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Αριθµός απόφασης : 11 / 2019

Από το µε αριθµό 1/2019 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 08.01.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικών & Οικονοµικών Προσφορών της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και
κατακύρωση, για την «Προµήθεια Μηχανηµάτων καθαρισµού οδών»
προϋπολογισµού 34.968,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης
286/2018.
Σήµερα την 15η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη 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. 749/11.01.2019 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 οκτώ
(8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8.Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δεν προσήλθε

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 το
παραπάνω 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
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,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο µε α.α. 77/10.01.2019 υπηρεσιακό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα :
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«Έγκριση Πρακτικού του διαγωνι σµού ¨Προµήθεια Μηχαν ηµάτων καθαρι σµού
Οδών» αναφέρονται τα παρακάτω :
«…Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το Πρακτικό, Aποσφράγισης και Αξιολόγησης
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικών
Προσφορών & Οικονοµικών Προσφορών του
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ»
Η µόνη διόρθωση που έγινε είναι στο έγγραφο του Πρακτικού σελ. 2 όπου αναγράφεται
«….ανοικτής πρόσκλησης» διορθώθηκε µε την έκφραση «Συνοπτικού διαγωνισµού ανοικτής
διαδικασίας η 8/01/2019 και ώρα 10:00πµ» και στη σελίδα 6 του Πρακτικού όπου αναγράφεται
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ … «….ανοικτής πρόσκλησης» διορθώθηκε µε την έκφραση ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
«Συνοπτικού διαγωνισµού ανοικτής διαδικασίας»
Παρακαλούµε όπως προωθήσετε το Πρακτικό στην Οικον οµι κή Επιτροπή και να
εισηγηθείτε:
1. Την έγκριση του Πρακτικού, Aποσφράγισης και Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
Τεχνικών
Προσφορών & Οικονοµικών Προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ» σύµφωνα µε τον
Ν.4412/2016, άρθρο 100, παράγ ραφος 1,2,4.
2.

Την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ» στον
οικονοµικό φορέα:

KARCHER A.E.E, µε ΑΦΜ 094328552 και προσφερόµενο ποσό: 28.072,00€
6.737,28€ Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικά 34.809,28€,
σύνολο των ειδών.

πλέον
µε ποσοστό έκπτωσης 0,45 % για το
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοπάλη Θεοδώρα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε....»

«….ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κοζάνη σήµερα την 08 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 425/2018
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση
των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής & Τεχνικής Προσφοράς του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ» η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.
42952/20-12-2018 αριθµό πρωτοκόλλου, αποτελούµενη από τους:
1) Τοπάλη Θεοδώρα, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε Περιβαλλοντολόγων, ως µέλος
3) Φτάκα Βάια, κλάδου Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, το µέλος
Η Ε. ∆. ∆. έλαβε υπόψη :
1. του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»,
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2. του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
3. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων»,
4. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,
5. του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
6. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,
7. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,
8. του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»
9. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
10. του Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις»
11. του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
12. του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων’’»
13. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
14. η Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ε.Π.Π. µέχρι 31-12-2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα
επιχειρησιακά προγράµµατα».
15. Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
16. Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις»
17. Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
18. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (…)».
19. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ. πρωτ. 3699/10-09ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /15.01.2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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2014 και θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
21. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
22. Της Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ

23. Την µε αριθµ. 425/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης για την
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και
απευθείας ανάθεσης προµηθειών βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
24. Την υπ’ αριθµ. 286/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
25. Την υπ’ αριθµ. 394/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση της µελέτης αρ.
286 /2018 της ∆/νσης Περιβάλλοντος, µε αριθµ. Πρωτ. 42636/18-12-2018, για τον
καθορισµό των όρων του διαγωνισµού και το Κριτήριο Κατακύρωσης (Α∆ΑΠΘΩΛΠ-0ΣΝ)
26. Την µε αριθµ. Πρωτ. 38351/14-11-2018 και µε αριθµό 1718/2018 απόφαση ∆ηµάρχου µε
(Α∆Α:69ΚΠΩΛΠ-Γ12) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και γίνεται δέσµευση πίστωσης
(ΑΑΥ 1177) και η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε συστηµικό αριθµό
Α∆ΑΜ:18REQ004007548 2018-11-14
27. Την µε αριθµ. πρωτ. 42952/20-12-2018 Αναλυτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και η ηµεροµηνία αποσφράγισης των
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τον Συνοπτικό διαγωνισµό ανοιχτής διαδικασίας η 08/01/2019
και ώρα 10:00πµ.
Στις 10:00 π.µ. η πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε µε την υπηρεσία πρωτοκόλλου της
αναθέτουσας αρχής προκειµένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποβληθεί προσφορές. Ο αρµόδιος
υπάλληλος απάντησε πως κατατέθηκε 1 (µία) προσφορά. Η προσφορά δόθηκε στην πρόεδρο και
καταγράφηκε, αριθµήθηκε και µονογράφτηκε. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση
του υποβληθέντα φακέλου και η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής για τον
συµµετέχοντα.
Παρακάτω ακολουθεί η καταγραφή των στοιχείων του διαγωνιζοµένου και των στοιχείων
του φακέλου προσφοράς του:
Α/Α
1

Οικονοµικός Φορέας
KARCHER A.E.E

Αριθµός Πρωτοκόλλου
300/07-01-2019 και ώρα 9:52π.µ

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από
τον συµµετέχοντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε
και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο.
Ο διαγωνιζόµενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής:
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KARCHER A.E.E
ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ 18 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΚ 14452
ΑΦΜ 094328552 - ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 2102316153, κιν.:
Fax: 2102316159
E-MAIL: sales@karcher.gr
Παρατηρήσεις : Κατέθεσε τον µε αριθµ. πρωτ. 300/07-01-2019, ώρα 9:52
π.µ φάκελο προσφοράς .

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Αίτηση συµµετοχής
Φάκελος ∆ικαιολογητικών συµµετοχής
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Φάκελος Οικονοµικής προσφοράς
Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ε)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής του,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση ή
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή δεν τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε
ΚΛΠ) τόσο οι ίδιοι όσο και το απασχολούµενου σε αυτούς
προσωπικό και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
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Φορολογική ενηµερότητα

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται:
Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
Αν εχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης ∆ &Α ∆,
αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης ∆ καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το
οποίο θέτει εν αµφιβόλων την ακεραιότητά του
Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και
ανεπιφυλάκτως
Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 180 ηµέρες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Υ∆ ότι µελέτησε και αποδέχεται την υπ’ αριθµ. 286/2018 µελέτη
της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κοζάνης και ότι η προσφορά
του είναι σύµφωνα µ’ αυτήν.
Υ∆ ότι πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
προσφορών αναλαµβάνει να επιδείξει δείγµα εντελώς όµοιου µε τα
υπό προµήθεια µηχανήµατα, εντός πέντε ηµερών από την σχετική
επίσηµη ειδοποίηση, στην Επιτροπή, όπου αυτός κρίνει ότι αυτό είναι
εφικτό.
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του
νοµικού προσώπου.
Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤ
ΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛ
ΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνική προσφορά του ανωτέρω
διαγωνισµού η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ζήτησε από τον οικονοµικό φορέα (υπ’ αριθµ. Πρωτ.
490/08-01-2019) να προσκοµίσει στην Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ενήµερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ο οικονοµικός φορέας ανταποκρίθηκε και κατέθεσε το
υπ’αριθµ. Πρωτ. 562/09-01-2019 έγγραφο.
Ακολούθως η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
1. την πληρότητα και την νοµιµότητα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.
2. Την συµφωνία της προσφοράς προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της
∆ιακήρυξης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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1) Αποδέχεται την παρακάτω προσφορά κατά τα ανωτέρω και την αποτύπωσε στον πίνακα που
ακολουθεί :
Α/Α
1

Οικονοµικός Φορέας
KARCHER A.E.E

Ακολούθως, η Επιτροπή σε συνέχεια του ανοίγµατος και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συµµετοχής & της τεχνικής προσφοράς, προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς και
κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται παρακάτω.
Η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου, που συνεχίζει κατά το παρόν στάδιο της
αποσφράγισης των προσφορών, είναι η εξής:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ

Α/Α

Μ.Μ.

ΠΟΣΟ
ΤΙΜΗ
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α
Σ (€)

∆ΑΠΑΝΗ

(€)
1

Χειρο-προωθούµενο σάρωθρο πεζού χειριστή,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΜ.

14

698,00

9772,00

2

Αυτοκινούµενο αναρροφητικό σάρωθρο πεζού
ΤΕΜ.
χειριστή, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές

1

8450,00

8450,00

3

Πλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης, σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές

1

9850,00

9850,00

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

28. 072,00

Φ.Π.Α. 24%

6737,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.809,28

Ακολούθως η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την συµµόρφωση των Οικονοµικών Προσφορών µε
τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης αποφασίζει:
Β) Αποδέχεται τις Οικονοµικές Προσφορές κατά τα ανωτέρω και τις αποτύπωσε στον πίνακα
που ακολουθεί:
Α/Α
1

Οικονοµικός Φορέας
KARCHER A.E.E

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. Την Αποδοχή των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς του
συνοπτικού διαγωνισµού ανοικτής διαδικασίας της προµήθειας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ», σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016, άρθρο 100,
παράγραφος 1,2,4.του οικονοµικού φορέα KARCHER A.E.E
2. Την Αποδοχή της Οικονοµικής Προσφοράς του οικονοµικού φορέα KARCHER A.E.E
µε ποσοστό έκπτωσης 0,45 % για το σύνολο των ειδών.
3. Την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του Συνοπτικού διαγωνισµού ανοικτής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ» στον οικονοµικό φορέα:
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KARCHER A.E.E, µε ΑΦΜ 094328552 και προσφερόµενο ποσό: 28.072,00€ πλέον 6.737,28€
Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικά 34.809,28€
και διαβιβάζει το παρόν µαζί µε τους φακέλους διεξαγωγής του διαγωνισµού και τους φακέλους
οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζόµενων οικονοµικών φορέων στην Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Κοζάνης για την λήψη απόφασης σχετικής µε την κατακύρωση ή µη του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Τοπάλη Θεοδώρα, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, η Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων, το µέλος
3) Φτάκα Βάια, κλάδου Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, το µέλος….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 08.01.2019
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικών & Οικονοµικών
Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών
Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προµήθεια Μηχανηµάτων καθαρισµού οδών»
προϋπολογισµού 34.968,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 286/2018,
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 286/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 34.968,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Τη µε αριθµό 394/2018 (Α∆Α:73ΠΘΩΛΠ-ΟΣΝ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής «περί έγκρισης µελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισµού όρων
διακήρυξης»
5. Το από 08.01.2019 Πρακτικό ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
6. Το µε α.α. 77/10.01.2019 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
7. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του από 08.01.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικών & Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την
«Προµήθεια Μηχανηµάτων καθαρισµού οδών» προϋπολογισµού 34.968,00 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 286/2018, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στο σκεπτικό της παρούσας.
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Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν.
4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια Μηχανηµάτων καθαρισµού
οδών» προϋπολογισµού 34.968,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης
286/2018, στον παρακάτω ανάδοχο. Ήτοι :
i. KARCHER A.E.E
(Α.Φ.Μ : 094328552)
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Σ

1

Χειρο-προωθούµενο σάρωθρο πεζού χειριστή,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΜ.

14

698,00

9.772,00

2

Αυτοκινούµενο αναρροφητικό σάρωθρο πεζού
ΤΕΜ.
χειριστή, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές

1

8450,00

8.450,00

3

Πλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης, σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές

1

9850,00

9.850,00

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

28.072,00

Φ.Π.Α. 24%

6737,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.809,28

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 11 / 2019
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

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

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2019.01.25 13:05:54 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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