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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών
και Υπηρεσιών (συνοπτικών διαγωνισμών) :
Πρακτικό 1: Αποσφράγισης προσφορών και
αξιολόγησης δικαιολογητικών του
συνοπτικού
διαγωνισμού
«Προμήθεια οργάνων παιδικών
χαρών»
Πρακτικό 2: Αποσφράγισης και αξιολόγησης
τεχνικών
και
οικονομικών
προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού
«Προμήθεια
οργάνων παιδικών χαρών»
και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή
για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Αριθμός

Απόφασης:
262

Χολαργός σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 3-11-2017,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Ηλία Αποστολόπουλο

Μιχάλη Τράκα

Γεωργία Αρβανίτη

Χαρ. Κουγιουμτζόπουλο

Βασιλική Μπουφούνου

Δημήτριο Τούτουζα

Αγλαϊα Σουρανή
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (αναπληρωματικός μέλος).
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα.
Ο κ. Δημήτριος Τούτουζας, προσήλθε στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Βαλυράκης.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
O Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ πρωτ. 28613/2-11-2017 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (συνοπτικών
Διαγωνισμών), το οποίο έχει ως ακολούθως :
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017103 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου, τους όρους και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
22042/08.09.2017 διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. 184/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
στις 25.09.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55,
Χολαργός) η Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών του Δήμου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ. 28/2017
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:
1.
2.

Τσιρογιάννη Άννα, Πρόεδρο
Κομπόγιωργα Ευανθία, Μέλος 3. Γιαννοπούλου Ελένη, Μέλος

για τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού.
Στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κατατέθηκαν προσφορές των κάτωθι εταιρειών:
1. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο την κα. Ευθυμία-Μαρία Κοντοπούλου
2. ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Γεώργιο Καφρίτσα
Ουδείς άλλος προσήλθε και αφού παρήλθε η ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη, η Πρόεδρος της
Επιτροπής κήρυξε τη λήξη για την παράδοση των προσφορών.
Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των δυο εταιρειών και έχοντας υπόψη:
α. τους όρους και τις διατάξεις της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 22042/08.09.2017
β. την υπ’ αρίθ.2017103 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
γ. τις προσφορές των εταιρειών
για το επόμενο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής των
ανωτέρω εταιρειών είναι πλήρη και γίνονται δεκτά σύμφωνα με τα απαιτούμενα της ισχύουσας διακήρυξης και
προκρίνονται των τεχνικών προσφορών.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών και το με αριθ. πρωτ. 28745/3-11-2017 Πρακτικό της
ανωτέρω Επιτροπής, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 22042/08.09.2017 διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την
υπ αριθ. 184/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την υπ’ αριθ. 2017103 εγκεκριμένη μελέτη του
Δήμου, στις 10/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 Χολαργός) η
Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ. 28/2017 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:
1.

Τσιρογιάννη Άννα, Πρόεδρο

2.

Κομπόγιωργα Ευανθία, Μέλος

3.

Γιαννοπούλου Ελένη, Μέλος

για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το πρακτικό 1/28613/02.11.2017 της Επιτροπής, οι εταιρείες που κλήθηκαν να παραβρεθούν στη
διαδικασία της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ήταν οι εξής:

1.
2.

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
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Στη διαδικασία της αποσφράγισης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και των δυο εταιρειών.
Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά των τεχνικών προσφορών και έχοντας υπόψη:
α. τους όρους και τις διατάξεις της Διακήρυξης και της Μελέτης του Διαγωνισμού
β. το αίτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την εταιρεία ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε με αρ.πρωτ. 27560/24102017 αναφορικά με τη συμπλήρωση δικαιολογητικών
γ. την προσκόμιση από την εταιρεία ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε των ανωτέρω δικαιολογητικών (αρ.πρωτ.
28187/30.10.2017)
διαπίστωσε τα εξής:
α. Για την εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.:
Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας προκύπτει ότι για τα δάπεδα ασφαλείας που προβλέπει
η μελέτη του εν λόγω διαγωνισμού, η εταιρεία δεν είναι κατασκευάστρια αλλά στηρίζεται στην τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα τρίτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης (σελ. 14 ), όταν ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στην ικανότητα
άλλων φορέων ( Δάνεια εμπειρία), οφείλει να υποβάλλει χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Επίσης οφείλει να προσκομίσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 της διακήρυξης (σελ. 15), προκειμένου
να αποδείξει ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.
Η εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και ως εκ τούτου δεν πληροί τις
προϋποθέσεις της διακήρυξης και της μελέτης του διαγωνισμού και δεν περνάει στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης
και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.
β. Για την εταιρεία ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. :
Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς είναι πλήρη και γίνονται δεκτά, σύμφωνα με τα απαιτούμενα της
ισχύουσας διακήρυξης και μελέτης και προκρίνεται για το επόμενο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών.
Δεδομένου ότι η εταιρεία ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ήταν η μοναδική εταιρεία που προκρίθηκε στο στάδιο
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής της
προσφοράς και διαπίστωσε ότι η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων, τετρακοσίων
σαράντα δυο ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (56.442,32 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Συνοπτικών Διαγωνισμών), έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις και τους όρους της υπ΄αριθ.22042/08.09.2017 διακήρυξης

2.

Την υπ΄αριθ. 2017103 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

3.

Το υπ.αριθ. 1/28613/02.11.2017 πρακτικό της Επιτροπής

4.

Την προϋπολογισθείσα τιμή της μελέτης του Δήμου που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (73.519,60 €)
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5.

Την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δυο ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (56.442,32 €) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσας

προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο
του διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» συνολικής αξίας πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα δυο ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (56.442,32 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:




Την εισήγηση του Προέδρου.
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την έγκριση των με αριθ. πρωτ. 28613/2-11-2017 και 28745/3-11-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (συνοπτικών Διαγωνισμών), για τον Διαγωνισμό :
«Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» και την ανάδειξη της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ως προσωρινό
ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού, αντί συνολικής αμοιβής πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δυο
ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (56.442,32 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαϊα Σουρανή.
3. Βασιλική Μπουφούνου
4. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Δημήτριος Τούτουζας
7. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

