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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης

Με την υπ' αριθµ. 186/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού.
Με την υπ’ αριθµ. 79/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδείας ∆ήµου
∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» έγινε η διάθεση των σχετικών πιστώσεων .

Με τις 186/2014 & 353/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α)
πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 157830,00€ η οποία θα
επιβαρύνει κατά περίπτωση τους προύπολογισµούς:
i) του ∆ήµου ∆ιονύσου, για το ποσό των 78.730,00€,και θα βαρύνει τον Κ.Α
15.6473.0003 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού ο.ε. 2015.
ii) του ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η
ΕΣΤΙΑ», µε το ποσό των 79.100,00€, και θα βαρύνει τον προϋπολογισµού του
ΝΠ∆∆ του ο.ε. 2015.
β) εγκρίθηκε ηαπό 25/09/2014 µελέτη του Τµήµατος κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ»
Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 39393/2968/11.12.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 4024) µε

καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 15/01/2015 και ώρα 15:00µµ
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 21/01/2015. .

Τη Τετάρτη 21-01-2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου,
νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και
οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς
και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη
και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ.85/2014
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές
οι εξής εταιρίες:

Προµηθευτής

1

FMS FACILITY MANAGEMENT

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

2388

1219/16-01-2015

SERVICES Α.Ε.
2

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

2296

1328/16-01-2015

3

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

3253

1312/16-01-2015

4

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ.

3342

1386/19-01-2015

3395

1500/20-01-2015

ΕΥΘΥΜΙΑ
5

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 16-02-2015 που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή
διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. Ως εκ
τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτές στο σύνολο τους τις υποβληθείσες προσφορές και
προχωρά στο επόµενο στάδιο.
Επίσης, η Επιτροπή µε το Πρακτικό Νο1 ενηµέρωνε ότι θα συνεχίζει στο
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι της αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών, την Τετάρτη 18/02/2015 και ώρα10:00πµ.

Το Πρακτικό Νο1 κοινοποίηθηκε ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες στις
17/02/2015 και δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Στις 18/02/2015, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, καταγράφηκαν οι
ακόλουθες τιµές;

Προµηθευτής

α/α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (Οµάδα Α)

ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ» (Οµάδα Β

προσφ.
Κατηγορία (προσφορές συµπ. ΦΠΑ)

συστ.
1
1

2

FMS FACILITY

2

3

2388

4

Κατηγορία (προσφορές συµπ. ΦΠΑ)
5

MANAGEMENT

Ω

SERVICES Α.Ε.

Ρ

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ.

2296

44.848,90

6.016,84

8.464,68

ΑΦΟΙ

3253

9.426,13

31.011,65

3342

49.382,95

14.200,10

ΒΑΣ. ΕΥΘΥΜΙΑ
5

ΚΩΦΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ
Ε.Ε.

Ι

3395

6.913,34

1.252,99

Π

Ο
Σ
Φ
Ο

15.779,96

Ρ
Α

Με την 191/2012 Πράξη του Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 είναι δυνατή η συνέχιση ανοικτού
διαγωνισµού µε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό προκειµένου για την ανάδειξη µειοδότη
για τα είδη για τα οποία δεν αναδείχθηκε προµηθευτής στον ανοικτό διαγωνισµό.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται:
1.
2.

4

11.481,00

Ρ

Ο.Ε.
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

3

Σ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

4

2
Χ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
3

1

11.919,36

Η έγκριση των Πρακτικών Νο1 & Νο2
της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.
Τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακόλουθος:

Ι) της 1ης κατηγορίας: «Είδη Παντοπωλείου», για το του Κοινωνικό Παντοπωλείο
(οµάδας Α), αντί του συνολικού ποσού των 44.849,90€, στην εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΦΜ 031275077).
ΙΙ) της 2ης κατηγορίας: «Είδη Οπωροπωλείου», για το του Κοινωνικό Παντοπωλείο
(οµάδας Α), αντί του συνολικού ποσού των 6.016,84€, στην εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΦΜ 031275077).
ΙΙ) της 3ης κατηγορίας: «Είδη Κρεοπωλείου», για το του Κοινωνικό Παντοπωλείο
(οµάδας Α), αντί του συνολικού ποσού των 6.913,34€, στην εταιρία ΚΩΦΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 093617493).
ΙV) της 4ης κατηγορίας: «Είδη Ατοµικής Υγιεινής & Είδη Καθαριότητας», για το του
Κοινωνικό Παντοπωλείο (οµάδας Α), αντί του συνολικού ποσού των 8.464,68€, στην
εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΦΜ 031275077).
V) της 1ης κατηγορίας: «Είδη Συσκευασίας», για το του Κοινωνικό Παντοπωλείο
(οµάδας Α), αντί του συνολικού ποσού των 1.252,99€, στην εταιρία ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. (ΑΦΜ 081308853).
VI) της 1ης κατηγορίας: «Είδη Παντοπωλείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας Β),
αντί του συνολικού ποσού των 31.011,65€, στην εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
(ΑΦΜ 031275077).

VII) της 3ης κατηγορίας: «Είδη Κρεοπωλείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας Β),
αντί του συνολικού ποσού των 15.779,96€, στην εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. (ΑΦΜ 093617493).
VIII) της 4ης κατηγορίας: «Είδη Οπωροπωλείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας
Β), αντί του συνολικού ποσού των 11.841,00€, στην εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΦΜ 031275077).
3.

Τη κήρυξη της 2ης κατηγορίας: «Είδη Αρτοπείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»
(οµάδας Β), ως άγονου και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό και νέους όρους.

Συν. Τα από 16/02/2015 και 18/02/2015 Πρακτικά Νο1 & Νο2 του εν λόγω
διαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

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

Άγιος Στέφανος, 16-2-2015
Αριθµ. Πρωτ.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Στην Αθήνα, σήµερα 21-01-2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:17, στο γραφείο Α8
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε
µε την υπ. Αριθ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου,
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον
υπ’ αριθ. 4024 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ.πρωτ. 39393/2968/11-12-14
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την προµήθεια «Τροφίµων παντοπωλείου,
νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και
οικιακού καθαρισµού» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς
και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και
Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου, «Η ΕΣΤΙΑ» προϋπολογισµού 157.830,00 € συµπ. ΦΠΑ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Τακτικό Μέλος

Στυλιανή Κωνσταντίνου

3.

Τακτικό Μέλος

Μαρία Βορριά

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Παναγιώτα
Αναγνωστοπούλου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 39393/2968/11-12-14 διακήρυξη
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την προµήθεια «τροφίµων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού
καθαρισµού»για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία
∆ήµου ∆ιονύσου, «Η ΕΣΤΙΑ» προϋπολογισµού 157.830,00 € συµπ. ΦΠΑ,
παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως

αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 4024. Η
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη η 15/01/2015 και ώρα 15:00 η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21/01/2015 και ώρα 11:17 .
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (konstantinou και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό 4024 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος
από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα
στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από
τους παρακάτω προµηθευτές:

Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα
Υποβολής προσφοράς
& α/α ηλεκτρ.
προσφοράς

1

FMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES

14/01/2015 10:18

Α.Ε.
2

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

14/01/2015 21:04

3

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

15/01/2015 11:34

4

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΕΥΘΥΜΙΑ

15/01/2015 11:21

5

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.

15/01/2015 12:51

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που
διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών
καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της,
(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, (παράγραφος 2 του
Παραρτήµατος Β), 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 α/α συστήµατος :

Προµηθευτής

1

FMS FACILITY MANAGEMENT

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

2388

1219/16-01-2015

2296

1328/16-01-2015

SERVICES Α.Ε.
2

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Προµηθευτής

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

3

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

3253

1312/16-01-2015

4

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ.

3342

1386/19-01-2015

3395

1500/20-01-2015

ΕΥΘΥΜΙΑ
5

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ
Ε.Ε.

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή
διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. Ως εκ
τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτές στο σύνολο τους τις υποβληθείσες προσφορές και
προχωρά στο επόµενο στάδιο.

Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη
Τετάρτη18/02/2015 και ώρα10:00πµ.

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1) Στυλιανή Κωνσταντίνου

Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου
2) Μαρία Βορριά

Για την ακρίβεια των υπογραφών,
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άγιος Στέφανος, 18-2-2015
Αριθµ. Πρωτ.

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.
∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο
:
Αριθ. Fax:

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030630
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 18-02-2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές
προσφορές, όπως καθορίστηκε στο το πρακτικό 1/16-02-2015 της Ε.∆ του υπ’ αριθ. 4024
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Τροφίµων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού
καθαρισµού» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό
πρόσωπο µε την επωνυµία Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου,
«Η ΕΣΤΙΑ» προϋπολογισµού 157.830,00 € συµπ. ΦΠΑ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου

2.

Τακτικό Μέλος

Στυλιανή Κωνσταντίνου

3.

Τακτικό Μέλος

Μαρία Βορριά

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού
συστήµατος τον αριθµό 4024
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (konstantinou και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 4024 και αποσφράγισε
τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές των παρακάτω προµηθευτών:

Προµηθευτής

α/α

Οµάδα Α

Οµάδα Β

προσφ.
Κατηγορία (προσφορές συµπ. ΦΠΑ)

συστ.
1
1

FMS FACILITY

2

3

2388

Κατηγορία (προσφορές συµπ. ΦΠΑ)

4

5

1

2

3

4

11.919,36

MANAGEMENT
SERVICES Α.Ε.
2

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ.

2296

44.848,90

6.016,84

8.464,68

31.011,65

11.481,00

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
3

ΑΦΟΙ

3253

9.426,13

1.252,99

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο.Ε.
4

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

3342

49.382,95

14.200,10

ΒΑΣ. ΕΥΘΥΜΙΑ
5

ΚΩΦΟΣ

3395

6.913,34

15.779,96

ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ
Ε.Ε.

Από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθέντων οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο
αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή
διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
την κατακύρωση της

προµήθειας στις εταιρείες:
α/α
1

Προµηθευτής
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Οµάδα

Σύνολο

Οµάδα Α: 1,2,4

101.823,07

Οµάδα Β: 1,4
2

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Οµάδα Α: 5

1.252,99

3

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ &ΣΙΑ

Οµάδα Α: 3

22.693,30

Ε.Ε.

Οµάδα Β: 3

Ο.Ε.

Για την Οµάδα Β κατηγορία 2 είδη αρτοποιείου δεν υποβλήθηκε προσφορά

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1) Στυλιανή Κωνσταντίνου

Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου
2) Μαρία Βορριά

Για την ακρίβεια των υπογραφών,
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

