ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 361/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25449/9-12-16 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
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισµού προσφορών, για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, κατέθεσε στην Ο.Ε. τα
παρακάτω πρακτικά της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών,
για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου
Λευκάδας έτους 2016 και ζήτησε την έγκρισή τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23669/16-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29/11/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
09:30, συνήλθε, κατόπιν της µε αρ. 1769/24.11.2016 πρόσκλησης, η Επιτροπή διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που
συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 321/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας,
προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016,
3)του Ν. 3852/2010 4) του Ν. 4013/11 5) τις αριθµ. 311/2016, 312/2016, και 319/2016
αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την αρ. 196/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
7)την αρ. 223669/16.11.2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Ακολούθως, η Επιτροπή άρχισε την διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17
και διαπίστωσε ότι:
Κατατέθηκε ταχυδροµικώς εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά
της εταιρείας: BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248
Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123, ∆.Ο.Υ.ΦΑΕ Θεσ/νίκης, η προσφορά της οποίας κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ. 24492/28-11-2016.
Επίσης κατέθεσε προσφορά η επιχείρηση: ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ι. Μελά 155-ΤΚ 31100 Λευκάδα.
Αφού έληξε η προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να
γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Καταχωρήθηκαν δε οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των φακέλων των προσφορών,
και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων τόσο της προσφοράς Π1 – BRINX Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ όσο και της προσφοράς Π2- ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ συµφωνούν
µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών. Στη
συνέχεια προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
καθώς και στην µονογραφή και σφράγιση της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο και των
δειγµάτων που προσκόµισαν οι συµµετέχοντες.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αφού µονογράφηκαν και σφραγίστηκαν
τοποθετήθηκαν από την Επιτροπή σε νέο κλειστό φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίστηκε
και µονογράφηκε προκειµένου να αποσφραγιστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία & ώρα.
Κατόπιν η επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής
σύµφωνα µε το άρθρο 10, (στο συνηµµένο πίνακα Β΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού).
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Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος και καταγραφής των προσφορών δεν παρευρέθη κανένας εκ
των συµµετεχόντων.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε
τον οποίο διαπιστώθηκε ότι :
-Tα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφοράς Π1 – BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ συµφωνούν µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
-Tα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφοράς Π2 – ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ συµφωνούν µε τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
Στο σηµείο αυτό και αφού είχε ήδη λήξει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων-µελών της
επιτροπής, µετά από πρόταση της Προέδρου η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την διακοπή της
διαδικασίας και αποφάσισε να συνεχιστεί η διαδικασία την 1/12/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09:00.

Λευκάδα 29-11-2016
Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη (Πρόεδρος) ………………..
2. Ελένη Καρύδη
.…………………………………………
3. Ανδρέας Συκιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23669/16-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 01/12/2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09:00, σε συνέχεια της από 29/12/2016 συνεδρίασης συνήλθε, η Επιτροπή διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που
συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 321/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας,
προκειµένου να συνεχίσει την διενέργεια του διαγωνισµού.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016,
3)του Ν. 3852/2010 4) του Ν. 4013/11 5) τις αριθµ. 311/2016, 312/2016, και 319/2016
αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την αρ. 196/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
7)την αρ. 223669/16.11.2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) το από 29/11/2016 πρακτικό της.
Συνεχίζοντας την διαδικασία του διαγωνισµού η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της
Π1- BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, τεχνικής προσφοράς.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της Π1- BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
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Στο σηµείο αυτό και αφού είχε ήδη λήξει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων-µελών της
επιτροπής, µετά από πρόταση της Προέδρου η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την διακοπή της
διαδικασίας και αποφάσισε να συνεχιστεί η διαδικασία την 5/12/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
09:00.

Λευκάδα 01-12-2016
Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη (Πρόεδρος) ………………..
2. Ελένη Καρύδη
.…………………………………………
3. Ανδρέας Συκιώτης ………………………………..............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23669/16-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 05/12/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 09:00, σε συνέχεια της από 01/12/2016 συνεδρίασης, συνήλθε η επιτροπή διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που
συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 321/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας,
προκειµένου να συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισµού.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος.
Η Επιτροπή συνεχίζοντας την διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17 προέβη
στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς Π2-ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα
εξής:
1.Για τα δερµατοπάνινα γάντια δεν προσκόµισε πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας (ΕΝ 388, 420)
όπως προβλέπεται επί ποινή αποκλεισµού στη διακήρυξη.
2.Για τα γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο προσκόµισε ελλιπή πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και
το προσκοµισθέν δείγµα δεν ταυτοποιείται (ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε την διακήρυξη).
3.Για το ασπίδιο προστασίας µε πλέγµα, το προσκοµισθέν πιστοποιητικό ελέγχου είναι ελλιπές και
δεν ταυτοποιείται το δείγµα(ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε την διακήρυξη).
4.Για τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία προσκόµισε ελλιπή πιστοποιητικά ελέγχου
ποιότητας και το προσκοµισθέν δείγµα δεν ταυτοποιείται (ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε την
διακήρυξη).
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5.Για την ολόσωµη στολή προστασίας από χηµικά το προσκοµισθέν δείγµα δεν αντιστοιχεί στο
προσκοµισθέν πιστοποιητικό ελέγχου (ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε την διακήρυξη).

6. Για τα εργαλεία δεν έχει προσκοµίσει τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας (ποινή αποκλεισµού
σύµφωνα µε την διακήρυξη).

Στο σηµείο αυτό και αφού είχε ήδη λήξει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων-µελών της
επιτροπής, µετά από πρόταση της Προέδρου η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την διακοπή της
διαδικασίας και αποφάσισε να συνεχιστεί η διαδικασία την 07/12/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:00.

Λευκάδα 5-12-2016
Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη (Πρόεδρος) ………………..
2. Ελένη Καρύδη
.…………………………………………
3. Ανδρέας Συκιώτης ………………………………..............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23669/16-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 07/12/2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00, σε συνέχεια της από 05/12/2016 συνεδρίασης, συνήλθε η επιτροπή διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που
συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 321/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας,
προκειµένου να συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισµού.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος.
Η Επιτροπή συνεχίζοντας την διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17 προέβη
συνέχισε τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς Π2-ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατά τον οποίο επίσης
διαπιστώθηκαν τα εξής:
7. Για το σκάφανδρο, µπότες συγκολληµένες µέχρι το στήθος δεν έχει προσκοµίσει τα
πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας (ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε την διακήρυξη) και στο δείγµα
δεν αναγράφονται οι προβλεπόµενες ενδείξεις.
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8. Για τις νιτσεράδες µε παντελόνι: α)το µεν δείγµα για το σακάκι δεν αντιστοιχεί στο
προσκοµισθέν πιστοποιητικό ελέγχου (ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε την διακήρυξη), β) για το
παντελόνι δεν έχει προσκοµίσει το πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας (ποινή αποκλεισµού σύµφωνα
µε την διακήρυξη).
9. Για τις νιτσεράδες µε ενισχυµένο σακάκι δεν προσκόµισε δείγµα για το παντελόνι καθώς και
πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας τόσο για το παντελόνι όσο και για το σακάκι (ποινή αποκλεισµού
σύµφωνα µε την διακήρυξη).
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και της Π2-ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τεχνικής προσφοράς.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα από 29/11/2016, 01/12/2016 και 05/12/2016 πρακτικά της,

Οµόφωνα γνωµοδοτεί
Α) Απορρίπτει την τεχνική προσφορά Π2-ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ επειδή δεν πληροί τους όρους
της διακήρυξης.
Β) Κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά Π1-BRINX A.E. EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ επειδή
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της διακήρυξης η οικονοµική προσφορά Π2-ΣΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ θα επιστραφεί στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς Π1-BRINX A.E. EΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ θα γίνει την Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 12:00 στην ίδια αίθουσα.

Λευκάδα 7-12-2016
Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη (Πρόεδρος) ………………..
2. Ελένη Καρύδη
.…………………………………………
3. Ανδρέας Συκιώτης ………………………………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23669/16-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.

Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 09/12/2016, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού
για την επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων
ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 321/2016
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απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών του εν λόγω διαγωνισµού.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος.
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα από 29/12/2016, 01/12/2016, 05/12/2016 και 07/12/2016
πρακτικά της προχώρησε στην εξέταση της οικονοµικής προσφοράς Π1- BRIΝX ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ η οποία έγινε δεκτή στο διαγωνισµό. Αφού αποσφράγισε τον κλειστό
φάκελο προχώρησε στην αποσφράγιση και µονογραφή κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς
Π1- BRIΝX ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α. ανά είδος διαµορφώνονται ως εξής:

ΕΙ∆ΟΣ

ΓΑΝΤΙΑ
∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
(ζευγάρι)
ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΌ
(ζευγάρι)

ΜΟΝΑ
∆Α
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΡVC ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΕΚΤΙ
ΜΩΜΕ
ΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
1,80

10
46

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
1.882,8
0

28

2,20

61,60

6

22,0

132,00

12

1,80

11
30

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ
(ζευγάρι)
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΤΙ
ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 (ΤΩΝ
100
τεµ.)
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
ΚΡΑΝΗ

ΠΡΟΣΦ
ΕΡΟΜΕ
ΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
1,75

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
€
1.830,50

1,98

55,44

13,39

80,34

21,60

1,52

18,24

1,00

1.130,0
0

0,50

565,00

50

1,90

95,00

1,79

89,50

43
3

9,00

3.897,0
0

5,09

2.203,97

22

9,00

198,00

7,52

165,44

ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ
ΓΙΑ
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ

8

18,00

144,00

25,61

204,88

ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΥΑΛΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΌ
ΗΛΙΑΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

98

13,00

1.274,0
0

11,13

1.090,74

6

40,00

240,00

63,84

383,04

10,00

830,00

4,60

381,80

20,00

360,00

15,20

273,60

30,00

480,00

118,94

1.903,04

14
5

6,00

870,00

4,48

649,60

8

30,00

240,00

6,05

48,40

92

25,00

2.300,0
0

17,12

1.575,04

ΓΑΝΤΙΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
χαµηλής
τάσης
(ζευγάρι)
ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΌ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ζευγάρι)
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΡΑΝΟΣ
ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1
ΚΟΥΤΙ (ΤΩΝ
10
( ΚΟΥΤΙ 10 τεµ)
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
ΜΑΣΚΑ
ΗΜΙΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3
ΜΑΣΚΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑVΕ^ 2Ρ3
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΛΟΣΩΜΕΣ
ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΌ
ΧΗΜΙΚΑ ( πολλαπλών
χρήσεων)
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΒΥΛΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΗ
(ηµιάρβυλα)

83

18
16

7

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΖΕΥΓΗ

94

12,40

1.165,6
0

25,38

2.385,72

6

60,00

360,00

84,09

504,54

46

6,00

276,00

2,20

101,20

43

6,00

258,00

3,27

140,61

6,00

24,00

16,00

64,00

8

30,00

240,00

34,50

276,00

80

25,00

25,84

2.067,20

25,00

2.000,0
0
100,00

25,84

103,36

15,00

210,00

19,50

273,00

70,00

140,00

238,75

477,50

6

62,00

372,00

49,40

296,40

74

6,00

444,00

11,05

817,70

ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΤ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΣΕΤ)
ΚΑΠΕΛΑ
ΤΖΟΚΕΪ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΌ ΨΑΘΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ
ΚΑΠΕΛΑ
Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΜΗΜΑΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΚΑΦΑΝ∆ΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ
ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ
ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΙΧΥΜΕΝΟ
ΣΑΚΑΚΙ
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΖΏΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕ
ΥΨΟΣ(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
ΑΡΒΥΛΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΩΝΟΙ
ΤΕΜΑΧΙΑ

4

4
14
2

ΣΥΝΟΛΟ

19.745,60

19.025,80

Φ.Π.Α.24%

4.738,9
4

4.566,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

23.591,99

24.484,5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (αριθµητικά)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
(ολογράφως)

23.591,99

Είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτά.

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή οµόφωνα γνωµοδοτεί την ανάδειξη της εταιρείας
BRINX A.E. EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ως προσωρινού αναδόχου γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα.
Λευκάδα 9-12-2016
Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη (Πρόεδρος) ………………..
2. Ελένη Καρύδη
.…………………………………………
3. Ανδρέας Συκιώτης ………………………………………..

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:
1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού
προσφορών, για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού
του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
2. Την ανάδειξη της εταιρείας BRINX A.E. EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ως προσωρινού
αναδόχου γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 361/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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