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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία
Υβριδικού Ταχυδροµείου».

Με την υπ' αριθ. 10/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
Με τις 39/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α)
πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 14.996,16€ η οποία θα βαρύνει
το προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου. β) εγκρίθηκε η από 3/2/2015 µελέτη της
∆/νσης Περιουσίας & Εσόδων και οι σχετικοί όροι διακήρυξης.
Με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5068/353/24.02.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 5/3/2015.

Τη Πέµπτη 5/3/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Υπηρεσία Υβριδικού Ταχυδροµείου».»
προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο
πάνω υπηρεσίας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής
εταιρίες:
1.
2.
3.

Innovative Solutions @Services Λ.Αγ.Μαρίνας@ Ηφαίστου-ΚΟΡΩΠΙ
«ΕΛΤΑ Α.Ε», Απέλλου 1 ΑΘΗΝΑ
ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ Λεύκτρων 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό , που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο γίνονται δεκτές όλες προσφορές των
διαγωνιζοµένων καθώς ανταποκρίνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη
διακήρυξη.
Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών, σύµφωνα µε τις οποίες οι τιµές που προσφέρθηκαν καταγράφονται
κατωτέρω :

1) H Innovative Solutions @Services Λ.Αγ.Μαρίνας@ Ηφαίστου-ΚΟΡΩΠΙ,
προσέφερε 5.590,00€ συν ΦΠΑ 1.285,70€=6.875,70€
2) Η «ΕΛΤΑ Α.Ε», Απέλλου 1 ΑΘΗΝΑ, προσέφερε 8.628,00€ συν ΦΠΑ
1.984,44€=10.612,44€
3) Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ Λεύκτρων 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ , προσέφερε 5.220,00€ συν
ΦΠΑ 1.200,60€ = 6.420,60€
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τη χαµηλότερη τιµή προσέφερε η εταιρεία
ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ Λεύκτρων 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ µε συνολική τιµή προσφοράς
6.420,60€
Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες στις
5.3.2015 και δεν υποβλήθηκε ένσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/80
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται:
Ι) η έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης

II) η κατακύρωση του διαγωνισµού για την υπηρεσία Υβριδικού Ταχυδροµείου
(έκδοση, εµφακέλωση) για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού υπηρεσίας
ύδρευσης στην εταιρεία ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ επειδή η προσφορά της είναι η
οικονοµικότερη ,αντί του συνολικού ποσού των 6.420,60€ και
ΙΙΙ) και η αποδέσµευση του ποσού των 8.575,56 € από την ΠΑ.Υ. 258/16.02.2015
και από τον Κ.Α. 25.6615.0002 του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 µε την ονοµασία «
Έκδοση, εµφακέλωση ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης 2014-2015 ».

Συν. Το από 5/3/2015 Πρακτικό Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού.

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την
39//2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου, για την διενέργεια διαγωνισµού παροχής «Υπηρεσιών
υβριδικού

ταχυδροµείου

(έκοδση,εµφακέλωση)

για

την

αποστολή

προϋπολογισµού
µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 14.996,16€

ειδοποιητηρίων λογαριασµού υπηρεσίας ύδρευσης»

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 5
Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από
την αριθ. 5071/24-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους:
1. Ντούντα
–
Πολυχρονοπούλου
Χρυσούλα,
∆ηµοτική
Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
2. Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
3. Μπουρτζόγλου Φανουρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα
τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω
δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού
ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.09:00, κάλεσε τους
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις
προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε
και κατέθεσε φάκελο προσφοράς

Innovative
Solutions
@Services
Λ.Αγ.Μαρίνας@
Ηφαίστου-ΚΟΡΩΠΙ
5. «ΕΛΤΑ Α.Ε», Απέλλου 1 ΑΘΗΝΑ
6. ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ Λεύκτρων 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της
9:30 η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των
προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει
στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν προσφορά.
Πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση των φακέλων και
παραλαβή-µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι όλα ήταν
εντάξει.
Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών που είχανως εξής:
Επί των τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης«Υπηρεσιών
4.

υβριδικού

ταχυδροµείου

(έκοδση,εµφακέλωση)

για

την

αποστολή

προϋπολογισµού
µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 14.996,16€
προέκυψαν τα εξής
4) H Innovative Solutions @Services Λ.Αγ.Μαρίνας@
Ηφαίστου-ΚΟΡΩΠΙ, προσέφερε 5.590,00 συν ΦΠΑ
1.285,70=6.875,70
5) Η «ΕΛΤΑ Α.Ε», Απέλλου 1 ΑΘΗΝΑ, προσέφερε 8.628,00
συν ΦΠΑ 1.984,44=10.612,44
6) Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ Λεύκτρων 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ ,
προσέφερε 5.220,00 συν ΦΠΑ 1.200,60 = 6.420,60

ειδοποιητηρίων λογαριασµού υπηρεσίας ύδρευσης»

7) ΄Ετσι η επιτροπή θεωρεί ότι η πλέον συµφέρουσα
προσφορά για το ∆ήµο είναι: Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ
Λεύκτρων 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ , προσέφερε 5.220,00 συν ΦΠΑ
1.200,60 = 6.420,60

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3)
αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1) Μπουγιατιώτης Φώτιος

Ντούντα-Πολυχρονοπούλου
Χρυσούλα
2) Μπουρτζόγλου Φανουρία

Συνηµµένα:
1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων
2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής

