Άγιος Στέφανος, 16 ∆εκεµβρίου 2020
37842/18-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ
(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 486/2020 ΑΟΕ)
Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 08-12-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 486/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της
αρ. πρωτ.: 29507/23-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του ∆ηµάρχου, προκειµένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ» (Αριθµ.
∆ιακήρυξης 29499/3129//23-11-2020).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Πρόεδρος

Μαντόπουλος Σπυρίδων

2.

Μέλος

Ασπιώτης Φίλιππος

3.

Μέλος

Ντάου Χριστίνα

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 29499/3129//23-11-2020 διακήρυξη του ∆ήµου
∆ιονύσου και όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού, κάλεσε τους
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας
του διαγωνισµού, φάκελο συµµετοχής κατάθεσαν ενώπιον της επιτροπής, οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
1. Eurosupplies ΙΚΕ
2. ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει
δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.)
και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις
ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, τους
1

φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους
φακέλους των οικονοµικών προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν. Μονογραφήθηκαν δε και
σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές προσφορές,
ανά φύλλο.

Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά και έκρινε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών
συµµετοχής των συµµετεχόντων είναι πλήρης και προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των
Τεχνικών Προσφορών.
Η Επιτροπή µετά από εξέταση των φακέλων των Τεχνικών προσφορών έκρινε ότι οι φάκελοι και των δύο
εταιρειών είναι πλήρης, καθώς ικανοποιούσαν όλους τους

όρους της διακήρυξης/µελέτης του

διαγωνισµού και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών τους
Από την αποσφράγιση προέκυψαν οι παρακάτω προσφορές:
Α/Α

Εταιρεία

Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)

Γενικό Σύνολο (µε ΦΠΑ 24%)

1

Eurosupplies ΙΚΕ

20.779,20

25.766,21

2

ΚΟΝΤΗΣ

ΜΟΝ/ΠΗ 20.990,40

26.028,10

ΕΠΕ
Οι ανωτέρω οικονοµικές προσφορές είναι εντός προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω προσφορών, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
την ανάδειξη της εταιρείας Eurosupplies ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο γιατί η προσφορά της ήταν
πλήρης, σύµφωνη µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το
∆ήµο ∆ιονύσου, µε τελική προσφερόµενη τιµή 25.766,21€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

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

Πρόεδρος

Τα Μέλη
1.

Φίλιππος Ασπιώτης

Σπυρίδων Μαντόπουλος
2.

2

Χριστίνα Ντάου

