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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: :
Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού
διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Υπηρεσία πλυσίµατος κάδων».

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. 314/24.07.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην επιχείρηση « Μπαρούνης Γ. Ανδρέας» µε ΑΦΜ
074192155 ∆ΟΥ Αχαρνών , ως προσωρινό ανάδοχο για τις υπηρεσίες πλυσίµατος
κάδων , για την οµάδα Α και µέχρι το ποσό των 26.263,20 € συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ και για την οµάδα Β και µέχρι το ποσό των 2.706,10€ συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Την από 05.10.2018 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία
κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης έως 15.10.2018.
3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 33926/15.10.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της
επιχείρησης«Μπαρούνης Γ. Ανδρέας» .
4. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 36283/24.10.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 114/14.04.2018
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :

«….Με το υπ’ αριθ. Νο 1/9-7-2018 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την
«Υπηρεσία πλυσίµατος κάδων»
(Αριθ. ∆ιακήρυξης 21297/2449/19-6-2018), η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ» ως προσωρινό
ανάδοχο.
Με την υπ΄αριθ. 314/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση «ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κλήθηκε
µε την από 5/10/2018 πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, έως 15/10/2018 τα προβλεπόµενα από το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 5-10-2018 µε e-mail. Ο
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την
15-10-2018 (αρ. πρωτ. 33926), συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
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Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
























Πιστοποιητικό επιµελητηρίου
Αντίγραφο ποινικού µητρώου
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Υπεύθυνη δήλωση εισφορών
Ένορκη Βεβαίωση αρ.4209/12-10-2018 σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.2 περίπτωση γ’
και 80 παρ.2 του Ν.4412/2016
Υπεύθυνη δήλωση (λόγοι αποκλεισµού)παρ.2.2.3.4
Υπεύθυνη δήλωση(απόφαση αποκλεισµού)άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
Ασφαλιστική ενηµερότητα (Ι.Κ.Α)
Φορολογική ΕνηµερότηταΧ2
Ασφαλιστική ενηµερότητα (Τ.Ε.Β.Ε)Χ2
Πιστοποιητικό ειδικής εκκαθάρισης
Πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης
Πιστοποιητικό πτώχευσης
Άδεια Μ.Ε
Στοιχεία Μ.Ε
Ασφάλεια
Άδεια κυκλοφορίας καθαριστικών απορρυπαντικών
Στοιχεία καθαριστικών απορρυπαντικών
Υπεύθυνη καθαριστικών απολυµαντικών
Υπεύθυνη δήλωση εργασιών (τέχνης κι επιστήµης)
Τεχνική περιγραφή εργασιών

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της
διακήρυξης, δεδοµένου ότι οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί στην
επιχείρηση «ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ µε ΑΦΜ.074192155 ∆ΟΥ Κηφισιάς η παροχή Υπηρεσιών
Πλυσίµατος κάδων, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα….»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 36283/24.10.2018 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «Μπαρούνης Γ. Ανδρέας» µε ΑΦΜ 074192155 ∆ΟΥ
Αχαρνώ, ως οριστική ανάδοχο για τις υπηρεσίες πλυσίµατος κάδων και συγκεκριµένα
για την οµάδα Α και µέχρι το ποσό των 26.263,20 € συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
και για την οµάδα Β και µέχρι το ποσό των 2.706,10€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν η χαµηλότερη
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Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.
O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
Συνηµµένα:
1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆

Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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