ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 366/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 23622/21-11-19 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
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο ο
ο
ο
ο
Τα θέµατα 6 -7 και 8 της Η.∆. οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 4 θέµα και πριν το 5
θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κάτω των ορίων που διεξάγεται µε ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα
συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπ/σµού, Λογ/ρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπ/σµού, Λογ/ρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε.
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 204/2019 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος
εκτέλεσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ.89/2019 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων µε ηλεκτρονική
διαδικασία για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 15408/29-072019/Α∆ΑΜ:19PROC005388122 -2019-08-02 διακήρυξη .
Με την υπ’ αριθ.117/2019-A∆Α:6ΓΜ8ΩΛΙ-Π17 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διαγωνισµού, η οποία:
α) την 28-09-2019 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:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 27/8/2019, 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

1

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.
78190 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005388122 2019-08-02.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Ροντογιάννη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 Κούστας Παναγιώτης, ΤΕ Ηλ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, αναπληρωµατικό µέλος.
Το τακτικό µέλος ∆ήµου Νικόλαος, ∆Ε29 Ο∆ΗΓΩΝ, απουσίαζε λόγω λήψης άδειας.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 21-8-2019 και η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27-8-2019 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 78190 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

ΕΛΠΙ∆Α ΚΥΡΚΟΥ, 10 χλµ Ε.Ο. Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος
Νικόλαος Ατι/νιας Τ.Κ. 30002.
Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, 4 χλµ Λάρισας – Καρδίτσας
Τ.Κ. 41334.

2

Ο

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής προσφοράς
21-8-2019 12:15:38
21-8-2019 12:23:36

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
1
2

Ονοµατεπώνυµο
Ο
ΕΛΠΙ∆Α ΚΥΡΚΟΥ, 10 χλµ Ε.Ο. Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος
Νικόλαος Ατι/νιας Τ.Κ. 30002.
Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, 4 χλµ Λάρισας – Καρδίτσας
Τ.Κ. 41334.

Αριθµός συστήµατος
148178
148613

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 εκ των οικονοµικών φορέων κατέθεσε φυσικό φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του ∆ήµου,
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου 17175 /23/8/2019 ο οποίος παραδόθηκες σφραγισµένος 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
1

Ονοµατεπώνυµο
ΕΛΠΙ∆Α

ΚΥΡΚΟΥ,

10

Ο

∆ικαιολογητικά
χλµ

Ε.Ο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

2

Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος Νικόλαος
Ατι/νιας Τ.Κ. 30002.

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

2

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, 4 χλµ
Λάρισας – Καρδίτσας Τ.Κ. 41334.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗ-ΤΗΡΙΟ
ΤΕΥ∆
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ικαιολογητικά
Ο

ΤΕΥ∆
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 4
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 5
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 6
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 7
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 8
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 9
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 10
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 11
∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗ-ΤΗΡΙΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας από τον
πρώτο εκ των διαγωνιζοµένων. Εντός του φακέλου βρέθηκαν δυο σφραγισµένοι υποφάκελοι: α. «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και β. «Οικονοµική προσφορά». Οι υποφάκελοι µονογράφησαν και
σφραγίστηκαν από την Επιτροπή. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο πρώτος µόνον υποφάκελος (α) και
µονογράφησαν και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο πρώτος εκ των διαγωνιζοµένων µε τον σφραγισµένο υποφάκελο
δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο
Ο

ΕΛΠΙ∆Α ΚΥΡΚΟΥ, 10
χλµ Ε.Ο.
Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος Νικόλαος
Ατι/νιας Τ.Κ. 30002.

∆ικαιολογητικά
1.ΤΕΥ∆
2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.∆ΗΛΩΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΑ∆Ε
7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Π1
8.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
10.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Π4
11.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Π5
12.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Π6
13.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Π8
14.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Π11
15.∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙ∆ΩΝ
16.ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο πρώτο οικονοµικός φορέας εκ των διαγωνιζοµένων συµµετέχει στον διαγωνισµό για
την οµάδα Νο 11 «Μαρκούτσια», ενώ ο δεύτερος συµµετέχει για τις οµάδες Νο 5 «Υπερκατασκευές
αποφρακτικών – πλυντηρίων κάδων – υδροφόρων – πυροσβεστικών» και Νο 11 «Μαρκούτσια».
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριµένα:
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α. Η προσφορά της ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΚΥΡΚΟΥ για την οµάδα 11 «Μαρκούτσια» είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης.
η
β. Η προσφορά της επιχείρησης ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ για τις οµάδες: 5 Οµάδα: «Υπερκατασκευές
η
αποφρακτικών-πλυντηρίων κάδων-υδροφόρων-πυροσβεστικών» και 11 Οµάδα: «Μαρκούτσια», δεν είναι
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης . ∆ιαπιστώθηκαν οι κάτωθι ασυµφωνίες και παραλείψεις:
- µαζί µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς προσκοµίστηκε και ανοικτή οικονοµική προσφορά, γεγονός που
έρχεται σε αντίθεση µε την παρ. (γ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης.
- το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) κατατέθηκε µε αόριστη τελική δήλωση του µέρους VI,
µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει η δέσµευση του οικονοµικού φορέα περί αποδοχής του ώστε ο ∆ήµος να έχει
την δυνατότητα πρόσβασης σε δικαιολογητικά που αναφέρει σε συγκεκριµένα πεδία της δήλωσης.
- δεν προσκοµίσθηκε αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου του οικονοµικού φορέα όπως ζητείται
στην παρ. 2 της σελίδας 88 της διακήρυξης.
- η Υπεύθυνη ∆ήλωση που αντιστοιχεί στην παρ. 3 της σελίδας 88 της διακήρυξης είναι αόριστη και δεν
ικανοποιεί την απαιτούµενη δέσµευση.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 4704/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις µε αριθµ.14987,14976,14986,14975,14985, 14974, 14984, 14973, 14983, 14982, 14981, 14979, 14977,
14972, 14971, 14999, 14995, 14993, 14998, 14992, 14991, 14996, 14990, 14989, 15001, 14988, 15002,
15003, 15004, 15005/23-07-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
5.τις βεβαιώσεις 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 µε α/α: Α/827,828, 829, 830, 834,836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860/2019
προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή:
1) Την αποδοχή της προσφοράς για την οµάδα 11 «Μαρκούτσια» της διακήρυξης που υπέβαλε ο
κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό και την
ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου:
Ονοµατεπώνυµο
Αριθµός συστήµατος
Ο
ΕΛΠΙ∆Α ΚΥΡΚΟΥ, 10 χλµ Ε.Ο. Βόνιτσας Λευκάδας,
148178
Άγιος Νικόλαος Ατι/νιας Τ.Κ. 30002.
2) Την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ, και για τις δύο οµάδες,
η
ήτοι για την 5
Οµάδα: «Υπερκατασκευές αποφρακτικών-πλυντηρίων κάδων-υδροφόρωνη
πυροσβεστικών» και για την 11 Οµάδα: «Μαρκούτσια», επειδή δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης
3) Την µαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψη του διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση
η
των όρων της διακήρυξης για τις οµάδες: 1 Οµάδα «Οχήµατα άνω των 3,5 tn (απορριµµατοφόρα,
η
φορτηγά, καλαθοφόρα, αποφρακτικά, πλυντήρια, κάδων, υδροφόρα, κ.λπ), 2 Οµάδα: «Οχήµατα κάτω
η
η
των 3,5tn και επιβατικά», 3 Οµάδα: «Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων», 4 Οµάδα:
η
«Υπερκατασκευές καλαθοφόρων, φορτηγού µε αρπάγη», 5 Οµάδα: «Υπερκατασκευές αποφρακτικώνη
η
πλυντηρίων κάδων-υδροφόρων-πυροσβεστικών, 6 Οµάδα: «Σάρωθρα», 7 Οµάδα: «Γεωργικοί
η
η
η
ελκυστήρες», 8 Οµάδα: «Λεωφορεία», 9 Οµάδα: «∆ίκυκλα», 10 Οµάδα: «Φορτωτές, πολυµηχανήµατα
και γκρέιτερ», επειδή δεν υποβλήθηκαν προσφορές και ο διαγωνισµός απέβη άγονος.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
β) Ακολούθως, την 1/10/2019 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:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 1-10-2019, 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
αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον ανοιχτό
διεθνή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –
πλαίσιο για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων & µηχανηµάτων
∆ήµου Λευκάδας» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 78190 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005388122
2019-08-02.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Ροντογιάννη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 Κούστας Παναγιώτης, ΤΕ Ηλ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, αναπληρωµατικό µέλος.
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 15408/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου,
2. τις υποβληθείσες προσφορές,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. τις µε αριθµ.14987,14976,14986,14975,14985, 14974, 14984, 14973, 14983, 14982, 14981, 14979, 14977,
14972, 14971, 14999, 14995, 14993, 14998, 14992, 14991, 14996, 14990, 14989, 15001, 14988, 15002,
15003, 15004, 15005/23-07-2019 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης,
5.τις βεβαιώσεις 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 µε α/α: Α/827,828, 829, 830, 834,836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860/2019,
6. τη µε αριθµ. 89/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
7. το από 27/7/2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αποσφράγιση των
προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού,
σήµερα, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 266/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προχώρησε στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνΕΣΗ∆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 της προσφοράς του οικονοµικού φορέα που έγινε αποδεκτός κατά το στάδιο ελέγχου
δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, ως κάτωθι:
Η
ΟΜΑ∆Α 11 : ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ
α/α
1

Ονοµατεπώνυµο
Ο
ΕΛΠΙ∆Α ΚΥΡΚΟΥ, 10 χλµ Ε.Ο. Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος Νικόλαος Ατι/νιας Τ.Κ. 30002.

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Ποσοστό έκπτωσης %

αριθµητικώς

ολογράφως

8%

Οκτώ τοις εκατό

Ταυτόχρονα αποσφραγίστηκε ο φυσικός υποφάκελος «οικονοµική προσφορά» που είχε κατατεθεί µε τον αριθµ.
πρωτ. 17175 /23-8-2019 φυσικό φάκελο προσφοράς. Τα στοιχεία του υποφακέλου σφραγίστηκαν και
µονογράφησαν από τα επιτροπή. ∆ιαπιστώθηκε ότι µε το φυσικό υποφάκελο είχαν υποβληθεί τα ίδια στοιχεία
οικονοµικής προσφοράς µε εκείνα που υποβλήθηκαν µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τον άνω οικονοµικό φορέα, είναι έγκυρα και
σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης και ως εκ τούτου είναι έγκυρη η προσφορά του.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
α) τις υποβληθείσες προσφορές
β) τη συµφωνία της προσφοράς του οικονοµικού φορέα ΕΛΠΙ∆Α ΚΥΡΚΟΥ προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µε αριθµ. 15408/2019 διακήρυξης και της µε αριθµ. 89/2019 µελέτης του ∆ήµου,
γ) 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),
δ) 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 ποσοστό έκπτωσης 8%, η προσφορά της επιχείρησης ΕΛΠΙ∆ΑΣ
ΚΥΡΚΟΥ - ΕΙ∆Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΟΜΑ∆Α 11 «µαρκούτσια» είναι
οικονοµική και συµφέρουσα για τον ∆ήµο,
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή:
Ο
1. την ανάδειξη της επιχείρησης ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΚΥΡΚΟΥ µε έδρα στο 10 χλµ Ε.Ο. Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος
Νικόλαος Ατ/νιας Τ.Κ. 30002. Α.Φ.Μ. 046498638, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου ως προσωρινού αναδόχου της
προµήθειας των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 11 «µαρκούτσια», για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και
2. τη µαταίωση της διαδικασίας για την προµήθεια και τις εργασίες των υπολοίπων οµάδων της διακήρυξης
διότι ο διαγωνισµός απέβη άγονος, και την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
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Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: « …Για τις συµβάσεις που διενεργούνται µε
ηλεκτρονικό τρόπο µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο
βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών,
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόµενων για όλα τα στάδια και 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
Επιτροπής διαγωνισµού.»

Πρακτικών της

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
• τους όρους της υπ΄αριθ. 15408/29-07-2019/Α∆ΑΜ:19PROC005388122 ∆ιακήρυξης,
• τις υπ’ αριθ. 14987,14976,14986,14975,14985, 14974, 14984, 14973, 14983, 14982, 14981,
14979, 14977, 14972, 14971, 14999, 14995, 14993, 14998, 14992, 14991, 14996, 14990, 14989,
15001, 14988, 15002, 15003, 15004, 15005/23-07-2019 αποφάσεις ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης,
• το από 27/8/2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
και το από 1/10/2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών
προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού µειοδότη για την οµάδα 11 της Επιτροπής
διαγωνισµού,
• τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την έγκριση του από 27/8/2019 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και του από 1/10/2019 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού µειοδότη για την οµάδα 11, του ανοικτού
διαγωνισµού κάτω των ορίων που διεξάγεται µε ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων
που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ο
2.την ανάδειξη της επιχείρησης ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΚΥΡΚΟΥ µε έδρα στο 10 χλµ Ε.Ο. Βόνιτσας Λευκάδας, Άγιος
Νικόλαος Ατ/νιας Τ.Κ. 30002. Α.Φ.Μ. 046498638, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας
των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 11 «µαρκούτσια», για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και
3.τη µαταίωση της διαδικασίας για την προµήθεια και τις εργασίες των υπολοίπων οµάδων της διακήρυξης διότι
ο διαγωνισµός απέβη άγονος, και την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους, µε καταληκτική
ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
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: 366/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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