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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 65.224,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24%
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 59/11-02-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό 3281/05-02-2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
421/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και ανακηρύχθηκε η εταιρεία
Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ ως προσωρινός αναδόχου για την
“Προµήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών Κιβωτιδίων για τα
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου” µέχρι το
ποσό των 43.085,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ καθώς η προσφορά του
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο
∆ιονύσου.
2. Την από 6782/09-03-2020 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να προσκοµίσει ο
προσωρινός ανάδοχος τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά
κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών.
3. Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 7203/11-03-2020 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της εταιρείας Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ
4. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 8165/26-03-220 Πρακτικό Νο2
της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
421/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :
«…..Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 3281/05-02-2020 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Οστεοφυλακίων & Μεταλλικών Κιβωτιδίων στα
Κοιµητήρια (Αριθ. ∆ιακήρυξης 6051/46666/12-12-2019), η παρούσα Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη της επιχειρήσης: Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ για
την ΟΜΑ∆Α Α & ΟΜΑ∆Α Β του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, Οστεοφυλακίων και
Μεταλλικών Κιβωτιδίων για τα Κοιµητήρια,ως προσωρινός ανάδοχος .
Με την υπ΄αριθ. 59/11-02-2020(Α∆Α:6ΟΓΟΩ93-ΓΛΓ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η
επιχείρηση «Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ» κλήθηκε µε την 6782/09-03-

2020 πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
να
προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.9.2 της
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΟΜΑ∆Α Α & ΟΜΑ∆Α Β του
συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την Προµήθεια Οστεοφυλακίων & Μεταλλικών
Κιβωτιδίων για Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου .
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 09-03-2020
µε e-mail.
Ο προσωρινός ανάδοχος Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ 094064530 ∆.Ο.Υ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την ΟΜΑ∆Α Α & Β κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισµένο
φάκελο δικαιολογητικών την 11-03-2020 µε αριθ.πρωτ.7203/11-03-2020,συνεπώς
εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε
αυτούς.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου µε προσωρινό ανάδοχο την
εταιρεία Ε.ΣΚΑΛΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ 094064530/∆.ΟΥ.ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ)για την ΟΜΑ∆Α Α & Β και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα
Καταστατικό
7 ΦΕΚ Τροποποιήσεων
Ασφαλιστική ενηµερότητα
Φορολογική ενηµερότητα
Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
Βεβαιώσεις και πρωτόκολλα παραλαβής
Πιστοποιητικό από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3.4. της διακήρυξης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση
αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016
Πιστοποιητικά ποινικού µητρώου όλων των µελών του ∆.Σ.
Πιστοποιητικά δικαστηρίων περί µη πτωχεύσεων κτλ.
Ένορκη βεβαίωση περί µη επιβολής προστίµων από την ∆/νση
προγραµµατισµού και Συντονισµού των εργασιακών σχέσεων.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να
κατακυρωθεί στην επιχείρηση Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ.
094064530 ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών η παροχή για την Προµήθεια Οστεοφυλακίων και
Μεταλλικών Κιβωτιδίων, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.......“

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε
Οικονοµικής Επιτροπής για:

όπως

ληφθεί

Απόφαση

της

1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 8165/26-03-220 Πρακτικό Νο2 της
2.

Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
“Προµήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών Κιβωτιδίων για τα
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου” της
εταιρείας Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. 094064530, ∆ΟΥ
ΦΑΕ
Αθηνών,
µε
προσφερόµενη
συνολική
τιµή
43.085,04€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Οι ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.

Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Συνηµµένα: Τα πρακτικά Νο 2
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