ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:316/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 20209/8-10-2018 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισµό για τη προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του
∆ήµου Λευκάδας της µε αριθµ.17354/29-08-2018 διακήρυξης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

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. 1 ε 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 273/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ.
17354/29-08-2018 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ
18PROC003621505 2018-08-30).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό δύο (2) συµµετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 82/2018-Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙΓ∆6 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 14-09-2018 πρακτικό αξιολόγησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη του της
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε Καραβέλα, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα την 14-09-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του
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Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών,
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. ΕΣ. 1721/10-09-2018 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων
και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17354/29-08-2018 διακήρυξη.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά της εταιρείας
«ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», Καλαβρύτων 95-97, Τ.Κ. 26333 Παραλία Πατρών,
Α.Φ.Μ. 099516240, ∆.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό
πρωτ. 18352/13-09-2018 και ώρα 11:16 π.µ.
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, η οποία
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ. 18428/14-09-2018 και ώρα 09:05 π.µ.
Μετά την λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχόντων και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων των προσφορών συµφωνούν µε τα
οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 17354/29-08-2018 διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχόντων και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά» που εξωτερικά συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
και προέβη για κάθε προσφορά στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής (χωρίς να
ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα των φακέλων µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στην µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς των
συµµετεχόντων.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αφού µονογράφηκαν και σφραγίστηκαν παρέµειναν στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστούν σε µεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την παρ.
2.4.3 της διακήρυξης, στον συνηµµένο Πίνακα Β΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον οποίο διαπιστώθηκε ότι :
α. Στο φάκελο δικαιολογητικών της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.»
ανευρέθηκε το ΤΕΥ∆ στο οποίο παρατηρήθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις:
- ∆εν ανευρέθηκε το κεφ. ∆ του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας»
- ∆εν ανευρέθηκε το µέρος IV «Κριτήρια επιλογής»
- Το ΤΕΥ∆ δεν είναι µονογραµµένο ανά σελίδα
β. Στο φάκελο δικαιολογητικών της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.» ανευρέθηκε συµπληρωµένο το
ΤΕΥ∆ και µονογραµµένο ανά σελίδα και επιπλέον των οριζόµενων στην διακήρυξη καταστατικό της εταιρείας,
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Γ.Ε.Μ.Η., υπεύθυνη δήλωση, πρακτικό της Ο.Ε.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής (ήτοι το ΤΕΥ∆) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.» συµφωνούν µε
τους όρους της διακήρυξης.
5. Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών:
α. Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» όπου διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις:
- ∆εν ανευρέθηκε υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της αριθ. 206/2018 µελέτης του
∆ήµου, όπου ρητά ορίζεται ότι η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή για :
•

την τήρηση των τιµών προσφοράς µέχρι 31/12/2018

•

την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1)
50.000 χλµ.

2

έτους ή

•

την άµεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθηµερινές και αργίες των φθαρµένων ελαστικών µε
οργανωµένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του νέου ∆ήµου Λευκάδας.

- ∆εν ανευρέθηκε δήλωση, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της αριθ. 206/2018 µελέτης του ∆ήµου, στην
οποία θα αναφέρονται το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των ελαστικών, ο τόπος εγκατάστασής τους και
ότι διαθέτουν κινητό συνεργείο.
- ∆εν ανευρέθηκαν, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της αριθ. 206/2018 µελέτης του ∆ήµου, τεχνική
περιγραφή των ελαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει
την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.
- ∆εν ανευρέθηκαν, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 206/2018 µελέτης του ∆ήµου, πίνακες
ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, µαζί µε την τεχνική προσφορά του, στους οποίους να
αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφεροµένων ελαστικών.
- Τα τρία πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν (ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013 στην αγγλική γλώσσα και Νο
001770/02-03-2015 από Τσέχικη ∆ηµοκρατία) δεν είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στην ελληνική
γλώσσα από αρµόδια αρχή κατά παράβαση των όρων της υπ’ αριθ. 17354/29-08-2018 διακήρυξης.
Συγκεκριµένα: στην παρ. 2.1.4 της διακήρυξης ορίζεται ρητά ότι «οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα» και στο κεφ. 2.2.8.2. της διακήρυξης «∆ιευκρίνιση 2η» ορίζεται ρητά ότι «γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014».
Επίσης στην παρ. 2.2.6 της διακήρυξης ορίζεται ότι «ο προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει
πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από
διαπιστευµένο-πιστοποιηµένο φορέα δοκιµών χώρας µέλους της Ε.Ε.».
- ∆εν ανευρέθηκαν τα δικαιολογητικά των παρ. 2.2.4. και 2.2.5. σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στην παρ.
2.4.4. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, δηλαδή δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας και δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας.
β. Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.»
και διαπίστωσε ότι κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 17354/29-08-2018 διακήρυξη
και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 206/2018 µελέτης του ∆ήµου.
Σε ότι αφορά τα υπ’ αριθ. ISO 16949:2009, ISO 16949:2016 και ISO 9001:2015 που προσκοµίστηκαν
επικυρωµένα ως ακριβή φωτοαντίγραφα και επίσηµα µεταφρασµένα από αρµόδια αρχή, η Επιτροπή κρίνει ότι
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές του ISO 9001:2008 που ορίζεται στην αριθ. 206/2018 µελέτη του ∆ήµου
και αποτελούν εξελιγµένες εκδόσεις ενσωµατώνοντας βελτιώσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
αγοράς.
6. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισµού αποφασίζει οµόφωνα:
Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», για
τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, επειδή περιέχει σηµαντικές ελλείψεις και ατέλειες και
παραβιάζει τους όρους της αριθ. 17354/29-08-2018 διακήρυξης και της αριθ. 206/2018 µελέτης του
∆ήµου Λευκάδας.
Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.» γιατί είναι σύµφωνη µε τους
όρους της αριθ. 17354/29-08-2018 διακήρυξης και της αριθ. 206/2018 µελέτης του ∆ήµου
Λευκάδας.
7. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», η προσφορά της οποίας έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία
και αφού προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς κατέγραψε τις
τιµές σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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1.920,00

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
Σ

∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
1
2
3
4

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 11R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 215/75R17,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 285/70R19,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 295/80R22,5

Τεµ.
Τεµ.

3

5
6

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 315/70R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 315/80R22,5

Τεµ.
Τεµ.

4

481,00

1.924,00

4

481,00

1.924,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

13.838,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
7

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 205/R16

Τεµ.

4

105,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

420,00
420,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8
9
10
11
12
13
14

Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
18/4/26
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 16,928
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 185/75R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 195/R14

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 205/70R15

Τεµ.

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 315/80R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 10-16,5

Τεµ.
Τεµ.

2

795,00

1.590,00

4

798,00

3.192,00

6

112,00

672,00

8

100,00

800,00

4

107,00

428,00

4

481,00

1.924,00

4

150,00

600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

9.206,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15
16

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 175R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 185R14

Τεµ.
Τεµ.

2

84,00

168,00

4

82,00

328,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
17
18

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 13,00-24 TG
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 265/70R19,5

496,00

Τεµ.

6

560,00

3.360,00

Τεµ.

6

350,00

2.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.460,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

29.420,00

24 %

7.060,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

36.480,80

Φ.Π.Α.

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 17354/29-08-2018 διακήρυξη και την αριθµ. 206/2018 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις τιµές της αγοράς και τις τιµές αντίστοιχων διαγωνισµών τα τελευταία έτη στον ∆ήµο Λευκάδας
5. την ανάγκη προµήθειας ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας για την
απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800387683,
∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
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όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική
τιµή προσφοράς 29.420,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.480,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού. »

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 17354/29-08-2018/Α∆ΑΜ:18PROC003621505 ∆ιακήρυξης
3) τις υπ’ αριθ. 17179/29-08-2018-Α∆Α: ΩΠΚΥΩΛΙ-ΧΙΑ, 17180/29-08-2018-Α∆Α: Ω0ΩΧΩΛΙ-43Ψ, 17181/2908-2018-Α∆Α: Ω5ΡΒΩΛΙ-80Λ, 17182/29-08-2018-Α∆Α: 7ΤΡΥΩΛΙ-ΟΙ0, 17183/29-08-2018 -Α∆Α:
Ω410ΩΛΙ-ΠΝΠ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
4) 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 Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α
Α-999/2018, Α-1000/2018, Α-1001/2018, Α-1002/2018, Α-1003/2018.
5) την υπ’ αριθ. 14-09-2018 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
7) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

8 ) Την ανωτέρω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του από 14-09-2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και την ανάδειξη της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως
προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και
µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική τιµή
προσφοράς 29.420,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.480,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 316/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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