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Αριθµός απόφασης : 220 / 2017

Από το µε αριθµό 12/2017 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 12.04.2017 Πρακτικού Ελέγχου
Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών
της
Επιτροπής
∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών (Ε∆∆Π) για την «Προµήθεια
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού
50.674,04 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 1/2017Σύσταση Οµάδας Εργασίας.
Σήµερα την 2η Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
24422/29.05.2017 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Μαλούτας Λάζαρος
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος

1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 15 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
η
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διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο από 30.05.2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών (Ε∆∆Π) του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα «Φάκελοι δικαιολογητικών
διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ» αναφέρει τα παρακάτω :
«…..Σας αποστέλλουµε για έγκριση το από 12-04-2017 πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών του ∆ιαγωνισµού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
µε αριθµό µελέτης 1/2017.
Προϋπολογισµού 50.674,04 € (µε Φ.Π.Α. 24%)
Και εισηγούµαστε οµόφωνα πως λόγω αδυναµίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών που
περιλαµβάνονται στους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων, τα
δικαιολογητικά θα πρέπει να αξιολογηθούν από άτοµα µε τις ανάλογες εξειδικευµένες
γνώσεις.
Σύµφωνα µε τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων
συµβάσεων παράγραφος 3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται
γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση … Με τις αποφάσεις της παρούσας
δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας
για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.
Ως εκ τούτου η επιτροπή ζητά την σύσταση έκτακτης επιτροπής ή οµάδας εργασίας για
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Β, Γ & ∆, των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών
των υποψηφίων του υπ’αριθµ. 11.650/22-03-2017 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Ανοιχτής
∆ιαδικασίας του ∆ήµου Κοζάνης. Έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες του
διαγωνισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ.
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα:
Το πρακτικό του ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών των
προµηθευτών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Μικρού Ιωάννης….»
«….ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε∆∆Π)
Στη Κοζάνη σήµερα Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών, στο γραφείο του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κ. Κύρινα του ∆ήµου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 - Κοζάνη), για την ∆ιενέργεια του Συνοπτικού
∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού Ανοιχτής ∆ιαδικασίας, για την προµήθεια: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στις
Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
(Ε. ∆. ∆. Π.) αποτελούµενη από τους :
η
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1. Μικρού Ιωάννη ως Πρόεδρος, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικών.
2. Κεντεποζίδης Σοφρώνιος ως Αναπληρωµατικό Μέλος, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών.
3. Βαλταδώρο Χρήστο, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Η Ε. ∆. ∆. Π. έχοντας υπόψη :
1.
Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/15ΕΕ)».
2.

Τη µε αριθµ.56/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης για την
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών και
γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α) για το
έτος 2017.

3.

Την αριθµ. 220/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Κοζάνης περί έγκρισης ενιαίας
µελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισµού.

4.

Την αριθµ. 1/2017 µελέτη προµήθειας Λιπαντικών για τις Ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης.

5.

Τον υπ’αριθµ: 11.650/22-03-2017
∆ήµου Κοζάνης.

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό Ανοιχτής ∆ιαδικασίας του

Παρέλαβε την 12η Απριλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου
Κοζάνης τους φακέλους δικαιολογητικών. Στη συνέχεια προχώρησε στην εξέταση των
δικαιολογητικών στην Έντυπη - Πρωτότυπη µορφή τους.
Το τακτικό µέλος της επιτροπής Τσιώγκας Ιωάννης αδυνατούσε να προσέλθει λόγω
υποχρεώσεων στην υπηρεσία του και αντ’αυτού κλήθηκε ο Κεντεποζίδης Σωφρόνιος ως
αναπληρωµατικό µέλος, ο οποίος και προσήλθε.
Παρόν στη διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών παρευρέθησαν εκπρόσωποι των :
α) Ελντονς Ελλάς Εµπορική – Βιοµηχανική Κ Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.
β) Ιµπεξ Α.Β.Ε.Ε.
γ) Τσιόπτσια ∆ηµήτριου του Ναούµ
Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν έξι
οµάδων του ∆ιαγωνισµού.

(6) φάκελοι υποψηφιότητας για το σύνολο των

Οι υποψήφιοι –αλφαβητικά- είναι οι εξής:
1. Ελντονς
Ελλάς
Εµπορική
–
Βιοµηχανική
Κ
Κατασκευαστική
Ε.Π.Ε.,
(Εταιρία – Νοµικό Πρόσωπο), Α.Φ.Μ : 095170766, Έδρα : Αθήνα, Τηλ. : 210-2594400 µε
Αρ. Πρωτ. : 16193/12-04-2017, (στο φάκελο µαζί µε τα δικ/κά συµµετοχής υπήρχαν
φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς).
2. Ευθυµίου Θεόδωρος του Νικολάου, (Ιδιώτης – Φυσικό Πρόσωπο), Α.Φ.Μ : 045503981,
Έδρα : Κοµοτηνή, Τηλ. : 25310-25393 µε Αρ. Πρωτ. : 15508/07-04-2017, (στο φάκελο
µαζί µε τα δικ/κά συµµετοχής υπήρχαν φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς).
3. Ιµπεξ Α.Β.Ε.Ε. , (Εταιρία – Νοµικό Πρόσωπο), Α.Φ.Μ : 095368953, Έδρα : Θεσσαλονίκη,
Τηλ. : 2310-536008 µε Αρ. Πρωτ. : 16194/12-04-2017(στο φάκελο µαζί µε τα δικ/κά
συµµετοχής υπήρχαν φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς).

η
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4. ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε., (Εταιρία – Νοµικό Πρόσωπο), Α.Φ.Μ : 998639154, Έδρα :
∆ράµα, Τηλ. : 25210-33100 µε Αρ. Πρωτ. : 15664/10-04-2017 (στο φάκελο µαζί µε τα
δικ/κά συµµετοχής υπήρχαν φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς).
5. Μπελιας Κωντσαντίνος του ∆ηµητρίου, (Ιδιώτης – Φυσικό Πρόσωπο), Α.Φ.Μ : 038634192,
Έδρα : Αθήνα, Τηλ. : 6944695672 µε Αρ. Πρωτ. : 15691/10-04-2017, (στο φάκελο µαζί µε
τα δικ/κά συµµετοχής υπήρχαν φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς).
6. Τσιόπτσιας ∆ηµήτριος του Ναούµ, (Ιδιώτης – Φυσικό Πρόσωπο), Α.Φ.Μ : 025273866, Έδρα
: Κοζάνη, Τηλ. : 24610-37047 µε Αρ. Πρωτ. : 16186/12-04-2017, (στο φάκελο µαζί µε τα
δικ/κά συµµετοχής υπήρχαν φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς).

η

Ιµπεξ Α.Β.Ε.Ε.

∆.∆ηµητρακόπουλος
Α.Ε.

Μπελιας Κωντσαντίνος

Τσιόπτσιας ∆ηµήτριος

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο φάκελο
περιλαµβάνονται:
1. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ένωση φυσικών ή
νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή
προσφορά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες
προµηθευτών.
Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου,
επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ∆εν υπάρχει εις
βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ελντονς Ελλάς
Κ. Ε.Π.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ευθυµίου Θεόδωρος

Ε. Β.

Στον Πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην Αναλυτική ∆ιακήρυξη :
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31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Β. Πιστοποιητικό που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού
η

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Να έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να τελεί υπό ειδική εκκαθάρισης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδουν οι αρµόδιες,
επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία
στ. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραµµένοι στο
οικείο επιµελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυµία
του επιµελητηρίου και το αντικείµενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά ή το
ειδικό επάγγελµα τους προκειµένου για φυσικά
πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο
επιµελητήριο.
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας
της επιχείρησης.
(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η
ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε
αµετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης
∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
η
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λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της
διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς
για 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου, όπως το
ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),
στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6.1.2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι µελέτησαν και
αποδέχονται τους όρους µελέτης της προµήθειας
και ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ 1/2017 µελέτη της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Β) Για κάθε προσφερόµενο λιπαντικό αντίστοιχο
φύλλο προϊόντος µε τα τεχνικά και φυσιοχηµικά
χαρακτηριστικά του, όπου επίσης θα δηλώνονται και
η διάρκεια ζωής του, (ώρες λειτουργίας ή
χιλιόµετρα που µπορεί να διανύσει το όχηµα)
Γ) Πιστοποιητικά συµµορφώσεως ISO 9001/2000
του εργοστασίου παραγωγής
∆) Πιστοποιητικά συµµορφώσεως ISO
14001/2000 του εργοστασίου παραγωγής
∆ιευκρινήσεις Πίνακα:
• ΝΑΙ : το δικαιολογητικό έχει κατατεθεί και είναι σύµφωνο µε τη ∆ιακήρυξη.
• ΟΧΙ : Απουσιάζει το δικαιολογητικό ή δεν είναι το ορθό σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη.
η
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- : ∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση µε την έννοια των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό.
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Άρθρο 6 παρ. 1 Περιεχόµενο Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Γενικές ∆ιαπιστώσεις που αφορούν όλους τους φακέλους υποψηφιότητας:
Όλοι οι φάκελοι δικαιολογητικών των υποψηφίων προµηθευτών κατατέθηκαν εµπρόθεσµα στο
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κοζάνης, πριν δηλαδή της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης των προσφορών:
12/04/2017.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και
διαπίστωσε, (ως τον παραπάνω Πίνακα), συγκεκριµένα για τον καθένα προµηθευτή τα εξής:
1. Ελντονς Ελλάς Εµπορική – Βιοµηχανική Κ Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ : 095170766
• Όλα τα δικαιολογητικά στον κύριο φάκελο του διαγωνισµού που κατατέθηκαν είναι πλήρη
και σύµφωνα µε την Αναλυτική ∆ιακήρυξη.
2. Ευθυµίου Θεόδωρος του Νικολάου, Α.Φ.Μ : 045503981
• Όλα τα δικαιολογητικά στον κύριο φάκελο του διαγωνισµού που κατατέθηκαν είναι πλήρη
και σύµφωνα µε την Αναλυτική ∆ιακήρυξη.
3, Ιµπεξ Α.Β.Ε.Ε. , Α.Φ.Μ : 095368953
• Όλα τα τα δικαιολογητικά στον κύριο φάκελο του διαγωνισµού που κατατέθηκαν είναι
πλήρη και σύµφωνα µε την Αναλυτική ∆ιακήρυξη.
4, ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε. , Α.Φ.Μ : 998639154
• Όλα τα δικαιολογητικά στον κύριο φάκελο του διαγωνισµού που κατατέθηκαν είναι πλήρη
και σύµφωνα µε την Αναλυτική ∆ιακήρυξη.
5, Μπελιας Κωντσαντίνος του ∆ηµητρίου,, Α.Φ.Μ : 038634192
• Όλα τα δικαιολογητικά στον κύριο φάκελο του διαγωνισµού που κατατέθηκαν είναι πλήρη
και σύµφωνα µε την Αναλυτική ∆ιακήρυξη.
6, Τσιόπτσιας ∆ηµήτριος του Ναούµ, Α.Φ.Μ : 025273866
• Όλα τα δικαιολογητικά στον κύριο φάκελο του διαγωνισµού που κατατέθηκαν είναι πλήρη
και σύµφωνα µε την Αναλυτική ∆ιακήρυξη.
Όλοι οι υποψήφι οι στους φάκελ ους των Τεχνικών Προσφ ορών τους είχαν το
απαραί τητο δικαι ολογητικό Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους
όρους µελέτης της προµήθειας και ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ
1/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών των υποψηφίων.
Μετά από οµόφωνη απόφαση της η επιτροπή έκρινε πως αδυνατεί να αξι ολογ ήσει
τα δικαι ολογ ητικά Β, Γ & ∆, των φακέλων των Τεχνικών Προσφ ορών ( όπως
αναφέρον ται στον ανωτέρω πίνακα). Οι λόγοι για την απόφαση αυτή της
επιτροπής είναι η εξει δικευµένη τεχνι κή ορολ ογία που χρησιµοποι είται στα
ανωτέρω δικαιολ ογητικά και η µη κατάρτι ση των µελών της επι τροπής που
απαιτεί ται για να αξι ολογηθούν σωστά τα εν λόγω δικαιολ ογητι κά.
Συνεπώς η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών (Ε.∆.∆.Π.) σύµφωνα µε τα
παραπάνω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

η
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Οµόφωνα πως λόγω αδυναµίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών Β, Γ & ∆, που
περιλαµβάν ονται στους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων, τα
εν λόγω δικαιολ ογητικά θα πρέπει να αξιολογηθούν από άτοµα µε τις ανάλογ ες
εξει δικευµένες γνώσεις.
Σύµφωνα µε τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Άρθρο
221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων παράγραφος 3. Με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση
… Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες
επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις
διαδικασίες σύναψης.
Ως εκ τούτου η επιτροπή ζητά την σύσταση έκτακτης επιτροπής ή οµάδας εργασίας για την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών Β, Γ & ∆, των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των
υποψηφίων του υπ’αριθµ. 11.650/22-03-2017 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Ανοιχτής ∆ιαδικασίας
του ∆ήµου Κοζάνης. Έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες του διαγωνισµού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Τέλος η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών δεν προχώρησε στην αποσφράγιση
των οικονοµικών προσφορών.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Μικρού Ιωάννης ως Πρόεδρος,
2. Βαλταδώρος Χρήστος ως µέλος,.
3. Κεντεποζίδης Σωφρόνιος ως Μέλος, …..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 12.04.2017
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των ∆ικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισµού για
την «Προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού
50.674,04 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 1/2017, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση,
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
3. Τη µε αριθµό 1/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κοζάνης, προϋπολογισµού 50.674,04 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Το από 12.04.2017 Πρακτικό ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
5. Το από 30.05.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
η
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6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του από 12.04.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
∆ικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισµού, του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την
«Προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού
50.674,04 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 1/2017, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Συγκροτεί Οµάδα Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α), για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Β, Γ & ∆
των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών για την «Προµήθεια λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 50.674,04 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και
αριθµό µελέτης 1/2017, αποτελούµενη από τους παρακάτω δύο (2) δηµοτικούς
υπαλλήλους :
I.
Παπαθανασίου Βασίλειο του ∆ηµητρίου, υπάλληλο ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών, προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος και
II.
Καστανάρα Μιχαήλ του Μερκουρίου, υπάλληλο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
προϊστάµενο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης, Αµαξοστασίου –
διαχείρισης & συντήρησης οχηµάτων – υλικοτεχνικού Εξοπλισµού &
Αµαξοστασίου της ∆/νσης Περιβάλλοντος
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 220 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 2 Ιουνίου 2017
Ο Γραµµατέας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.06.13 13:54:42 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
η
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