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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 44η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 31-7-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 322/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 42052/31-07-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.
32714/13-6-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 31 του μηνό̋ Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 41497/27-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Δημήτριο̋ Θωμαΐδη̋
(αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Κων/νο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋) και 4) Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματο̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. πρωτ.
42068/31-7-2017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει
ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,για την έγκριση του υπ’ αριθ. 42052/31-7-2017 Πρακτικού
Αποσφράγιση̋ Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1) τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού τη̋ υπ΄αριθ.
32714/13-6-2017 διακήρυξη̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια γάλακτο̋ για
την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για τα έτη 20172018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
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Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, την
18/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του άρθρου
221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 229/2017 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ. 32714/13-06-2017 διακήρυξη̋ με τίτλο « προμήθεια γάλακτο̋
για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για
τα έτη 2017-2018»
και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έω̋ 30/09/2018
προϋπολογισμού ποσού € 189.133,75 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.
42964 αριθμό συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ «17PROC001532333»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
Α. Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋ (Κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητα̋, Βαθ. Α΄)
Β. Καρδάση̋ Ιωάννη̋ (Κλάδου ΔΕ Δεντροκόμων-Δεντροκηπουρών, Βαθ.Α΄)
Γ. Κουθουρίδου Ησαΐα ( Κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρί̋ πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ- σχεδιάστρια,Βαθ. Α’)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 32714/13-06-2017 διακήρυξη, για την « προμήθεια
γάλακτο̋ για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για τα
έτη 2017-2018» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ :
Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξή̋ σύστημα) και είχε λάβει
τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ 42964. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολή̋ των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12/07/2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονική̋
αποσφράγιση̋ των προσφορών είναι η 18/07/2017 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 πρόσβαση̋) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 42964 και διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα ω̋
«κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από του̋
παρακάτω προμηθευτέ̋:

Προμηθευτή̋
1
2
3

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’
ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ημ/νία & ώρα Υποβολή̋
προσφορά̋
11/07/2017 14:48:57
11/07/2017 15:14:12
11/07/2017 12:17:47

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματο̋ τα διαπιστευτήρια του̋, (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋.
Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του̋. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικέ̋
Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν λάβει
από το σύστημα, του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ μοναδικού̋ α/α συστήματο̋:
α/α

2

Προμηθευτή̋

Α/Α προσφορά̋
συστήματο̋

1

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’

68557

2

ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

69699

ΑΔΑ: ΩΩ7ΔΩΕΣ-Ξ9Ψ
α/α

Προμηθευτή̋

Α/Α προσφορά̋
συστήματο̋

3

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ &
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

69666

Σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋ , εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέαστην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικού̋ φορεί̋ και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώ̋ και τα έγγραφα που φέρουν
τη Σφραγίδα τη̋ Χάγη̋ (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 φορεί̋ υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο τη̋ διακήρυξη̋, οι οικονομικοί φορεί̋ κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου, του̋ παρακάτω φακέλου̋, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋.

-

Ειδικότερα:
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 38883/12-07-2017
και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και την τεχνική
προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’.
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 39179/13-07-2017
και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και την
τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ τη̋ ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 39187/13-07-2017
και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και την τεχνική
προσφορά του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.
Συνεπώ̋ και οι τρεί̋ (3) προμηθευτέ̋ υπέβαλαν τι̋ προσφορέ̋ του̋ εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην διακήρυξη καθώ̋ και το ζητούμενο δείγμα του υπό προμήθεια είδου̋, μαζί με την
απαραίτητη απόδειξη κατάθεση̋.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» που υπέβαλλαν οι ανωτέρω συμμετέχοντε̋ οικονομικοί φορεί̋, και
διαπίστωσε ότι:
A) Η εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ προσκόμισε ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία
είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16
2. Εγγύηση συμμετοχή̋ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋
3. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 75.0/2017 μελέτη̋ τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋
B) H εταιρεία τη̋ ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ , προσκόμισε ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία είναι
απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16
2.Εγγύηση συμμετοχή̋ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋
3. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 75.0/2017 μελέτη̋ τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋
Γ) Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΛΑΜΙΑΣ, προσκόμισε ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το
άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16
2.Εγγύηση συμμετοχή̋ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋
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3.Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 75.0/2017 μελέτη̋ τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αποσφράγιση̋, διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ υπέβαλαν
επιπλέον δικαιολογητικά (Φ.Ε.Κ., καταστατικά, δηλώσει̋ κ.λ.π), τα οποία δε αποτελούν αντικείμενο
αξιολόγηση̋ στην παρούσα φάση και τα οποία θα ζητηθούν από του̋ προσωρινού̋ αναδόχου̋ ω̋
αποδεικτικά μέσα κατακύρωση̋ κατά την συγκεκριμένη φάση του διαγωνισμού.
Από τον αναλυτικό έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και
οι τρεί̋ (3) συμμετέχοντε̋ κατέθεσαν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπω̋ αυτά ορίζονται
στο άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋.
Ακολούθω̋, η Επιτροπή αποσφράγισε του̋ φακέλου̋, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο τη̋ υπηρεσία̋,
μονογράφησαν δε και σφραγίσθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο.

A)
1.
2.
3.
4.
5.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι σε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξή̋:
H εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋.
Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και είναι σύμφωνη με τι̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 75.0/2017 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.

Β) H εταιρεία τη̋ ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋.
2. Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και είναι σύμφωνη με τι̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 75.0/2017 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋
4. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005
5. Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.
Γ) Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΛΑΜΙΑΣ, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋.
2. Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και είναι σύμφωνη με τι̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 75.0/2017 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 9 τη̋ διακήρυξη̋
4. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005
5. Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.
Σχετικά με την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από του̋
συμμετέχοντε̋ η επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ ζήτησε από του̋ συμμετέχοντε̋ μέσω τη̋
πλατφόρμα̋ του ΕΣΗΔΗΣ διευκρινίσει̋ τι̋ οποίε̋ και έλαβε υπόψη και έκανε αποδεκτέ̋.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋, γνωμοδοτεί:
Α)
Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ καθώ̋ καλύπτει τα
ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Β) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ τη̋ ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από
την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Γ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ &
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική
μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,
ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτέ̋ το οποίων οι προσφορέ̋ προκρίθηκαν θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των οικονομικών προσφορών
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Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στου̋ ενδιαφερόμενου̋, το
οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ω̋ κατωτέρω:
Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋: 1. Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋, 2. Καρδάση̋ Ιωάννη̋, 3. Κουθουρίδου
Ησαΐα
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Tο προαναφερθέν έγγραφο
2.Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 100 του Ν.4412/2016
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4.Το υπ΄αριθ. 42052/31-07-2017 πρακτικό
5.Tην υπ΄αριθ. 32714/13-6-2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 42052/31-07-2017 Πρακτικό Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1) τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού τη̋ υπ΄αριθ. 32714/13-6-2017 διακήρυξη̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
με τίτλο «προμήθεια γάλακτο̋ για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ για τα έτη 2017-2018.
2. Αποδέχεται:
Α) Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την
διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Β)

Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ τη̋ ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη

και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Γ)

Την

προσφορά

του

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

&

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική
μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,
ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (322)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 1-8-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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