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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού
για
τη
µεταφορά
ογκωδών
απορριµµάτων,
συνολικού
διαγωνισµού
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του
δικαιώµατος προαίρεσης.
Με την αριθ. 382/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα της υπηρεσίας
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
18REQ0039960709 2018-11-13.
Με την αριθµ. 694/19-11-2018 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω59ΕΩ93-ΛΚ6), έγινε η διάθεση και
εκκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ004031738 201811-20.
Με την αριθµ. 500/2018 (Α∆Α:63ΛΤΩ93-0∆Γ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι όροι διακήρυξης του ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Στις 17/12/2018 περίληψη της διακήρυξης αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 245-561317, µε
την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 11/02/2019 και
µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού στις 15/02/2019.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44374/5100/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC004246035 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός, για τις
11/02/2019 κι µε ηµεροµηνία αποσφράγισης στις 15/02/2019.
Με την αριθ. 111/2019 (Α∆Α:ΩΦΖΥΩ93-8ΓΧ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ο
διαγωνισµός κηρύχτηκε ως άγονος και διατάχθει η επανάληψη της διαγωνιστικής
διαδικασίας µε τους ίδιους όρους.
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Στις 4/4/2019
αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
Κοινοτήτων, γνωστοποιήθηκε η ανωτέρω άγονη διαδικασία.

των

Ευρωπαϊκών

Στις 10/4/2019 περίληψη της διακήρυξης αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε αριθµό δηµοσίευσης 2019/S 073-173081, µε
την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 15/05/2019 και
µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού στις 21/05/2019.
Με την αριθ. 128/2019 (Α∆Α: 6ΙΞΨΩ93-ΜΓΝ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
τροποποιήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθ.
500/2018 ΑΟΕ.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2203/16011/12-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
19PROC004787694 2019-04-12) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός.
Με την αριθ. 199/2019 (Α∆Α: 6ΜΣ3Ω93-ΘΗΡ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
αποφασίστηκε η ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία
µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ µε έδρα επί της οδού
Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 1146 Γαλάτσι.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στις 24/06/2019 απέστειλε µέσω της πλατφόρµας του
διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή
των δικαιολογητικών περί µη αποκλεισµού.
Ο οικονοµικός φορέας ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα και κατέθεσε τον αριθ. πρωτ.
25511/05-07-2019 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Την Πέµπτη 18/07/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 500/2018
ΑΟΕ, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 128/2019 ΑΟΕ προκειµένου τη
διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω
προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το από 18/07/2019 Πρακτικό Νο3,
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΑΦΜ
059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που υποβλήθηκε για τον ανοιχτό διαγωνισµό
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (ΑΑ
Συστήµατος 72986, αριθµός διακήρυξης 2203/16011/12.4.2019) η ανωτέρω
εταιρεία κρίθηκε προσωρινός ανάδοχος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 199/11-62019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΜΣ3Ω93-ΘΗΡ).

Στις 24.6.2019 απεστάλη µέσω συστήµατος η Πρόσκληση Υποβολής
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον εν λόγω διαγωνισµό στον προσωρινό
ανάδοχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελείται από τους (1) Ραφτοπούλου
Γαρυφαλλιά, (2) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ και (3) Ρούσσο Νικόλαο
συνεδρίασε σήµερα 18.7.2019 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος καταχώρησε
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου,
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εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό
πρωτοκόλλου 25511/05.07.2019.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 2.2.9.2
«Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης.

Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι:

1. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου (έχει υποβληθεί και στην
πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
2. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση(έχει
υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων(έχει
υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης(έχει
υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
5. Ένορκη βεβαίωση για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2 γ της διακήρυξης ότι
δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας (έχει υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)

Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής:

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί µε την
18925/14-05-2019 προσφορά και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και είναι
επικαιροποιηµένα
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.4 (α, γ, δ, ε,
στ, ζ, η, θ)
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση του κριτηρίου της παρ. 2.2.9.2 (Β1-β)
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση του κριτηρίου της παρ. 2.2.9.2 (Β1-ε)

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της
διακήρυξης, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη και τα περιεχόµενα του φακέλου της
αρχικής προσφοράς που πληρούν τα κριτήρια της 2.2.9.2 Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και
Β7.

Για τα αποδεικτικά µέσα που αφορούν τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 (α & β)
περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016, έχει καταθέσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στον ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό (Α/Α Συστήµατος
73276) για την προµήθεια Υπηρεσίας αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών του
∆ήµου ∆ιονύσου και τα µέλη της Επιτροπής κάνοντας χρήση των κωδικών
πρόσβασης (εφόσον δύο από τα µέλη της Επιτροπής είναι κοινά και στους δύο
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διαγωνισµούς) µπήκαν στο σύστηµα και έλεγξαν την φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα της εταιρείας και ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί
η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ στην
εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ΑΦΜ 059049256, ∆.Ο.Υ. Γαλατσίου, έδρα
Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 111 46, Γαλάτσι Αττικής [τηλ. 210 2915343, e-mail:
pantpavl@yahoo.gr]
µε
προσφερόµενη
συνολική
τιµή
69.539,20€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και για την περίπτωση που προκύψει
αναγκαιότητα άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης µε προσφερόµενη συνολική τιµή
34.769,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

150

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

182

110€

20.020

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

56.080,00

ΦΠΑ 24%

13.459,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

69.539,20

25.500

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Η προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ για την περίπτωση
άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, έχει ως κάτωθι:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

91

110€

10.010

6

280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.040,00

ΦΠΑ 24%

6.729,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

34.769,60

12.750

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο
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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. 44374/5100/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC004246035 2018-12-20)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Την αριθ. 199/2019 (Α∆Α: 6ΜΣ3Ω93-ΘΗΡ) Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής
4. Το Πρακτικό Νο3/18-07-2019 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 Νο3/18-07-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
2. η ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία µεταφοράς
ογκωδών απορριµµάτων της εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ µε έδρα επί της οδού
Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 1146 Γαλάτσι, για το σύνολο των οµάδαν Α΄& Β΄ µε
προσφερόµενη συνολική τιµή 69.539,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%, (καθαρή αξία 56.080,00€, αξία ΦΠΑ 24% 13.459,20€), γιατί τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρης και σύµφωνα µε τους όρους της
διακήρυξης.Αναλυτικά οι τιµές ανά οµάδα παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

150

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

182

110€

20.020

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

56.080,00

ΦΠΑ 24%

13.459,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

69.539,20

25.500

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Η προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ για την περίπτωση
άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, το αποκλειστικό δικαίωµα για την άσκηση ή όχι
το διατηρεί ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει ως κάτωθι:
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

91

110€

10.010

6

280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.040,00

ΦΠΑ 24%

6.729,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

34.769,60

12.750

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Συν. Το Πρακτικό Νο3/18-07-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆/νση:
∆ιάκου
Τ.Κ.:
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο
2132030600
:
Αριθ. Fax: 2132030630

Άγιος Στέφανος, 18.07.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
(Προϋπολογισµού 71.039,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΑΦΜ
059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που υποβλήθηκε για τον ανοιχτό διαγωνισµό
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (ΑΑ
Συστήµατος 72986, αριθµός διακήρυξης 2203/16011/12.4.2019) η ανωτέρω
εταιρεία κρίθηκε προσωρινός ανάδοχος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 199/11-62019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΜΣ3Ω93-ΘΗΡ).
Στις 24.6.2019 απεστάλη µέσω συστήµατος η Πρόσκληση Υποβολής
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον εν λόγω διαγωνισµό στον προσωρινό
ανάδοχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελείται από τους (1) Ραφτοπούλου
Γαρυφαλλιά, (2) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ και (3) Ρούσσο Νικόλαο
συνεδρίασε σήµερα 18.7.2019 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος καταχώρησε
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου,
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό
πρωτοκόλλου 25511/05.07.2019.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 2.2.9.2
«Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι:

1. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου (έχει υποβληθεί και στην
πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
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2. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση(έχει
υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων(έχει
υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης(έχει
υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)
5. Ένορκη βεβαίωση για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2 γ της διακήρυξης ότι
δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας (έχει υποβληθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού)

Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί µε την
18925/14-05-2019 προσφορά και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και είναι
επικαιροποιηµένα
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.4 (α, γ, δ, ε,
στ, ζ, η, θ)
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση του κριτηρίου της παρ. 2.2.9.2 (Β1-β)
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση του κριτηρίου της παρ. 2.2.9.2 (Β1-ε)

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της
διακήρυξης, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη και τα περιεχόµενα του φακέλου της
αρχικής προσφοράς που πληρούν τα κριτήρια της 2.2.9.2 Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και
Β7.
Για τα αποδεικτικά µέσα που αφορούν τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 (α & β)
περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016, έχει καταθέσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στον ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό (Α/Α Συστήµατος
73276) για την προµήθεια Υπηρεσίας αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών του
∆ήµου ∆ιονύσου και τα µέλη της Επιτροπής κάνοντας χρήση των κωδικών
πρόσβασης (εφόσον δύο από τα µέλη της Επιτροπής είναι κοινά και στους δύο
διαγωνισµούς) µπήκαν στο σύστηµα και έλεγξαν την φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα της εταιρείας και ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί
η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ στην
εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ΑΦΜ 059049256, ∆.Ο.Υ. Γαλατσίου, έδρα
Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 111 46, Γαλάτσι Αττικής [τηλ. 210 2915343, e-mail:
pantpavl@yahoo.gr]
µε
προσφερόµενη
συνολική
τιµή
69.539,20€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και για την περίπτωση που προκύψει
αναγκαιότητα άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης µε προσφερόµενη συνολική τιµή
34.769,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

150

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

182

110€

20.020

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

56.080,00

ΦΠΑ 24%

13.459,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

69.539,20

25.500

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Η προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ για την περίπτωση
άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, έχει ως κάτωθι:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ
Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ηµέρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
170 €

Τεµάχιο

91

110€

10.010

6

280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.040,00

ΦΠΑ 24%

6.729,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

34.769,60

12.750

ΟΜΑ∆Α Α’
Β)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β’

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Φορτωτής
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Επιτροπή
1) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
2) Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ
3) Ρούσσος Νικόλαος
Αρχείο:
Φάκελος ∆ιαγωνισµού
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