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Από τα Πρακτικά της 24ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 14-5-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 190/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17574/08-05-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 17788/09-05-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΟΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13637/04-04-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 17908/10-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3)Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλος), 4)Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 6)
Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος
Καλαμαράς (τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 16ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 18399/14-5-2018
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για τα ακόλουθα:
A) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 17574/08-05-2018 Πρακτικού Αποσφράγισης - Διενέργειας & Αξιολόγησης
της Επιτροπής Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1) και
Β) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 17788/09-05-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της
Επιτροπής Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2) και
Γ) Tην ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως προσωρινού αναδόχου
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ΄αριθ. 13637/04-04-2018 διακήρυξης με τίτλο
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του άρθρου
221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 113/2018 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 13637/04-04-2018 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος», συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 56281 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«18PROC002912387»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
α) Ραϊκοπούλου Ελπίδα (Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ΙΔΑΧ, με Βαθμό Α΄)
β) Σαραγάς Σπυρίδων (Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Βαθμό Α΄)
γ) Ανδριανοπούλου Ελένη (Κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής, με Βαθμό Α΄)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 13637/04-04-2018 διακήρυξη, για την «Προμήθεια
έτοιμου σκυροδέματος» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει
τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 56281. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02/05/2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 08/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 56281 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τον παρακάτω
προμηθευτή:
Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς
1 ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
30/04/2018 13:09:03
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησαν 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 οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 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.
Προμηθευτής

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από
το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :
α/α
1

Προμηθευτής
ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Α/Α προσφοράς
συστήματος
96383

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
2
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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). Δεν 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, η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ κατέθεσε
στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Ειδικότερα:

-

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 16946/0305-2018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένας φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής και την τεχνική προσφορά της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Συνεπώς η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε υπέβαλε την προσφορά της εμπρόθεσμα και
νομότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που υπέβαλλε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, και
διαπίστωσε ότι:
Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά είναι τα ακόλουθα:
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) , κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το
άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας α) δεν
βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης.
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 και το άρθρο 2.2.2.1 της
διακήρυξης.
3. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ΄αριθ. 33.0/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
Από τον αναλυτικό έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η
εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, κατέθεσε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία αποσφράγισης, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν επιπλέον δικαιολογητικά
(συμβάσεις, ISO κ.λ.π), τα οποία δε αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης στην παρούσα φάση και τα οποία
θα ζητηθούν από τον προσωρινό ανάδοχο ως αποδεικτικά μέσα κατακύρωσης κατά την συγκεκριμένη φάση
του διαγωνισμού.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
μονογράφησαν δε και σφραγίσθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε σε
ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης.
2. Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της διακήρυξης και είναι σύμφωνη με
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 33.0/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
3. Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης γνωμοδοτεί:
Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε καθώς καλύπτει τα
ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τις τεχνικές απαιτήσεις ώστε να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
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Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα ενημερωθεί με σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, το
οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης: 1. Ραϊκοπούλου Ελπίδα 2. Σαραγάς Σπυρίδων 3. Ανδριανοπούλου
Ελένη
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
09/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 113/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 13637/04-04-2018
διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος», συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 56281 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «18PROC002912387»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
α) Ραϊκοπούλου Ελπίδα (Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ΙΔΑΧ, με Βαθμό Α΄)
β) Σαραγάς Σπυρίδων (Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Βαθμό Α΄)
γ) Ανδριανοπούλου Ελένη (Κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής, με Βαθμό Α΄)
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθ. 13637/04-04-2018 διακήρυξη, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής
σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 56281. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02/05/2018 και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό συμμετείχε και κατέθεσε προσφορά ο ακόλουθος προμηθευτής:
α/α
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Προμηθευτής
ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Α/Α προσφοράς
συστήματος
96383

Μετά την αποσφράγιση στις 08/05/2018 των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η
επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1» (Αρ. πρωτ. 17574/08-05-2018), σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε την
αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
Σήμερα, μετά την αποστολή ειδικής πρόσκλησης στις 09/05/2018 μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην οποία
ορίζεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή θα προχωρήσει
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας, η προσφορά της
οποίας έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο.
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 56281. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό 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
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ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΕΣ-ΙΔΠ
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»:
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως:
Επωνυμία Προμηθευτή: ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αριθμός - Α/Α
56281
Συστήματος:
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης:Δ/ΞΗ 13637/04-04-2018
Αριθμός Προσφοράς:
96383
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/
Α

1

Α/Α
Γρα
μ.

1

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ

CPV 44114100-3
Κυβικό
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
1600
73
Μέτρο
C16/20
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

%

ΠΟΣΟ

116.800,0
0

24

28.032,
00

144.832,00

28.032,
00

144.832,0
0

116.800,
00

Καθώς στο συγκεκριμένο διαγωνισμό υποβλήθηκε μόνο μια οικονομική προσφορά, η Επιτροπή Διενέργειας
& Αξιολόγησης προκειμένου να αποφανθεί ότι η υποβληθείσα οικονομική προσφορά είναι συμφέρουσα για το
Δήμο, έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:
Το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, στο οποίο δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο
προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται
δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ'.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο, εξετάζοντας
αντίστοιχες συμβάσεις που έχουν συνάψει διάφοροι Δήμοι αλλά και ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για
την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
Από τον έλεγχο των προσφερθέντων τιμών ανά κυβικό μέτρο έτοιμου σκυροδέματος, λαμβάνοντας υπόψη
και την ιδιαιτερότητα των απαιτήσεων που προβλέπονται για την συγκεκριμένη προμήθεια όπως αυτή
περιγράφεται στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η προσφερόμενη τιμή κρίνεται συμφέρουσα για τον
Δήμο.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 13637/04-04-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το με αρ. πρωτ. 17574/08-05-2018 πρακτικό Αποσφράγισης – Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών
(πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1)
Προτείνει προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τα ακόλουθα:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 099871513), οδός Ζαρίφη 6
Νέα Σμύρνη ΤΚ 17124 τηλ. 2109711470 φαξ 2109711448 ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας έτοιμου
σκυροδέματος καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, ως ακολούθως:
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Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝAΔΑ
METΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

m3

1.600

73,00

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20
(CPV 44114100-3)

ΣΥΝΟΛΟ
116.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

116.800,00
28.032,00
144.832,00

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης: 1. Ραϊκοπούλου Ελπίδα 2. Σαραγάς Σπυρίδων 3. Ανδριανοπούλου
Ελένη
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ’ αριθ. 13637/04-04-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Το με αρ. πρωτ. 17574/08-05-2018 πρακτικό Αποσφράγισης – Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών
(πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1)
5. Το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016
6. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει:
1. Το υπ’ αριθ. 17574/08-05-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης - Διενέργειας & Αξιολόγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1)
2. Το υπ’ αριθ. 17788/09-05-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής
Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2)
Β) Αναδεικνύει την εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 099871513), οδός Ζαρίφη 6
Νέα Σμύρνη ΤΚ 17124 τηλ. 2109711470 φαξ 2109711448 ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας έτοιμου
σκυροδέματος καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, ως ακολούθως:
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20
(CPV 44114100-3)

ΜΟΝAΔΑ
METΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

m3

1.600

73,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
116.800,00
116.800,00
28.032,00
144.832,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (190)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 15-5-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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