ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:235/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Αυγούστου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15746/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
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. Χαλικιά Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή
υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων της υπ΄αριθµ.10844/31-05-2018 διακήρυξης και ανάδειξης
προσωρινού µειοδότη.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων της υπ΄αριθµ.10844/31-05-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού µειοδότη.
Στη συνέχεια, 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 143/2018 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή
υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 10844/31-05-2018
διακήρυξη .
Με την υπ’ αριθ. 136/2018-A∆Α:ΩΥΑΨΩΛΙ-ΥΟΩ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διαγωνισµού, η οποία:
α) την 9/07/2018 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν
στον παραπάνω διαγωνισµό, συντάσσοντας το επισυναπτόµενο πρακτικό το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α ∆ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
& AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 10844/2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)

Στη Λευκάδα σήµερα στις 09/07/2018, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10.00, άρχισε η συνεδρίαση της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία
συστάθηκε µε την αριθµ. 136/2018 (Α∆Α:ΩΥΑΨΩΛΙ-ΥΟΩ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να
αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των
συµµετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., συνολικού προϋπολογισµού
1.459.976,00 € µε Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες/ούσες:
1) Καρύδη Ελένη, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος & Πρόεδρος Επιτροπής.
2) Ροντογιάννη ∆ήµητρα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, τακτικό µέλος & Γραµµατέας
Επιτροπής.
3) Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 4)
τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) τις αριθµ. 141/2018 και 143/2018 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την αριθµ.
289/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7)την υπ΄αριθµ. 384/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως
τροποιήθηκε µε την αριθµ. 459/2017 και 170/2018, 8) την αριθµ. πρωτ. 10844/31-05-2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 03-07-2018 και η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 09-07-2018 και ώρα 10:00:00.
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,(του υποφακέλλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά») η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 59964
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

1

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.Τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990 ∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
IONIOΣ TEXNIKH A.E.
Καραβέλα & Γαζή, Λευκάδα, Τ.Κ. 31100 Α.Φ.Μ.:094272195,
∆.Ο.Υ.: Λευκάδας
MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646
Α.Φ.Μ.:997997760 ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

3

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής προσφοράς
28-06-2018,
16:41:27

03-07-2018
11:09:56
03-07-2018
12:50:29

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.

2

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
1

2

3

Ονοµατεπώνυµο
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.Τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990 ∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
IONIOΣ TEXNIKH A.E.
Καραβέλα
&
Γαζή,
Λευκάδα,
Τ.Κ.
31100
Α.Φ.Μ.:094272195, ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας
MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646
Α.Φ.Μ.:997997760 ∆.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθµός συστήµατος
101129

100526

99801

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 το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου,
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά
την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

1

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆.Τ.
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990 ∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
IONIOΣ TEXNIKH A.E.
Καραβέλα
&
Γαζή,
Λευκάδα,
Τ.Κ.
31100
Α.Φ.Μ.:094272195, ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας
MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646
Α.Φ.Μ.:997997760 ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

3

Αριθµός πρωτοκόλλου
13239/29-06-2018

13593/04-07-2018

13564/04-07-2018

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους συµµετέχοντες,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
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

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.Τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990
∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ

1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΕΕΣ)
2.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

2

IONIOΣ TEXNIKH A.E.
Καραβέλα & Γαζή, Λευκάδα, Τ.Κ.
31100 Α.Φ.Μ.:094272195,
∆.Ο.Υ.:
Λευκάδας

1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΕΕΣ) (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ)
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΕΕΣ)( ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΕ)
3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ
6.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
7. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
8.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
9. Υ∆ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSΟ
11. Υ∆ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΕ ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
15.ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

3

MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54646
Α.Φ.Μ.:997997760
∆.Ο.Υ.:
ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΘ
7.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΡΓΩΝ (5)
8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
9. Α∆ΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (2)
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆Σ
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

1

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.Τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990
∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

∆ικαιολογητικά

2

IONIOΣ TEXNIKH A.E.
Καραβέλα & Γαζή, Λευκάδα,
Τ.Κ.
31100
Α.Φ.Μ.:094272195,
∆.Ο.Υ.: Λευκάδας

Α. Υποφάκελος µε τα κάτωθι δικαιολογητικά
συµµετοχής:
1. EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ T.M.E.∆.Ε.
2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 27-06-2018
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΕ»
3.Ε.Ε.Ε.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
4. Ε.Ε.Ε.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»
5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7. ΑΡ. 36/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ
9.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO (3)

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ.Μ.Ε.∆.Ε.
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10.Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
11.ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (2)
12.
ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α
3

Ονοµατεπώνυµο
MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646
Α.Φ.Μ.:997997760
∆.Ο.Υ.:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ικαιολογητικά

ΦΑΕ

1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΕ∆Ε
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΘ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5)
4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4.Α∆ΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(2)
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO (3)

Κατά την διαδικασία ελέγχου σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» περίπτωση α.
διαπιστώθηκε ότι:
Όλοι οι προσφέροντες υπέβαλλαν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται για την συµµετοχή στην
διαγωνιστική διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.3 Περιεχόµενα φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» και η επιτροπή έκρινε ότι είναι πλήρη.

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφερόντων και
διαπίστωσε τα εξής:
1. Σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφέρουσας επιχείρησης µε την επωνυµία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ∆.Τ. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»:
- Η υποβληθείσα εγγύηση συµµετοχής είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 2.1.5 «Εγγυήσεις» και την παράγραφο 2.2.2
«Εγγύηση συµµετοχής» της ∆ιακήρυξης.
- Το Ε.Ε.Ε.Σ. έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών».
2. Σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφέρουσας επιχείρησης µε την επωνυµία «IONIOΣ TEXNIKH
A.E.»:
- Η υποβληθείσα εγγύηση συµµετοχής είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 2.1.5 «Εγγυήσεις» και την παράγραφο 2.2.2
«Εγγύηση συµµετοχής» της ∆ιακήρυξης.
- Το Ε.Ε.Ε.Σ. έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών».
3. Σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφέρουσας επιχείρησης µε την επωνυµία « MECCANICA GROUP
Α.Ε.»
- Η υποβληθείσα εγγύηση συµµετοχής είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 2.1.5 «Εγγυήσεις» και την παράγραφο 2.2.2
«Εγγύηση συµµετοχής» της ∆ιακήρυξης.
- Το Ε.Ε.Ε.Σ. έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών».
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω γίνονται αποδεκτές οι προσφορές: 1. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆.Τ.
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. IONIOΣ TEXNIKH A.E., 3. MECCANICA GROUP Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» περίπτωση β. και διαπίστωσε τα εξής:
1. Η τεχνική προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ∆.Τ.
«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο «Απαιτήσεις –
Τεχνικές Προδιαγραφές» του παραρτήµατος Β της ∆ιακήρυξης σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.3.2. αυτής.
2. Η τεχνική προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία «IONIOΣ TEXNIKH A.E. » πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» του παραρτήµατος Β της
∆ιακήρυξης σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.3.2. αυτής.
3. Σχετικά µε την τεχνική προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία «MECCANICA GROUP Α.Ε.»:
α. τα µέλη της επιτροπής Καρύδη Ελένη (Πρόεδρος της Επιτροπής ) και Ροντογιάννη ∆ήµητρα (Γραµµατέας της
Επιτροπής) διαπίστωσαν ότι η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» του παραρτήµατος Β της ∆ιακήρυξης
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.3.2. αυτής.
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Τα επιπροσθέτως προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της συµµετέχουσας επιχείρησης δεν αξιολογούνται στο παρόν στάδιο
του διαγωνισµού εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή τους σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.9.1. , 2.4.3.1 και 3.2
της διακήρυξης.
β. το µέλος της επιτροπής Ελευθέριος Σίδερης διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
∆ιακήρυξης διότι από τις υπ΄αριθ. 409, 410,411/03-02-2017
και 1225/24-04-2017, 2276/07-07-2017 βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης συµβάσεων που προσκοµίσθηκαν επιπροσθέτως, αποδεικνύεται ότι ο φορέας δεν έχει εκτελέσει συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου (δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων) που αποτελεί απαιτητό όρο
σύµφωνα µε την περίπτωση α. της παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 10844/31-05-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 141/2018-Α∆Α:ΩΥΕΡΩΛΙ-Γ9Ζ 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 Π∆
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-767/2018,
προτείνει κατά πλειοψηφία στην Οικονοµική Επιτροπή:
1. να γίνουν αποδεκτές οι τεχνικές προσφορές 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
1

2

3

Ονοµατεπώνυµο
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.Τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990 ∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
IONIOΣ TEXNIKH A.E.
Καραβέλα
&
Γαζή,
Λευκάδα,
Τ.Κ.
31100
Α.Φ.Μ.:094272195, ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας
MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646
Α.Φ.Μ.:997997760 ∆.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθµός συστήµατος
101129

100526

99801

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

Λευκάδα, 23 Ιουλίου 2018
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών
1. Ελένη Καρύδη ………………. (Πρόεδρος )
2.Ροντογιάννη ∆ήµητρα ……………………..
3. Σίδερης Ελευθέριος ………………………

β) Ακολούθως, την 2/08/2018 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και
στην ανάδειξη του προσωρινού µειοδότη, συντάσσοντας το επισυναπτόµενο πρακτικό το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α ∆ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
& AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 10844/2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)

Στη Λευκάδα σήµερα στις 02/08/2018, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.
136/2018 (Α∆Α:ΩΥΑΨΩΛΙ-ΥΟΩ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση
και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την παροχή
υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, συνολικού προϋπολογισµού
1.459.976,00 € µε Φ.Π.Α., της µε αριθµ. 10844/31-05-2018 διακήρυξης η οποία έλαβε τον υπ΄αριθ. 59964 αριθµό
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύτηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18PROC003186364.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες/ούσες:
1) Καρύδη Ελένη, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος & Πρόεδρος Επιτροπής.
2) Ροντογιάννη ∆ήµητρα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, τακτικό µέλος & Γραµµατέας
Επιτροπής.
3) Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 4)
τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) τις αριθµ. 141/2018 και 143/2018 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την αριθµ.
289/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7)την υπ΄αριθµ. 384/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως
τροποιήθηκε µε την αριθµ. 459/2017 και 170/2018, 8) την αριθµ. πρωτ. 10844/31-05-2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 9) το
από 09-07-2018 πρακτικό Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά στα
δικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά, 10) την υπ΄αριθ. 227/2018 απόφ. Ο.Ε.
Προηγήθηκε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος –πρόσκλησης την 01/08/2018 και ώρα 15:49:08 µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ προς
τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία οικονοµικής αποσφράγισης (άρθρο 100 Ν.4412/16).
Στη συνέχεια η επιτροπή προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών,(του υποφακέλλου «Οικονοµική Προσφορά») συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 59964 και διαπίστωσε ότι ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος».

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενo των
οικονοµικών προσφορών. 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. Αµέσως µετά την
παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονοµική προσφορά».
3. Οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονοµική προσφορά), όπως
ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως:
Α/Α
Ονοµατεπώνυµο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΚΤIΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ΤΟΝΟ
ΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΗ
(ΤΟΝΟΙ)
1
3Κ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
47.096,00
30,00 €
1.412.880,00
∆.Τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ 111 41
Α.Φ.Μ: 082911990 ∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ
Φ.Π.Α. 24%
339.091,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1.751.971,20

Α/Α

2

Ονοµατεπώνυµο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤIΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΤΟΝΟΙ)

IONIOΣ TEXNIKH A.E.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ΤΟΝΟ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Καραβέλα & Γαζή, Λευκάδα, Τ.Κ.
31100 Α.Φ.Μ.:094272195, ∆.Ο.Υ.:
Λευκάδας

47.096,00

24,00 €

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

3

MECCANICA GROUP Α.Ε.
Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54646
Α.Φ.Μ.:997997760
∆.Ο.Υ.:
ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤIΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΤΟΝΟΙ)
47.096,00

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ΤΟΝΟ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.130.304,00

271.272,96
1.401.576,96

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

21,22 €

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

999.377,12

239.850,51
1.239.227,63

Κατά την διαδικασία ελέγχου των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση
προσφορών» παράγραφο γ. διαπιστώθηκε ότι:
όλοι οι προσφέροντες υπέβαλλαν οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4 «Περιεχόµενα φακέλου
«Οικονοµική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σύµφωνα µε την παράγραφο δ. του άρθρου 3.1.2. «Αξιολόγηση προσφορών» της
διακήρυξης σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Οικονοµική Προσφορά.
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
1. Στην οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ∆.Τ. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης όπως
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή ( Παράρτηµα Γ΄ της διακήρυξης).
2. Η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «IONIOΣ TEXNIKH A.E.» είναι σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης.
3. Η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία « MECCANICA GROUP Α.Ε.» είναι σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τη διακήρυξη:
1. Η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και ∆.Τ. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» απορρίπτεται ως απαράδεκτη διότι η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης όπως καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή ( Παράρτηµα Γ΄ της
διακήρυξης) σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4 αυτής.
2. Η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «IONIOΣ TEXNIKH A.E» πληροί τους όρους της
διακήρυξης και κρίνεται αποδεκτή.
3. Η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία MECCANICA GROUP Α.Ε.» πληροί τους όρους της
διακήρυξης και κρίνεται αποδεκτή.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην κατάταξη των οικονοµικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές, µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.
2.

«MECCANICA GROUP Α.Ε.»
«IONIOΣ TEXNIKH A.E.»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)
1.239.227,63
1.401.576,96

Συνεπώς, η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά είναι του οικονοµικού φορέα «MECCANICA GROUP Α.Ε.» η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 1.239.227,63 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 10844/31-05-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 141/2018-Α∆Α:ΩΥΕΡΩΛΙ-Γ9Ζ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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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 Π∆
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-767/2018,
5. Το από 9-7-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού
6. την υπ΄αριθ. 227/2018 απόφ. Ο.Ε.
προτείνει οµόφωνα στην Οικονοµική Επιτροπή:
1. να απορρίψει ως απαράδεκτη την οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «3Κ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ∆.Τ. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», επειδή η προσφερόµενη τιµή
υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης όπως καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (
Παράρτηµα Γ΄ της διακήρυξης).
2. να γίνουν αποδεκτές οι οικονοµικές προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω οικονοµικοί φορείς, καθώς
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και το Παράρτηµα ∆ αυτής, όπως προκύπτει από όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό και να εγκρίνει την κατάταξη των οικονοµικών προσφορών ως
ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.
2.

«MECCANICA GROUP Α.Ε.»
«IONIOΣ TEXNIKH A.E.»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)
1.239.227,63
1.401.576,96

3. να αναδείξει ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισµού µε τίτλο «παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας» τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «MECCANICA GROUP Α.Ε.» µε Α.Φ.Μ.:
997997760, ∆/νση: Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
επειδή η
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσφέρει την χαµηλότερη τιµή µε Φ.Π.Α.: 1.239.227,63 €.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Λευκάδα, 2 Αυγούστου 2018
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών
1. Ελένη Καρύδη ………………. (Πρόεδρος )
2.Ροντογιάννη ∆ήµητρα ……………………..
3. Σίδερης Ελευθέριος ………………………¨»

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. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία
απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συµβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα: α)
όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου
σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127
για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύµφωνα µε το
άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, προ ΦΠΑ.»
Σήµερα καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει περί της επικύρωσης των παραπάνω 9-072018 και 2-08-2018 Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 10844/31-05-2018 ∆ιακήρυξης
3) την υπ’ αριθ. 141/2018-Α∆Α:ΩΥΕΡΩΛΙ-Γ9Ζ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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4) το από 9-07-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
της επιτροπής διαγωνισµού
5) το από 2-08-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης
του προσωρινού µειοδότη της επιτροπής διαγωνισµού
6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Την έγκριση α) του 9-07-2018 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού και β) του από 2-08-2018 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης
οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού µειοδότη της επιτροπής διαγωνισµού, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
2. Την ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισµού µε τίτλο «παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης
αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας» τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία της MECCANICA GROUP
Α.Ε.» µε Α.Φ.Μ.: 997997760, ∆/νση: Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή µε Φ.Π.Α.: 1.239.227,63 €.
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: 235/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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