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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  12/14-3-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  175/2017              ΘΕΜΑ :   Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης

προσωρινού  αναδόχου  για  την

εκτέλεση της  της   εργασίας µε τίτλο :

“Συντήρηση - επισκευή µε προµήθεια

ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων”

  

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)

σήµερα την 14η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική

Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  8081/10-3-2017  πρόσκληση

συνεδρίασης της Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75

του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία  γιατί  σε  σύνολο  9  µελών

βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη ,δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2. Αγοραστούδη Ευγενία 1. Αναγνώστου Πασχάλης

3. Αποστόλου Στυλιανός                      

4. Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5. Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6. Καρκατζίνος Νικόλαος

7. Καρκατζούνης Θεοφάνης

8. Πράτανος Απόστολος

 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι  µε την

υπ’αριθ.  84/2017  εγκρίθηκε  το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης

Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο  :

“Συντήρηση  -  επισκευή  µε  προµήθεια  ανταλλακτικών   λοιπών  µηχανηµάτων”

προϋπολογισµού  9.957,20  ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  σύµφωνα  µε  την

2/2017 µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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Στη  συνέχεια  µε  την  υπ’αριθµ.  99/2017  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

εγκρίθηκε η εκτέλεση της εργασίας, οι  τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την

αριθ. 2/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθορίστηκαν

οι  όροι  διακήρυξης  του  διαγωνισµού  και  ως  τρόπος  εκτέλεσης  ο  δηµόσιος

συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο

κατακύρωσης  την πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής  ανά οµάδα ειδών

προϋπολογισµού της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τέλος  µε  την  ίδια  απόφαση  δεσµεύτηκε  πίστωση  συνολικού  ποσού  9.957,20€

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  (α/α  275)  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε

τίτλο  :  «Συντήρηση  -  επισκευή  µε  προµήθεια  ανταλλακτικών  λοιπών

µηχανηµάτων» και συγκεκριµένα:

� ποσού 2.951,20€  σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6264.002 για τη συντήρηση   και

επισκευή µηχανηµάτων κήπου

� ποσού  7.006,00€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6672.001  για  διάφορα

ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων κήπου

Σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εκδόθηκε  η  µε  αρ.  5879/22-2-2017  διακήρυξη

διενέργειας του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  7η-3-2017 και όπως προκύπτει από το

σχετικό πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός φακέλου/
Σειρά επίδοσης

1 ΙΜΠΕΞ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Α.Β.Ε..Ε.Ε

1

2 ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 2

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  των

προσφορών των συµµετεχόντων.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ακολούθησε η επιτροπή έκρινε  ως

αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση :

1. τη συµµετοχή της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε..Ε.Ε», µε αριθµό φακέλου 1

2. τη συµµετοχή της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» µε αριθµό 

φακέλου 2

Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη στην αποσφράγιση  των τεχνικών προσφορών

και µετά την αξιολόγησή τους έκρινε ως αποδεκτή:  

1. τη συµµετοχή της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε..Ε.Ε», µε αριθµό φακέλου 1

2. τη συµµετοχή της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» µε αριθµό 

φακέλου 2
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Ο  διαγωνισµός  συνεχίστηκε  µε  την  αποσφράγιση  των  φακέλων  οικονοµικής

προσφοράς των συµµετεχόντων των οποίων η προσφορά  κρίθηκε αποδεκτή για

περαιτέρω αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία και µετά την αξιολόγησή

τους η επιτροπή: 

1. απέρριψε  ως απαράδεκτη την οικονοµική  προσφορά της εταιρίας ΙΜΠΕΞ

Α.Β.Ε.Ε   καθώς  στο  έντυπο  της  οικονοµικής  προσφοράς  της  εταιρίας

βρέθηκαν τα παρακάτω λάθη:

1)  Στην  δεύτερη  σελίδα  της  οικονοµικής  προσφοράς  στην  οµάδα
Θαµνοκοπτικές µηχανές στη στήλη µεσινέζα η ποσότητα είναι 2000 µέτρα,
η τιµή µονάδος είναι 0,08 το τρέχον µέτρο εποµένως στη διπλανή στήλη
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ θα έπρεπε να αναγράφεται το ποσό των 160 ευρώ
ενώ από παραδροµή έχει αναγραφεί το ποσό των 150,40 ευρώ.

2)  Στην  τρίτη  σελίδα  της  οικονοµικής  προσφοράς  στην  οµάδα
χλοοκοπτικά τρακτέρ στη στήλη Λάδια εκ παραδροµής δεν αναγράφηκε
στη στήλη ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ το συνολικό ποσό των 75,2 ευρώ, το οποίο
αντιστοιχεί στην ποσότητα 20 λίτρων µε τιµή µονάδας 3,76 ευρώ όπως
αναγράφονται  στη στήλη Λάδια της  οµάδας χλοοκοπτικά τρακτέρ.

3)  Στην  τελευταία  σελίδα  της  προσφοράς  στην  στήλη  ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ  (  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ +  ΕΡΓΑΣΙΑ)  αναγράφεται  το
ποσό των 7.331,04 ενώ λαµβάνοντας υπόψιν το λάθος που έχει γίνει στην
δεύτερη σελίδα της  οικονοµικής  προσφοράς  στη  στήλη  Μεσινέζα  στην
οµάδα Θαµνοκοπτικές  και  η  µή  αναγραφή του  συνόλου  σε  ευρώ στην
σελίδα 3 της οικονοµικής προσφοράς στην οµάδα χλοοκοπτικά τρακτερ
στη στήλη Λάδια το  ποσό  που θα έπρεπε  να αναγράφεται  στην  στήλη
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑ (ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ +ΕΡΓΑΣΙΑ) είναι το ποσό
των 7.415,84. Εποµένως και το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ να είναι το
ποσό 9.195,6416 ευρώ και όχι το ποσό των 9.090,49 το οποίο αναγράφεται
στην στήλη ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ .

Εάν ληφθεί υπόψιν η τιµή που αναγράφεται στην οικονοµική προσφορά
της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕΕ,( δηλαδή το ποσό των 9.090,49 και όχι το
κανονικό  διορθωµένο  των  9.195,64)   τότε  ο  διαγωνιζόµενος  θα  έχει
καταθέσει  µερική προσφορά αφού θα λείπει  από την  προσφορά του  το
ποσό που αντιστοιχεί  στο προϊόν Λάδια στην οµάδα των Χλοοκοπτικών
τρακτέρ,  και  λαµβάνοντας  υπόψιν  το  άρθρο  9  της  διακήρυξης  δεν
επιτρέπονται  µερικές  προσφορές  και  οι  συµµετέχοντες  καταθέτουν
προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης.( Ανεξάρτητα
και από την λάθος µεταφορά του ποσού 150,40 ευρώ αντί του σωστού των
160,00 ευρώ στην  στήλη µεσινέζα  στην  οµάδα  Θαµνοκοπτικές  µηχανές,
στη  δεύτερη  σελίδα  της  οικονοµικής  προσφοράς  της  εταιρίας  ΙΜΠΕΞ
ΑΕΒΕΕ).

Επίσης  ο  δεύτερος  διαγωνιζόµενος  η  εταιρία  ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ  ΕΠΕ
έχει καταθέσει οικονοµική προσφορά της οποίας το γενικό σύνολο µε ΦΠΑ
είναι 9.178,48 ευρώ, το οποίο είναι µεγαλύτερο από το λανθασµένο γενικό
σύνολο µε ΦΠΑ της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ 9.90,49, αλλά είναι µικρότερο
από το γενικό σύνολο της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ εάν ληφθούν υπόψιν οι
διορθώσεις  και  το  οποίο  είναι  των  9.195,6416  ευρώ  και  εποµένως
µειοδότης  αφού  γίνουν  οι  διορθώσεις  στην  οικονοµική  προσφορά  της
εταιρίας ΙΜΠΕΞ θα είναι η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
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Λαµβάνοντας  υπόψιν  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισµού
απορρίπτει  τον  διαγωνιζόµενο  ΙΜΠΕΞ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΕΒΕΕ
διότι  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  12  της  διακήρυξης  προσφορά  στην  οποία  δεν
προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. ενώ έκανε αποδεκτή την οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ
ΕΠΕ µε αριθµό φακέλου 2 και η οποία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός φακέλου/ Σειρά
επίδοσης

Τελική
προσφορά €

1 ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 2 9.178,48

Σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω τη χαµηλότερη  τιµή  προσέφερε  ο  διαγωνιζόµενος
ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, µε αριθµό φακέλου 2 και µε τελική τιµή προσφοράς
9.178,48 € συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές αποφάσεις και κάθε

νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε γνωµοδοτεί για την ανάδειξη ως προσωρινού

αναδόχου του διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Συντήρηση

και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, φαξ και εκτυπωτών του ∆ήµου

Θέρµης» την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», µε αρ. φακέλου  2,  διότι οι

προσφερόµενες από αυτόν ανταλλακτικά- εργασίες,  όπως αυτές περιγράφονται

στην  οικονοµική προσφορά του,  έχουν  τη χαµηλότερη τελική τιµή (9.178,48€

συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. 24%.).

 Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου ,  το

σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,  τις διατάξεις του Ν.

3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.4412/2016  και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει το από 7-3-2017 πρακτικό για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο:  “Συντήρηση  -  επισκευή  µε

προµήθεια ανταλλακτικών  λοιπών µηχανηµάτων” προϋπολογισµού 9.957,20

ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  σύµφωνα  µε  το  οποίο  αναδείχθηκε

προσωρινός ανάδοχος η εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», µε αρ. φακέλου

2,  διότι οι προσφερόµενες από αυτόν ανταλλακτικά- εργασίες,  όπως αυτές

περιγράφονται στην οικονοµική προσφορά του, έχουν τη χαµηλότερη τελική

τιµή (9.178,48€ συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. 24%.).

2.   Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο:

“Συντήρηση - επισκευή µε προµήθεια ανταλλακτικών  λοιπών µηχανηµάτων”

την  εταιρεία  «ΟΛΥΜΠΙΚ  ΕΛΛΑΣ  ΕΠΕ», έναντι  ποσού  9.178,48€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 175/2017
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Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για  το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και  υπογράφεται  ως

εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                

            ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ

ΑΔΑ: 7Υ1ΠΩΡΣ-9ΒΟ


		2017-03-15T14:21:23+0200
	Athens




