Ε.Β.Ε.
7. ISO 9001:2008 ELDON’S ΗΕLLAS LTD

ΓΕΜΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

2

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με
έδρα Καραϊσκάκη 3, Δράμα Τ.Κ.66100,
Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,

1.EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
2.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΕΜΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ (γενικό) ΠΕΡΙ ΜΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO
7.ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΧΚ
8ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ -ΤDS

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

3

ΙΜΠΕΞ
Α.Β.Ε.Ε.Ε.,
με
έδρα
Μοναστηρίου 212-214, Θεσσαλονίκη ,
Τ.Τ
54628
Α.Φ.Μ.:095368953
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.EEEΣ pdf
2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OIKEIOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΠΕ)
4.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
5.ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
6.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΓΕΜΗ
8.ΑΜΙΓΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗTΑΣ
ΓΕΜΗ
9.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ
10.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
11.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
12.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
13.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.
14.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
15.ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
/
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ
16.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΙΜΠΕΞ
17.ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ (TDS)
18.ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΧΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
19.ΕΠΙΣΗΜΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
(APPROVALS)
20.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
21.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣH
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
PRISTA
OIL
HOLDING EAD
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά ELDONS HELLAS LTD είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
β. Η προσφορά Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
γ. Η προσφορά ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 4237/2018 διακήρυξη Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 8/2018-ΑΔΑ:6ΛΘΧΩΛΙ-1Α3 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-60, 73, 84, 85, 91, 92, 93,
103, 107, 108, 112,134,135/2017,
6.το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμιά προσφορά για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι-ΚΑΥΣΙΜΑ
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1.Ο διαγωνισμός για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ να αποβεί άγονος διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
2. Την αποδοχή των προσφορών για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός συστήματος
1
ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ
92518
14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας
2
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με έδρα Καραϊσκάκη 3, Δράμα
94594
Τ.Κ.66100, Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,
3
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με έδρα Μοναστηρίου 212-214,
92442
Θεσσαλονίκη , Τ.Τ 54628 Α.Φ.Μ.:095368953 Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…».

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: « Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. …. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί, σύμφωνα με το
άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, προ ΦΠΑ.»
Κατόπιν των ανωτέρω
καλείται
η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το παραπάνω από 19-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής
διαγωνισμού.»

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
τις διατάξεις του Ν.4412/2016
τους όρους της υπ΄αριθ. 4237/2018 Διακήρυξης
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•
•
•
•

•

την υπ’ αριθ. 8/2018-ΑΔΑ:6ΛΘΧΩΛΙ-1Α3 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
το από 19-04-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού
τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α60,73,84,85,91,92,93,103,107,108,112,134,135/2017 Π.Α.Υ.
Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:

1.Την έγκριση του από 19-04-2018 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού.
2.Ο διαγωνισμός για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ απέβη άγονος διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
3. Την αποδοχή των προσφορών για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ που υπέβαλαν οι κατωτέρω
διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο από 19-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα,
Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 Δ.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με έδρα Καραϊσκάκη 3,
Δράμα Τ.Κ.66100, Α.Φ.Μ.:998639154, Δ.Ο.Υ.:Δράμας,
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με έδρα Μοναστηρίου 212-214,
Θεσσαλονίκη
,
Τ.Τ
54628
Α.Φ.Μ.:095368953
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2
3

Αριθμός
συστήματος
92518
94594
92442

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: 137/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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