1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ:
«Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Δήμου Διονύσου»
α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 93120
Οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Μαρια Σταµατελάτου ΠΕ Αρχιτεκτόνων µηχανικών ∆ήµος Βάρης - Βούλας – Βουλιαγµένης,
ως πρόεδρος
2. Μαρία Μαλιαρού ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ∆ήµος Σπάτων – Αρτέµιδος, ως µέλος
3. Ιφιγένεια Χαντζανδρέου-Άνδριους ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως µέλος
4. Αγγελική Θεοδωράτου Λοιποί ΤΕ ∆ήµος Παλλήνης, ως µέλος
5. Νικόλαο Μπαρµπούνη – ∆ηµοτικός Σύµβουλο Ηρακλείου Κρήτης, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Α,
ως µέλος,
6. Μεσσολογγίτη Μιχαήλ – Πολιτικός Μηχανικός., εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως µέλος,
7. Λήδα – Καλλιόπη Παπαγεωργίου Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός -Ε.∆.Ε., Εκπρόσωπος
της Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε., ως µέλος,

που αποτελούµε την επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), του έργου:
«Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ∆ήµου ∆ιονύσου»,
προϋπολογισµού 3.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) που συγκροτήθηκε:
Α. µε την υπ' αριθµ. 425/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου,
Β. µε την υπ’ αριθµ. mimed-ecb-a-2-id-aa-7296-eba-2020-09-24-12:25:00.000000 ταυτότητα κλήρωσης
µεταξύ των µελών του «ΜΗΜΕ∆» (Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών),
Γ. µε το υπ’ αριθµ. 778/08-10-2020 έγγραφο της Π.Ε.∆.Α. περί ορισµού εκπροσώπου της,
∆. µε το υπ’ αριθµ. 22447/07-10-2020 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. περί ορισµού εκπροσώπου του,
Ε. µε το υπ’ αριθµ. 1851/02-11-2020 έγγραφο της Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. περί ορισµού εκπροσώπου της,
συνήλθαµε στις 06/11/2020 σε δηµόσια συνεδρίαση προκειµένου να προβούµε σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση των κατατεθηµένων στο σύστηµα Φακέλων Προσφοράς των υποψηφίων ήτοι: του
υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά” για την
ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου.
Οι εν λόγω προσφορές είχαν κατατεθεί στο σύστηµα µέχρι την καταληκτική προθεσµία
υποβολής προσφορών, δηλαδή την 30/10/2020 και ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε το άρθρο 18 της
διακήρυξης που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 425/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου
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Η Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου
εφτά (7) µελών παραβρέθηκαν και τα εφτά (7) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της
δηµοπρασίας στις 10:00 π.µ.
Α. Με την έναρξη της συνεδρίασης τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προέβησαν σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου «Οικονοµική
προσφορά» για όλους τους συµµετέχοντες (ο κατάλογος των οποίων έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά
στους προσφέροντες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και πριν την
ηλεκτρονική αποσφράγιση) µε τη σειρά που παράχθηκαν από το σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α

1
2

3
4

5
6

7
8

Επωνυµία

Χρόνος

Υποβολής ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προσφέροντα

Προσφοράς

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗ
∆ΙΟ∆ΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.
ALPHADELTA
CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
KONTOS CONCREATE
A.T.E.
MA CON STRUCTION
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

27/10/2020 17:42:23
29/10/2020 15:40:19

169966
170032

29/10/2020 16:52:51
29/10/2020 22:16:16

169079
169704

30/10/2020 08:42:37
30/10/2020 08:59:19

170118
170116

30/10/2020 09:45:28

169558

30/10/2020 09:51:13

170029

Β. Στη συνέχεια η Επιτροπή ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού», τον σχετικό κατάλογο µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.1.γ της ∆ιακήρυξης. Ο κατωτέρω πίνακας παράγεται από το σύστηµα
και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος πρακτικού.
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Α/Α

AA προσφοράς

6
5

169558
169704

4
3

169966
170116

2
1

170118
169079

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ
Σύνολο
∆απάνης
Π2
–
∆απάνη
Έργου
και Π1 - ∆απάνη έργου υπηρεσίας κατά την
Επωνυµία Προσφέροντα
Υπηρεσίας κατά την κατά την προσφορά προσφορά
(χωρίς
προσφορά (χωρίς
(χωρίς ΦΠΑ)(€)
ΦΠΑ)(€)
ΦΠΑ)(Π1+Π2)= (€)
KONTOS CONCREATE A.T.E.
1.038.550,83
794.251,33
75.000,00
ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
1.462.929,80
1.080.146,09
170.000,00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ
1.633.060,49
1.264.488,60
127.750,00
ALPHADELTA
1.643.941,69
1.232.920,95
175.000,00
CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.
1.680.227,69
1.302.607,90
131.000,00
ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
2.134.851,66
1.677.249,27
154.000,00

Επειδή οι δύο από τους συµµετέχοντες:
- µε αρ. συστήµατος προσφοράς 170032 επωνυµίας: «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και
-µε αρ. συστ. προσφοράς 170029 επωνυµίας «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
κατά την υποβολή της προσφοράς τους δεν υπέβαλλαν το ορθό έντυπο οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 3.5 (γ) της διακήρυξης αλλά και το υπόδειγµα της
αναθέτουσας στα συνηµµένα διαγωνισµού, το σύστηµα αυτόµατα τους εξαίρεσε από τον πίνακα µειοδοσίας και ως εκ τούτου οι προσφορές τους δεν γίνονται αποδεκτές.
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Γ. Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει
της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού χρησιµοποίησε τη µέση έκπτωση
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Όλες οι προσφορές
του Πίνακα 2 ήταν οµαλές
∆. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του
άρθρου 24.2 της ∆ιακήρυξης που υπέβαλαν οι συµµετέχοντες ηλεκτρονικά κατά τη σειρά της
µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη.
Ε. Από τους ανωτέρω ελέγχους των παραγραφών Γ και ∆, η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα
δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων του πίνακα 2 ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη και
συνεπώς οι προσφορές γίνονται δεκτές.
Στ. Τέλος η Επιτροπή, µερίµνησε για την εφαρµογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ.
∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποίησης (∆17) του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, και καθώς όλες οι υποβληθείσες εγγυητικές
επιστολές των διαγωνιζόµενων του πίνακα 2 ήταν ηλεκτρονικές, ελέγχθηκε η εγκυρότητα αυτών µέσω
της ιστοσελίδας του ΕΤΑΑ-ΤΜΕ∆Ε. Ο ακόλουθος πίνακας 3 περιέχει τα στοιχεία των ηλεκτρονικών
εγγυητικών επιστολών και τον έλεγχος της εγκυρότητάς τους
Πίνακας 3
Α/Α
προσφοράς
κατά σειρά
µειοδοσίας

Αρ.
εγγυητικής
επιστολής

169558

e-90805

ΤΜΕ∆Ε

169704

e-90678

ΤΜΕ∆Ε

169966

e-90515

ΤΜΕ∆Ε

170116

e-90807

170118
169079
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Φορέας

Υπέρ

Ποσό
(ευρώ)

Ηµεροµηνία
Έκδοσης

Αρ. πρωτ.
Βεβαίωσης
Εγκυρότητας
Εγγυητικής
Επιστολής
79870
23/11/20

KONTOS
CONCREATE
A.T.E.
ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ

48.387,00

27/10/20

48.390,00

26/10/20

79871
23/11/20

48.387,00

23/10/2020

ΤΜΕ∆Ε

ALPHADELTA
CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

48.387,10

27/10/20

79872
23/11/20
79873
23/11/20

e-91006

ΤΜΕ∆Ε

ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

48.500,00

30/10/20

e-90947

ΤΜΕ∆Ε

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

48.388,00

29/10/20

79874
23/11/20
80121
26/11/20

Κλείνοντας το παρόν πρακτικό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου ∆ιονύσου την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι: η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, τον οικονοµικό φορέα µε την
επωνυµία: KONTOS CONCREATE A.T.E. µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)
ποσού 1.038.550,83 € (∆απάνη έργου κατά την προσφορά 794.251,33 € µε µέση έκπτωση Εµ: 58,33 %
και ∆απάνη υπηρεσίας κατά την προσφορά 75.000,00 € )
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
∆ιονύσου) για τη λήψη σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3.α. ∆ιακήρυξης).

∆ροσιά,

/

/2020

Η Επιτροπή
Τα Μέλη

Η Πρόεδρος

1. Μαρία Μαλιαρού
Μαρια Σταµατελάτου
2. Ιφιγένεια Χαντζανδρέου-Άνδριους

3. Αγγελική Θεοδωράτου

4. Νικόλαος Μπαρµπούνης

5. Μιχαήλ Μεσσολογγίτης

6. Λήδα – Καλλιόπη Παπαγεωργίου
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