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Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών
Προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του
Ανοικτού
Διεθνούς
Δημοσίου
Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ανεξαρτήτου
Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες:
«Ενεργειακή
αναβάθμιση
–
Αυτοματοποίηση
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων Εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας,
στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:
30
Χολαργός σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
15-2-2019, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες
Βικτωρία Νικάκη
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Μιχάλη Τράκα
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπλ. Μέλος)

Απόντες
Βασιλική Μπουφούνου
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Δημήτριο Τούτουζα
Γιώργο Ρεμούνδο
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Υπάλληλος των Τεχνικών Υπηρεσίας κ. Κων/νος Κωνστάντιος (για τα 5 ο και 6ο
θέματα).
Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον παριστάμενο υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κων/νο Κωνστάντιο, ο οποίος,
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 18-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
για την παροχή Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες: «Ενεργειακή
αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων - Εφαρμογές smart cities,
με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού», το οποίο έχει ως ακολούθως :
Στον Δήμο Παπάγου Χολαργού σήμερα, στις 18/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, στο Δημοτικό κατάστημα Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, η
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:
1) Κ. Κωνστάντιο (Τακτικό Μέλος, Πρόεδρο)
2) Π. Αυγουστάκη (Τακτικό Μέλος)
3) Γ. Βασιλάκη (Τακτικό Μέλος),
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, που κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δήμο Παπάγου-Χολαργού” (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 20794/26-9-2018), η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 64566 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18PROC003743847 2018-09-26 και να προτείνει την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Αναλυτικότερα:
1.

Την 14η/11/2018 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου
«Δικαιολογητικά Διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» του διαγωνιζομένου και στην καταχώριση του, καθώς
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και των υποβληθέντων από αυτόν δικαιολογητικών, των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών και της
αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς στο από 14/01/2019 «Πρακτικό 1 αποσφράγισης, ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ανοικτού Διεθνούς
Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου
Υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δήμο Παπάγου-Χολαργού” και γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή».
2. Το ανωτέρω αναφερόμενο Πρακτικό 1 εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/23-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ7ΝΦΩΞ1-812)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά της πιο πάνω απόφασης, αφού παρήλθε το προβλεπόμενο από
την Διακήρυξη χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή.
3. Σύμφωνα με την παρ. 3.1 της Διακήρυξης, η Επιτροπή πρότεινε τον χρόνο αποσφράγισης, ο οποίος έγινε
γνωστός στον ενδιαφερόμενο με ειδική πρόσκληση, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και προέβη στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του συμμετέχοντα, του οποίου
η προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο.
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 64566. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό της Οικονομικής Προσφοράς.
Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής, που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της
προσφοράς, καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος
της επιτροπής), η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο Υποφάκελος
«Οικονομική Προσφορά».
4. Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά»,
όπως λήφθηκε από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως
ακολούθως:
1) Waste Water & Energy IKE, Συνολική αμοιβή Αναδόχου (χωρίς ΦΠΑ): € 230.000,00 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΜΟΙΒΗΣ (Αξίες χωρίς ΦΠΑ)
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Το οικονομικό κόστος για τον Δήμο, που προκύπτει από την υποβληθείσα Προσφορά, αποτυπώνεται στον
ακόλουθο Πίνακα:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Waste Water & Energy IKE

Ποσό οικονομικής προσφοράς ΣΠΚi
€ 230.000,00

Το μικρότερο υποβληθέν προσφερόμενο συνολικό κόστος για τον Δήμο είναι το ΣΠΚmin € 230.000,00
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παρ. 3.1 της Διακήρυξης οι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα
και προκύπτουν από το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα η
βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε Οικονομικής Προσφοράς ΟΠι ισούται με το λόγο του χαμηλότερου συνολικού προσφερόμενου
κόστους για τον Δήμο (ΣΠΚ)min, προς το Βαθμολογούμενο Προσφερόμενο Συνολικό Κόστος για τον Δήμο, που προκύπτει
από την Οικονομική Προσφορά (ΣΠΚ)ι ,ως ακολούθως : ΒΟΠι = 100 x (ΣΠΚ)min / (ΣΠΚ)ι, όπου:
α. ΣΠΚmin είναι το μικρότερο υποβληθέν προσφερόμενο συνολικό κόστος για τον Δήμο ενώ,
β. ΣΠΚι είναι το βαθμολογούμενο Συνολικό (για το Δήμο) Προσφερόμενο Κόστος από τον Οικονομικό Φορέα (ΣΠΚι).
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Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βαρύτητας της
βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ= 30%.
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Η
συνολική βαθμολογία Α για κάθε διαγωνιζόμενο προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: Α = 0,30*BΟΠ + 0,70*T.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη
βαθμολογία Α ανακηρύσσεται προσωρινός Ανάδοχος.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς είναι η εξής:
α/α

Ονοματεπώνυμο

1

Waste Water & Energy IKE

Ποσό οικονομικής προσφοράς
(ΣΠΚ)i
€ 230.000,00

Βαθμολογία ΒΟΠi = 100 x (ΣΠΚ)min/(ΣΠΚ)i
=100 Χ (230.000,00/230.000,00) = 100,00

Ενώ η πλέον συμφέρουσα προσφορά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα υπολογίζοντας την συνολική βαθμολογία Α,
λαμβάνοντας υπ’ όψη την Βαθμολογία της οικονομικής ΒΟΠ και τεχνικής Τ προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
α/α
1

Ονοματεπώνυμο
Waste Water & Energy IKE

Βαθμολογία ΒΟΠi
100,00

Βαθμολογία Τ
113,75

Συνολική βαθμολογία Α=[(0,30*BΟΠ) + (0,70*T)]
[(0,30*100)+(0,70*113,75)]=30+ 79,63=109,63

Συνεπώς ο μοναδικός διαγωνιζόμενος έχει την υψηλότερη βαθμολογία Α, που είναι η Waste Water & Energy IKE,
ανακηρύσσεται προσωρινός Ανάδοχος, με συνολική Οικονομική Προσφορά € 285.200,00
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 20794/26-9-2018 Διακήρυξη του Δήμου ,
2. την υποβληθείσα προσφορά,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 9/23-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ7ΝΦΩΞ1-812) με θέμα: Έγκριση Πρακτικού
1 αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών διενέργειας
ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού”.
Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή Την ανάδειξη του διαγωνιζόμενου φορέα Waste Water & Energy IKE ως
Προσωρινού Αναδόχου της υπηρεσίας: “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο
Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων –
Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού”, με συνολική οικονομική
προσφορά € 230.000,00 χωρίς τον Φ.Π.Α και 285.200,00 με τον ΦΠΑ.
Ακολούθως, μετά την ανάπτυξη της εισήγησης, ο κ. Κωνστάντιος, απάντησε σε ερωτήσεις που υπέβαλαν
παριστάμενα μέλη και παρέσχε διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :




Την εισήγηση της Προέδρου
Το από 18-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών :
«Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων
χώρων - Εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών
Ανεξαρτήτου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες: «Ενεργειακή αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων - Εφαρμογές smart cities, με
Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
β. Την ανάδειξη του διαγωνιζόμενου Φορέα : “Waste Water & Energy IKE” ως Προσωρινού Αναδόχου της
υπηρεσίας: “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο Έργο:
Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων –
Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού”, με συνολική
οικονομική προσφορά € 230.000,00 χωρίς τον Φ.Π.Α και 285.200,00 με τον ΦΠΑ.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374)
του Ν. 4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαϊα Σουρανή
3. Μιχάλης Τράκας
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

