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Αριθµός απόφασης : 14 / 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 21.12.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις
«Υπηρεσίες φύλαξης Αµαξοστασίου του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού
93.186,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 241/2018.
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 13ο 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. 89/11.01.2019 υπηρεσιακό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα
«Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισµού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖ ΑΝΗΣ», αναφέρονται τα παρακάτω :
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«…..Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το Πρακτικό Ι αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ».
Παρακαλούµε όπως προωθήσετε τα Πρακτικά Ι στην Οικ ονοµική Επι τροπή και
να εισηγηθείτε:
1) Την έγκριση του Πρακτικού Ι Αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και
Τεχνικής Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισµού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ», σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016, άρθρο 100, παράγ ραφος
1,2,4.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τζανίδης Σταύρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε...»
«….ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κοζάνη σήµερα την 21 ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 12/2018 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής & Τεχνικής Προσφοράς της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισµού 93.186,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και αριθµό
µελέτης 241/2018, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. Πρωτ. 40116/26-11-2018 αναλυτική
διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18PROC004070485 2018-11-26, αποτελεούµενη
από τους:
1) Τζανίδη Σταύρο, κλάδου Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε Περιβαλλοντολόγων, ως µέλος
3) Ντίνα Χρυσούλα, κλάδου Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος
Η Ε. ∆. ∆. έλαβε υπόψη :
1. το Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»,
2. το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
3. την 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. το Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,
5. το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
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6. το άρθρο 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. το Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,
8. το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»
9. το Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
10. το Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις»
11. το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
12. το 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. το 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. την 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. το Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
16. το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις»
17. το Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013
18. το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (…)».
19. το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
20. το 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. 3699/10-09-2014 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. την 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. την Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1757/Β/0909-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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23. την µε αριθµ. 12 / 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 µε αριθµ. 1503 / 2018 απόφαση του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Κοζάνης περί δέσµευσης και
διάθεση πίστωσης (ΑΑΥ 1059) µε Α∆Α: Ω96ΥΩΛΠ-ΘΓΡ.
25. την µε αριθµ. 332 / 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης περί
έγκρισης της µελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισµού των όρων διακήρυξης µε Α∆Α:
ΩΩ8ΕΩΛΠ-ΨΦ9.
26. Τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρίθµ. 241/2018 µελέτη της
∆/νσης Περιβάλλοντος
27. την Αναλυτική (µε αριθ. πρωτ. 40116/26-11-2018) ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ήταν σύµφωνα µε την
ανοιχτή πρόσκληση η 17/12/2018 και ώρα 16:00 µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών η 21-12-2018 και ώρα 10:00 π.µ.
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 πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά 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.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος:
Α/Α
1
2

Οικονοµικός Φορέας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
FGS SECURITY Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ

Αριθµός συστήµατος
121044
121445

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 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 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). ∆εν 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.
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι
παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α

Οικονοµικός Φορέας

1
2

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
FGS SECURITY Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ

Αριθµός Πρωτοκόλλου
κατάθεσης
42394/17-12-2018
42745/19-12-2018

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από
τους συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες, ενώ
παράλληλα η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
1

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΦΜ 999135889 - ∆.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ.: 24610 45666
Fax:
E-MAIL: info@vnikolaou.gr
Παρατηρήσεις : Κατέθεσε τον µε αριθµ. πρωτ. 42394/17-12-2018 φάκελο
προσφοράς.

Α/
Α

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

Φάκελος ∆ικαιολογητικών συµµετοχής &
Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

2

Φάκελος Οικονοµικής προσφοράς

ΝΑΙ

3

Έντυπο ΤΕΥ∆

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ/
ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆εν είναι
συµπληρωµένα τα
πεδία Γ2 & Γ6 του IV
Μέρους (Κριτήρια
Επιλογής)
Ο χρόνος ισχύος είναι
µικρότερος από αυτόν
της διακήρυξης

4

Εγγύηση συµµετοχής

ΝΑΙ

5

Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της
εταιρείας

ΝΑΙ

6

Αντίγραφο της άδειας εργασίας που
υποχρεωτικά κατέχει το προσωπικό

ΝΑΙ
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ασφαλείας της Αναδόχου εταιρίας

7

8

9

10

Υπεύθυνη δήλωση:
1) Ότι όλες οι εκθέσεις και τα συναφή
στοιχεία, όπως διαγράµµατα,
σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
την Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και
ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία
της Αναθέτουσας Αρχής.
2) Ότι έλαβε γνώση των όρων της µε
αριθµό 241/2018 µελέτης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
3) Ότι διαθέτει το έµψυχο δυναµικό
και
τον
απαιτούµενο
στόλο
οχηµάτων για την κάλυψη των
απαιτήσεων της σύµβασης
Αντίγραφο της πιστοποίησης για το σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας που διαθέτει σε
συµµόρφωση µε το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001: 2015
Αντίγραφο της πιστοποίησης για το σύστηµα
διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε το
πρότυπο QHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ
18001:2008
Για το κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού
είτε ανήκει στην Ανάδοχο είτε της
διατίθεται για χρήση µέσω συνεργαζόµενης
εταιρείας:
• Αντίγραφο της πιστοποίησης για το
σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που
διαθέτει σε συµµόρφωση µε το διεθνές
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015,
ειδικότερα
µε
πεδίο
εφαρµογής
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΗΨΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
• Αντίγραφο της πιστοποίησης για το
σύστηµα διαχείρισης της υγείας και
ασφάλειας
των
εργαζοµένων,
σε
συµµόρφωση µε το πρότυπο QHSAS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η εταιρεία
‘‘ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.’’ φαίνεται σαν
συνεργάτης µε την
εταιρεία ‘‘G4S
SECURITY SYSTEMS
AND MONITORING
SERVICES (GREECE)
S.A.’’ και όχι σαν
επίσηµος
αντιπρόσωπος αυτής.
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18001:2007 / ΕΛΟΤ 18001:2008,
ειδικότερα
µε
πεδίο
εφαρµογής
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΗΨΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
• ∆ήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο
υπαλληλικό δυναµικό της εταιρείας
κατά την τελευταία τριετία.
• Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκµηριώνει
πληρέστερα
την
Προσφορά
της υποψήφιας
εταιρείας.

ΝΑΙ

2

FGS SECURITY Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ
ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΗΣ – Τ.Κ. 61100
ΑΦΜ 800583147 - ∆.Ο.Υ. ΚΙΛΚΗΣ
Τηλ.: 23410 70647, 23410 91757
Fax: 23410 70661
E-MAIL: info@fgssecurity.gr
Παρατηρήσεις : Κατέθεσε τον µε αριθµ. πρωτ. 42745/19-12-2018 φάκελο
προσφοράς.

Α/
Α
1

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2

ΝΑΙ/
ΟΧΙ

Φάκελος ∆ικαιολογητικών συµµετοχής &
Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

Φάκελος Οικονοµικής προσφοράς

ΝΑΙ

3
Έντυπο ΤΕΥ∆

ΝΑΙ

4

Εγγύηση συµµετοχής

ΝΑΙ

5

Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της
εταιρείας

ΝΑΙ

6

Αντίγραφο της άδειας εργασίας που
υποχρεωτικά κατέχει το προσωπικό
ασφαλείας της Αναδόχου εταιρίας

ΝΑΙ

7

Υπεύθυνη δήλωση:
4) Ότι όλες οι εκθέσεις και τα συναφή
στοιχεία, όπως διαγράµµατα,
σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

∆εν είναι συµπληρωµένο
το πεδίο Γ2 του IV
Μέρους (Κριτήρια
Επιλογής)

ΝΑΙ
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έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
την Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και
ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία
της Αναθέτουσας Αρχής.
5) Ότι έλαβε γνώση των όρων της µε
αριθµό 241/2018 µελέτης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
6) Ότι διαθέτει το έµψυχο δυναµικό
και
τον
απαιτούµενο
στόλο
οχηµάτων για την κάλυψη των
απαιτήσεων της σύµβασης
Αντίγραφο της πιστοποίησης για το
σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας
που
διαθέτει σε συµµόρφωση µε το διεθνές
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015
Αντίγραφο της πιστοποίησης για το
σύστηµα διαχείρισης της υγείας και
ασφάλειας
των
εργαζοµένων,
σε
συµµόρφωση µε το πρότυπο QHSAS
18001:2007 / ΕΛΟΤ 18001:2008
Για το κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού
είτε ανήκει στην Ανάδοχο είτε της
διατίθεται για χρήση µέσω συνεργαζόµενης
εταιρείας:
• Αντίγραφο της πιστοποίησης για το
σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που
διαθέτει σε συµµόρφωση µε το
διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001: 2015, ειδικότερα µε πεδίο
εφαρµογής
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
• Αντίγραφο της πιστοποίησης για το
σύστηµα διαχείρισης της υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων, σε
συµµόρφωση
µε
το
πρότυπο
QHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ
18001:2008, ειδικότερα µε πεδίο
εφαρµογής
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Την συγκεκριµένη
υπηρεσία την παρέχει η
εταιρεία ‘‘PHOENIX
FACILITY SERVICES
S.A.’’ χωρίς να είναι
εµφανής ο τρόπος
σύνδεσης – συνεργασίας
µε την εταιρεία ‘‘FGS
SECURITY’’. Επιπλέων
τα πεδία εφαρµογής που
αναγράφονται στα ISO
της εν λόγω εταιρείας,
δεν καλύπτουν τα πεδία
εφαρµογής που
αναγράφονται στην
διακήρυξη.
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∆ήλωση σχετικά µε το µέσο
ετήσιο υπαλληλικό δυναµικό της
εταιρείας κατά την τελευταία
τριετία.
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκµηριώνει
πληρέστερα
την
Προσφορά
της υποψήφιας
εταιρείας.

ΝΑΙ

Ακολούθως η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
1) την πληρότητα και την νοµιµότητα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.
2) τη συµφωνία των προσφορών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
Α) Απορρίπτει τις παρακάτω προσφορές κατά τα ανωτέρω και τις αποτύπωσε στον πίνακα που
ακολουθεί :
Α/Α
1
2

Οικονοµικός Φορέας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
FGS SECURITY Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ

Συγκεκριµένα :
A) Για τον οικονοµικό φορέα ‘‘ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’:
• Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής είναι µικρότερος από αυτόν της διακήρυξης.
• Η εταιρεία ‘‘ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ φαίνεται σαν συνεργάτης µε

την εταιρεία ‘‘G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES
(GREECE) S.A.’’ και όχι σαν επίσηµος αντιπρόσωπος αυτής. Εποµένως θα έπρεπε
να κατατεθεί και το ΤΕΥ∆ της εταιρείας ‘‘G4S SECURITY SYSTEMS AND
MONITORING SERVICES (GREECE) S.A.’’ και να δηλωθεί στο ΤΕΥ∆ του
οικονοµικού φορέα, στο Μέρος ΙΙ, πεδίο Γ, ότι υπάρχει στήριξη σε ικανότητες
άλλου φορέα.
B) Για τον οικονοµικό φορέα ‘‘FGS SECURITY Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ’’:
• Την υπηρεσία λήψης σηµάτων συναγερµού µέσω κέντρου την παρέχει η εταιρεία

•

‘‘PHOENIX FACILITY SERVICES S.A.’’ χωρίς να είναι εµφανής ο τρόπος
σύνδεσης – συνεργασίας µε την εταιρεία ‘‘FGS SECURITY’’
Επιπλέων τα πεδία εφαρµογής που αναγράφονται στα ISO της εταιρείας
‘‘PHOENIX FACILITY SERVICES S.A.’’, δεν καλύπτουν τα πεδία εφαρµογής που
αναγράφονται στην διακήρυξη.

Β) Προτείνει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
προς την Οικονοµική Επιτροπή την έγκρι ση του Πρακτικού Ι Αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισµού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖ ΑΝΗΣ», σύµφωνα µε τον
Ν.4412/2016, άρθρο 100, παράγ ραφος 1,2,4.
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Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Τζανίδης Σταύρος, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ο Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε Περιβαλλοντολόγων, ως µέλος
3) ) Ντίνα Χρυσούλα, κλάδου Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών, το µέλος….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 21.12.2018
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, & Τεχνικών Προσφορών
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις
«Υπηρεσίες φύλαξης Αµαξοστασίου του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 93.186,00
ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 241/2018, 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 241/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 93.186,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Τη µε αριθµό 332/2018 απόφαση (Α∆Α:ΩΩ8ΕΛΠ-ΨΦ9) της Οικονοµικής
Επιτροπής «περί έγκρισης µελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισµού όρων
διακήρυξης»
5. Το από 21.12.2018 Πρακτικό ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
6. Το µε α.α. 89/11.01.2019 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 21.12.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις «Υπηρεσίες φύλαξης
Αµαξοστασίου του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 93.186,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
και αριθµό µελέτης 241/2018, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας.
Β. ∆ιαπιστώνει ότι ο διαγωνισµός δεν έφερε αποτέλεσµα (άγονος), λόγω αποκλεισµού
όλων των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων και επαναλαµβάνει τον ανοιχτό
διαγωνισµό
µέσω
της
ανοιχτής
ηλεκτρονικής
Πλατφόρµα
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»
www.promitheus.gov.gr του άρθρου 116 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 26 & 27 του ν.
4412/2016 για τις «Υπηρεσίες φύλαξης Αµαξοστασίου του ∆ήµου Κοζάνης»
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προϋπολογισµού 93.186,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 241/2018 µε
τους ίδιους όρους διακήρυξης που είχαν καθοριστεί µε την αριθµό 332/2018 απόφαση
(Α∆Α:ΩΩ8ΕΛΠ-ΨΦ9) της Οικονοµικής Επιτροπής.
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 14 / 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: 2019.01.16 11:38:37 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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