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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικών
µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Αποκοµιδής
βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 543.386,60€, συµπ/νου ΦΠΑ.

Με την αριθ. 475/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω8ΩΠΩ93-27∆, Α∆ΑΜ: 19REQ004621115
2019-03-15) εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης.
Με την αριθ. 138/20419 (Α∆Α:6ΙΠΒΩ93-Τ1Υ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 143/2019 (Α∆Α:7Χ9ΨΩ93-ΤΜΣ) Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν η αριθ. 3/2019 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού. και η συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισµού.
Στις 16/04/2019 περίληψη της διακήρυξης αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε αριθµό δηµοσίευσης 2019/S 077-183649, µε
την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 22/05/2019 και
µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού στις 28/05/2019.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 16880/2297/19-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
19PROC004833122 2019-04-19) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός.
Με την αριθ. 200/20419 (Α∆Α:ΩΨ55Ω93-ΛΤ∆) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
αποφασίστηκαν: α) Η αποδοχή της προσφοράς και η ανακήρυξη της προσωπικής
εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ
059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 1146
Γαλάτσι, ως προσωρινού αναδόχου για τα: ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1, Container
Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3 (+/-5%), ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1, Φορτηγά µε
αρπάγες δυναµικότητας 15m3 (+/-5%), ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2, Φορτηγά µε αρπάγες
δυναµικότητας 28m3 (+/-5%) και β) Η αποδοχή της προσφοράς και η ανακήρυξη της
εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο
«ΠΕΡΜΕ» που εδρεύει στο Πειραιά, επί της οδού Αγίου ∆ηµητρίου 62, Τ.Κ. 18545
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µε Α.Φ.Μ. 099095570, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως προσωρινού αναδόχου για το
ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2, Νταλίκα µεγάλης χωρητικότητας, ενδεικτικά 70m3 (+/-5%)
Στις 24/06/2019 η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους
µέσω της πλατφόρµας του διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) και δεν υποβλήθηκε
προδικαστική προσφυγή.
Στις 25/06/2019 αποστάλθηκε µέσω της πλατφόρµας του διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ)
πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι οικονοµικοί
φορείς ανταποκρίθηκαν εµπρόθεσµα.
Στις 9/7/2019 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπόβαλε αίτηµα συµπληρωµατικών
πληροφοριών στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τα οποία υπέβαλε στις 15/07/2019.
Τη Τρίτη 16/07/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 138/2019 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή
και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συνέταξε το Πρακτικό Νο3/16-07-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς των εταιρειών ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ και
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, που υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισµό
«Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» (ΑΑ Συστήµατος 73276,
αριθµός διακήρυξης 2297/16880/19.4.2019), οι ανωτέρω εταιρείες κρίθηκαν προσωρινοί
ανάδοχοι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 200/11-6-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
(Α∆Α: ΩΨ55Ω93-ΛΤ∆).
Στις 25/6/2019 κοινοποιήθηκε µέσω συστήµατος η Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Προσωρινού Αναδόχου για τον εν λόγω διαγωνισµό στους προσωρινούς αναδόχους µε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελείται από τους (1) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ,
(2) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά και (3) Βαφειάδου Ειρήνη συνεδρίασε στις 8.7.2019 και
έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία οι
προσωρινοί ανάδοχοι καταχώρησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10)
ηµερών, δηλαδή έως και τις 5/7/2019.
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της εταιρείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης, τα οποία υποβλήθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
στις 26/6/2019 και προσκοµίσθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 24278/27-6-2019.
Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι:
1.
2.

3.
4.
5.

Ποινικό Μητρώο εν ισχύ των νοµίµων εκπροσώπων
Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ µέχρι τις 30-6-2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’.
Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους η
εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές
Ένορκη Κατάθεση 20-5-2019 σχετικά µε την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2γ της
διακήρυξης ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας, των κριτηρίων 2.2.3.4 της διακήρυξης, την πλήρωση του άρ.
18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και την πλήρωση των κριτηρίων 2.2.3.1 της
διακήρυξης
Φορολογικά στοιχεία από taxis net, όπου φαίνεται η κατάσταση της επιχείρησης και
οι κωδικοί δραστηριοτήτων
Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4
της διακήρυξης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη διορισµού εκκαθαριστή εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν
ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς αναδιοργάνωσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης
εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή εν ισχύ
Βεβαίωση Εφετείου Πειραιώς περί µη διαπίστωσης για θέση της εταιρείας σε ειδική
εκκαθάριση ή σε διαδικασία εξυγίανσης
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
Βεβαίωση Μετοχολογίου ΠΕΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Ονοµαστικές Μετοχές Σ. Καρούζος,
Premier Inn Holdings LTD)
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (µετοχές και µεταβολές) 20/5/2019
Βεβαίωση 20/11/2013 Περιφέρειας Αττικής
Πιστοποιητικά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας / Υπουργείο Ενέργειας Εµπορίου και
Βιοµηχανίας για τους µετόχους της εταιρείας Premier Inn Holdings LTD
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο
74 του Ν. 4412/2016
Πιστοποιητικό ΕΒΕΠ 21/5/2019 για καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο του
Επιµελητηρίου και κωδικοί δραστηριοτήτων
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης της εταιρείας ERGO Ασφαλιστική ΑΕ εν ισχύ
µέχρι τις 15/9/2019 για σωµατικές βλάβες/υλικές ζηµιές µέχρι 5.000.000€
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Καταστατικό / ΦΕΚ)
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών
Πίνακας εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί / άδειες κυκλοφορίας / ασφαλιστήρια
συµβόλαια εν ισχύ
Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων και αίτηση ανανέωσής της προς την Περιφέρεια Αττικής µε ηµεροµηνία
19-4-2019
Εγγραφή στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)
Σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ (Α∆Α: 7Α37ΟΡ05-ΒΕΩ) εν ισχύ έως και 31/12/2019
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της 3/2019 Μελέτης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.

Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής:
1.
2.

3.
4.
5.

Ποινικό Μητρώο εν ισχύ των νοµίµων εκπροσώπων
Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ µέχρι τις 30-6-2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’.
Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους η
εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές
Ένορκη Κατάθεση 20-5-2019 σχετικά µε την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2γ της
διακήρυξης ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας, των κριτηρίων 2.2.3.4 της διακήρυξης, την πλήρωση του άρ.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και την πλήρωση των κριτηρίων 2.2.3.1 της
διακήρυξης
Φορολογικά στοιχεία από taxis net, όπου φαίνεται η κατάσταση της επιχείρησης και
οι κωδικοί δραστηριοτήτων
Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4
της διακήρυξης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη διορισµού εκκαθαριστή εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν
ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς αναδιοργάνωσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης
εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης εν ισχύ
Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή εν ισχύ
Βεβαίωση Εφετείου Πειραιώς περί µη διαπίστωσης για θέση της εταιρείας σε ειδική
εκκαθάριση ή σε διαδικασία εξυγίανσης
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
Βεβαίωση Μετοχολογίου ΠΕΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Ονοµαστικές Μετοχές Σ. Καρούζος,
Premier Inn Holdings LTD)
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (µετοχές και µεταβολές) 20/5/2019
Βεβαίωση 20/11/2013 Περιφέρειας Αττικής
Πιστοποιητικά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας / Υπουργείο Ενέργειας Εµπορίου και
Βιοµηχανίας για τους µετόχους της εταιρείας Premier Inn Holdings LTD
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο
74 του Ν. 4412/2016
Πιστοποιητικό ΕΒΕΠ 21/5/2019 για καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο του
Επιµελητηρίου και κωδικοί δραστηριοτήτων
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης της εταιρείας ERGO Ασφαλιστική ΑΕ εν ισχύ
µέχρι τις 15/9/2019 για σωµατικές βλάβες/υλικές ζηµιές µέχρι 5.000.000€
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Καταστατικό / ΦΕΚ)
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών
Πίνακας εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί / άδειες κυκλοφορίας / ασφαλιστήρια
συµβόλαια εν ισχύ
Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων και αίτηση ανανέωσής της προς την Περιφέρεια Αττικής µε ηµεροµηνία
19-4-2019
Εγγραφή στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)
Σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ (Α∆Α: 7Α37ΟΡ05-ΒΕΩ) εν ισχύ έως και 31/12/2019
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της 3/2019 Μελέτης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2
‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 2: Υποοµάδα Α2
Νταλίκα Μεγάλης Χωρητικότητας ενδεικτικά 70m3 (+/-5%) της διακήρυξης στην
εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ 099095570
∆ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, έδρα Αγίου ∆ηµητρίου 62 Πειραιάς, ΤΚ 18545 [τηλ. 2102888156, email:
sales@perme.gr] µε προσφερόµενη τιµή 40.050€ ΦΠΑ 9.612€ σύνολο δαπάνης 49.662€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2, Νταλίκα µεγάλης χωρητικότητας, ενδεικτικά 70m3 (+/-5%)

4

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α2
Νταλίκα
70m3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΜΕ
ΑΕ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

∆ροµολόγιο

150

300 €

45.000,00

267,00 €

40.050,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α2

10.800,00
55.800,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α2

9.612,00
49.662,00

2. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στη συνέχεια στην αποσφράγιση του φακέλου της
εταιρείας ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης, τα οποία υποβλήθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
στις 4/7/2019 και προσκοµίσθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 25510/5-7-2019.
Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.

Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων
Ένορκη Βεβαίωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας και αναγραφή
αντικειµένων δραστηριότητας
7. Στοιχεία επιχείρησης από το TAXIS NET όπου φαίνεται η κατάσταση της επιχείρησης
και οι κωδικοί δραστηριοτήτων
8. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ
9. Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ έως τις 5/7/2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’
10. Κατάσταση Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα Έντυπο Ε3
φορολογικού έτους 2017

Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους φορείς ασφάλισης
Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παρ.
2.2.3.4 της διακήρυξης
6. Ένορκη Βεβαίωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
7. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου
8. Κατάσταση Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα Έντυπο Ε3
φορολογικού έτους 2016, 2017, 2018
9. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τα λοιπά δικαιολογητικά
10. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ
11. Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ έως τις 5/7/2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού άρ. 74 Ν. 4412/2016
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 310 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και
το Πρακτικό Νο1/31-5-2019 της Επιτροπής, όπως αυτό έχει συµπεριληφθεί στην υπ’ αρ.
200/2019 ΑΟΕ, ζήτησε συµπληρωµατικές διευκρινήσεις, µε επιστολή της στις 9/7/2019, η
οποία απεστάλη µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο κ. Παυλάκη Κων/νο.
Οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν αφορούν:
α) την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.5 της διακήρυξης όσον αφορά το πιστοποιητικό
ασφάλισης αστικής και επαγγελµατικής ευθύνης
β) τις ενέργειες της εταιρείας για θέση σε κυκλοφορία και ασφαλιστική κάλυψη για το
όχηµα DAF – CF85380 µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964
Στις 15/7/2019 υποβλήθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τον εν λόγω διαγωνισµό και κατατέθηκε
σχετικός φάκελος στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε αριθµό πρωτοκόλλου 26803/15-7-2019,
έγγραφα επί των διευκρινήσεων που ζήτησε η Επιτροπή.
α) για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.5 της διακήρυξης προσκοµίσθηκε το υπ’ αρ. 101174
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης Έργου εν ισχύ µέχρι και τις 10/7/2020
για το έργο ‘’Αποκοµιδή Βιοαποδοµήσιµων υλικών ∆ήµου ∆ιονύσου’’, ασφαλ. Κεφαλαίου
µέχρι 2.000.000€ και απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων.
β) σχετικά µε τις ενέργειες της εταιρείας για θέση σε κυκλοφορία και ασφαλιστική κάλυψη
για το όχηµα DAF – CF85380 µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964, προσκοµίσθηκε:
- Προτιµολόγιο µε ηµεροµηνία 14/5/2019, τιµολόγιο µε ηµεροµηνία 20/5/2019 και
αποδεικτικά πληρωµής οχήµατος,
- Παραστατικά ναυτιλιακής εταιρείας σχετικά µε την µεταφορά του οχήµατος στην Ελλάδα,
- Πιστοποιητικό ταξινόµησης για το εν λόγω όχηµα,
- Παραστατικά εξόφλησης για τελωνειακές εργασίες,
- ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) του Οχήµατος µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964
µε ηµεροµηνία 28/6/2019 και ισχύ µέχρι 28/6/2020,
- Ε – Παράβολα για τον φορέα Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Από τα ανωτέρω η Επιτροπή κάνει δεκτό ότι το όχηµα µε αριθµό πλαισίου
XLRAS85XC0E630964 είναι από τις 20/5/2019 στην κυριότητα της εταιρείας Παυλάκη,
ηµεροµηνία προγενέστερη της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού (22/5/2019).
Σήµερα, ο οικονοµικός φορέας είναι σε διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας / πινακίδων
και αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης για τον διαγωνισµό
που εξετάζεται.
Τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2
‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1,
Container Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3 (+/-5%) της διακήρυξης, την εταιρεία
ΠΑΥΛΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ
9 Γαλάτσι, ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, email: pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη τιµή
57.915€ ΦΠΑ 13.899,60€ σύνολο δαπάνης 71.814,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1, Container Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α1
Container
30m3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

∆ροµολόγιο

585

129 €

75.465,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

99 €

57.915,00
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ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α1

18.111,60
93.576,60

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α1

13.899,60
71.814,60

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1,
Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 15m3 (+/-5%) της διακήρυξης, την εταιρεία
ΠΑΥΛΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ
9 Γαλάτσι, ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, email: pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη τιµή
32.800€ ΦΠΑ 7.872€ σύνολο δαπάνης 40.672€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε
προϋπόθεση την προσκόµιση άδειας κυκλοφορίας και ασφαλιστηρίου συµβολαίου
για το όχηµα µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964 κατά την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 15m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
15µ3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Ηµέρα

200

170 €

34.000

164

32.800

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β1

8.160,00
42.160,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β1

7.872,00
40.672,00

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2,
Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 28m3 (+/-5%) της διακήρυξης, την εταιρεία
ΠΑΥΛΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ
9 Γαλάτσι, ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, email: pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη τιµή
122.460€ ΦΠΑ 29.390€ σύνολο δαπάνης 151.850,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 28m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
28µ3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Ηµέρα

390

325 €

126.750

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

314

122.460
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ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β2

30.420,00
157.170,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β2

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.

»
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16880/2297/19-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 19PROC004833122 2019-04-19)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Της αριθ. 200/20419 (Α∆Α:ΩΨ55Ω93-ΛΤ∆) Απόφασης Οικονοµικής
Επιτροπής
4. Το Πρακτικό Νο3/16-7-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
6. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο3/16-7-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

2. Η αποδοχή της προσφοράς και η ανακήρυξη της προσωπικής εταιρίας µε
την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ
059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 9, Τ.Κ.
1146 Γαλάτσι, ως οριστικού αναδόχου για τα: ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α1, Container Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3 (+/-5%), ΤΜΗΜΑ 3:
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 15m3 (+/-5%) µε
προϋπόθεση την προσκόµιση άδειας κυκλοφορίας και ασφαλιστηρίου
συµβολαίου για το όχηµα µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964 κατά
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης., ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2,

Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 28m3 (+/-5%). Αναλυτικά οι τιµές
ανά τµήµα ανά υποοµάδα παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:
•

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1, Container Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3
(+/-5%) της διακήρυξης, µε προσφερόµενη τιµή 57.915€ ΦΠΑ 13.899,60€
σύνολο δαπάνης 71.814,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α1
Container 30m3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ροµολόγιο

585

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

129 €

75.465,00

99 €

57.915,00

ΦΠΑ 24%

18.111,60

ΦΠΑ 24%

13.899,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α1

93.576,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α1

71.814,60
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29.390,40
151.850,40

•

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 15m3
(+/-5%) της διακήρυξης, µε προσφερόµενη τιµή 32.800€ ΦΠΑ 7.872€
σύνολο δαπάνης 40.672€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
15µ3

•

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Ηµέρα

200

170 €

34.000

164

ΦΠΑ 24%

8.160,00

ΦΠΑ 24%

7.872,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β1

42.160,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β1

40.672,00

32.800

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 28m3
(+/-5%) της διακήρυξης, µε προσφερόµενη τιµή 122.460€ ΦΠΑ 29.390€
σύνολο δαπάνης 151.850,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
28µ3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Ηµέρα

390

325 €

126.750

314

ΦΠΑ 24%

30.420,00

ΦΠΑ 24%

29.390,40

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β2

157.170,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β2

151.850,40

122.460

3. Η αποδοχή της προσφοράς και η ανακήρυξη της ανώνυµης εταιρίας µε την
επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε το διακριτικό
τίτλο «ΠΕΡΜΕ» που εδρεύει στο Πειραιά, επί της οδού Αγίου ∆ηµητρίου
62, Τ.Κ. 18545 µε Α.Φ.Μ. 099095570, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως οριστικού
αναδόχου για το ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2, Νταλίκα µεγάλης χωρητικότητας,
ενδεικτικά 70m3 (+/-5. Αναλυτικά οι τιµές παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα:
•

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2, Νταλίκα µεγάλης χωρητικότητας, ενδεικτικά
70m3 (+/-5%), µε προσφερόµενη τιµή 40.050€ ΦΠΑ 9.612€ σύνολο

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΜΕ
ΑΕ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
Ο (€)
(€)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

∆ροµολό
γιο

150

300 €

45.000,00

267,00 €

ΦΠΑ 24%

10.800,00

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α2

55.800,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α1

ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α2
Νταλίκα 70m3

40.050,
00
9.612,0
0
49.662,
00
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δαπάνης 49.662€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Συν. Το Πρακτικό Νο3/16-07-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Κοινοποίηση: ∆/νση Περιβάλλοντος

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.
∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

Άγιος Στέφανος, 16-7-2019

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(Προϋπολογισµού 543.386,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς των εταιρειών ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ και
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, που υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισµό
«Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» (ΑΑ Συστήµατος 73276,
αριθµός διακήρυξης 2297/16880/19.4.2019), οι ανωτέρω εταιρείες κρίθηκαν προσωρινοί
ανάδοχοι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 200/11-6-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
(Α∆Α: ΩΨ55Ω93-ΛΤ∆).
Στις 25/6/2019 κοινοποιήθηκε µέσω συστήµατος η Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Προσωρινού Αναδόχου για τον εν λόγω διαγωνισµό στους προσωρινούς αναδόχους µε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελείται από τους (1) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ,
(2) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά και (3) Βαφειάδου Ειρήνη συνεδρίασε στις 8.7.2019 και
έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία οι
προσωρινοί ανάδοχοι καταχώρησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10)
ηµερών, δηλαδή έως και τις 5/7/2019.
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της εταιρείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης, τα οποία υποβλήθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
στις 26/6/2019 και προσκοµίσθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 24278/27-6-2019.
Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι:
33. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ των νοµίµων εκπροσώπων
34. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ µέχρι τις 30-6-2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’.
35. Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ
36. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους η
εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές
37. Ένορκη Κατάθεση 20-5-2019 σχετικά µε την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2γ της
διακήρυξης ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας, των κριτηρίων 2.2.3.4 της διακήρυξης, την πλήρωση του άρ.
18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και την πλήρωση των κριτηρίων 2.2.3.1 της
διακήρυξης
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38. Φορολογικά στοιχεία από taxis net, όπου φαίνεται η κατάσταση της επιχείρησης και
οι κωδικοί δραστηριοτήτων
39. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4
της διακήρυξης
40. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εν ισχύ
41. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης εν ισχύ
42. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη διορισµού εκκαθαριστή εν ισχύ
43. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν
ισχύ
44. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς αναδιοργάνωσης εν ισχύ
45. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης
εν ισχύ
46. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης εν ισχύ
47. Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή εν ισχύ
48. Βεβαίωση Εφετείου Πειραιώς περί µη διαπίστωσης για θέση της εταιρείας σε ειδική
εκκαθάριση ή σε διαδικασία εξυγίανσης
49. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
50. Βεβαίωση Μετοχολογίου ΠΕΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Ονοµαστικές Μετοχές Σ. Καρούζος,
Premier Inn Holdings LTD)
51. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (µετοχές και µεταβολές) 20/5/2019
52. Βεβαίωση 20/11/2013 Περιφέρειας Αττικής
53. Πιστοποιητικά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας / Υπουργείο Ενέργειας Εµπορίου και
Βιοµηχανίας για τους µετόχους της εταιρείας Premier Inn Holdings LTD
54. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο
74 του Ν. 4412/2016
55. Πιστοποιητικό ΕΒΕΠ 21/5/2019 για καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο του
Επιµελητηρίου και κωδικοί δραστηριοτήτων
56. Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης της εταιρείας ERGO Ασφαλιστική ΑΕ εν ισχύ
µέχρι τις 15/9/2019 για σωµατικές βλάβες/υλικές ζηµιές µέχρι 5.000.000€
57. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
58. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Καταστατικό / ΦΕΚ)
59. Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών
60. Πίνακας εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί / άδειες κυκλοφορίας / ασφαλιστήρια
συµβόλαια εν ισχύ
61. Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων και αίτηση ανανέωσής της προς την Περιφέρεια Αττικής µε ηµεροµηνία
19-4-2019
62. Εγγραφή στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)
63. Σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ (Α∆Α: 7Α37ΟΡ05-ΒΕΩ) εν ισχύ έως και 31/12/2019
64. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της 3/2019 Μελέτης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής:
33. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ των νοµίµων εκπροσώπων
34. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ µέχρι τις 30-6-2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’.
35. Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ
36. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους η
εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές
37. Ένορκη Κατάθεση 20-5-2019 σχετικά µε την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2γ της
διακήρυξης ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας, των κριτηρίων 2.2.3.4 της διακήρυξης, την πλήρωση του άρ.
18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και την πλήρωση των κριτηρίων 2.2.3.1 της
διακήρυξης
38. Φορολογικά στοιχεία από taxis net, όπου φαίνεται η κατάσταση της επιχείρησης και
οι κωδικοί δραστηριοτήτων
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39. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4
της διακήρυξης
40. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εν ισχύ
41. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης εν ισχύ
42. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη διορισµού εκκαθαριστή εν ισχύ
43. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν
ισχύ
44. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε καθεστώς αναδιοργάνωσης εν ισχύ
45. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης
εν ισχύ
46. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης εν ισχύ
47. Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή εν ισχύ
48. Βεβαίωση Εφετείου Πειραιώς περί µη διαπίστωσης για θέση της εταιρείας σε ειδική
εκκαθάριση ή σε διαδικασία εξυγίανσης
49. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
50. Βεβαίωση Μετοχολογίου ΠΕΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Ονοµαστικές Μετοχές Σ. Καρούζος,
Premier Inn Holdings LTD)
51. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (µετοχές και µεταβολές) 20/5/2019
52. Βεβαίωση 20/11/2013 Περιφέρειας Αττικής
53. Πιστοποιητικά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας / Υπουργείο Ενέργειας Εµπορίου και
Βιοµηχανίας για τους µετόχους της εταιρείας Premier Inn Holdings LTD
54. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο
74 του Ν. 4412/2016
55. Πιστοποιητικό ΕΒΕΠ 21/5/2019 για καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο του
Επιµελητηρίου και κωδικοί δραστηριοτήτων
56. Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης της εταιρείας ERGO Ασφαλιστική ΑΕ εν ισχύ
µέχρι τις 15/9/2019 για σωµατικές βλάβες/υλικές ζηµιές µέχρι 5.000.000€
57. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
58. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Καταστατικό / ΦΕΚ)
59. Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών
60. Πίνακας εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί / άδειες κυκλοφορίας / ασφαλιστήρια
συµβόλαια εν ισχύ
61. Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων και αίτηση ανανέωσής της προς την Περιφέρεια Αττικής µε ηµεροµηνία
19-4-2019
62. Εγγραφή στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)
63. Σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ (Α∆Α: 7Α37ΟΡ05-ΒΕΩ) εν ισχύ έως και 31/12/2019
64. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της 3/2019 Μελέτης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2
‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 2: Υποοµάδα Α2
Νταλίκα Μεγάλης Χωρητικότητας ενδεικτικά 70m3 (+/-5%) της διακήρυξης στην
εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ 099095570
∆ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, έδρα Αγίου ∆ηµητρίου 62 Πειραιάς, ΤΚ 18545 [τηλ. 2102888156, email:
sales@perme.gr] µε προσφερόµενη τιµή 40.050€ ΦΠΑ 9.612€ σύνολο δαπάνης 49.662€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2, Νταλίκα µεγάλης χωρητικότητας, ενδεικτικά 70m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΜΕ
ΑΕ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)
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ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α2
Νταλίκα
70m3

∆ροµολόγιο

150

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

300 €

45.000,00

267,00 €

40.050,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α2

10.800,00
55.800,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α2

9.612,00
49.662,00

2. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στη συνέχεια στην αποσφράγιση του φακέλου της
εταιρείας ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης, τα οποία υποβλήθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
στις 4/7/2019 και προσκοµίσθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 25510/5-7-2019.
Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων
Ένορκη Βεβαίωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας και αναγραφή
αντικειµένων δραστηριότητας
Στοιχεία επιχείρησης από το TAXIS NET όπου φαίνεται η κατάσταση της επιχείρησης
και οι κωδικοί δραστηριοτήτων
Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ
Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ έως τις 5/7/2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’
Κατάσταση Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα Έντυπο Ε3
φορολογικού έτους 2017

Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση εν ισχύ
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους φορείς ασφάλισης
Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παρ.
2.2.3.4 της διακήρυξης
Ένορκη Βεβαίωση περί µη επιβολής προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας
Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου
Κατάσταση Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα Έντυπο Ε3
φορολογικού έτους 2016, 2017, 2018
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τα λοιπά δικαιολογητικά
Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ
Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ έως τις 5/7/2019, η οποία γίνεται δεκτή καθώς
ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β9
εδάφιο β’
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού άρ. 74 Ν. 4412/2016
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 310 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και
το Πρακτικό Νο1/31-5-2019 της Επιτροπής, όπως αυτό έχει συµπεριληφθεί στην υπ’ αρ.
200/2019 ΑΟΕ, ζήτησε συµπληρωµατικές διευκρινήσεις, µε επιστολή της στις 9/7/2019, η
οποία απεστάλη µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο κ. Παυλάκη Κων/νο.
Οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν αφορούν:
α) την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.5 της διακήρυξης όσον αφορά το πιστοποιητικό
ασφάλισης αστικής και επαγγελµατικής ευθύνης
β) τις ενέργειες της εταιρείας για θέση σε κυκλοφορία και ασφαλιστική κάλυψη για το
όχηµα DAF – CF85380 µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964
Στις 15/7/2019 υποβλήθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τον εν λόγω διαγωνισµό και κατατέθηκε
σχετικός φάκελος στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε αριθµό πρωτοκόλλου 26803/15-7-2019,
έγγραφα επί των διευκρινήσεων που ζήτησε η Επιτροπή.
α) για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.5 της διακήρυξης προσκοµίσθηκε το υπ’ αρ. 101174
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης Έργου εν ισχύ µέχρι και τις 10/7/2020
για το έργο ‘’Αποκοµιδή Βιοαποδοµήσιµων υλικών ∆ήµου ∆ιονύσου’’, ασφαλ. Κεφαλαίου
µέχρι 2.000.000€ και απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων.
β) σχετικά µε τις ενέργειες της εταιρείας για θέση σε κυκλοφορία και ασφαλιστική κάλυψη
για το όχηµα DAF – CF85380 µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964, προσκοµίσθηκε:
- Προτιµολόγιο µε ηµεροµηνία 14/5/2019, τιµολόγιο µε ηµεροµηνία 20/5/2019 και
αποδεικτικά πληρωµής οχήµατος,
- Παραστατικά ναυτιλιακής εταιρείας σχετικά µε την µεταφορά του οχήµατος στην Ελλάδα,
- Πιστοποιητικό ταξινόµησης για το εν λόγω όχηµα,
- Παραστατικά εξόφλησης για τελωνειακές εργασίες,
- ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) του Οχήµατος µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964
µε ηµεροµηνία 28/6/2019 και ισχύ µέχρι 28/6/2020,
- Ε – Παράβολα για τον φορέα Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Από τα ανωτέρω η Επιτροπή κάνει δεκτό ότι το όχηµα µε αριθµό πλαισίου
XLRAS85XC0E630964 είναι από τις 20/5/2019 στην κυριότητα της εταιρείας Παυλάκη,
ηµεροµηνία προγενέστερη της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού (22/5/2019).
Σήµερα, ο οικονοµικός φορέας είναι σε διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας / πινακίδων
και αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης για τον διαγωνισµό
που εξετάζεται.
Τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2
‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1,
Container Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3 (+/-5%) της διακήρυξης, την εταιρεία
ΠΑΥΛΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ
9 Γαλάτσι, ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, email: pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη τιµή
57.915€ ΦΠΑ 13.899,60€ σύνολο δαπάνης 71.814,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1, Container Ενδεικτικής Χωρητικότητας 30m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α
Α1
Container
30m3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ

∆ροµολόγιο

585

129 €

75.465,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

99 €

57.915,00
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ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α1

18.111,60
93.576,60

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α1

13.899,60
71.814,60

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1,
Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 15m3 (+/-5%) της διακήρυξης, την εταιρεία
ΠΑΥΛΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ
9 Γαλάτσι, ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, email: pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη τιµή
32.800€ ΦΠΑ 7.872€ σύνολο δαπάνης 40.672€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε
προϋπόθεση την προσκόµιση άδειας κυκλοφορίας και ασφαλιστηρίου συµβολαίου
για το όχηµα µε αριθµό πλαισίου XLRAS85XC0E630964 κατά την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 15m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
15µ3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Ηµέρα

200

170 €

34.000

164

32.800

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β1

8.160,00
42.160,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β1

7.872,00
40.672,00

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
παροχή υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών για το Τµήµα 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2,
Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 28m3 (+/-5%) της διακήρυξης, την εταιρεία
ΠΑΥΛΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, έδρα Τσακάλωφ
9 Γαλάτσι, ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, email: pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη τιµή
122.460€ ΦΠΑ 29.390€ σύνολο δαπάνης 151.850,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2, Φορτηγά µε αρπάγες δυναµικότητας 28m3 (+/-5%)

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
28µ3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Ηµέρα

390

325 €

126.750

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
(€)

314

122.460
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ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β2

30.420,00
157.170,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β2

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Επιτροπή
1. Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ
2. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
3. Βαφειάδου Ειρήνη

Αρχείο:
Φάκελος ∆ιαγωνισµού
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29.390,40
151.850,40

