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Αριθ. Πρωτ : 38433

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισµού για την “Προµήθεια αναλωσίµων, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ”
µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικού
προϋπολογισµού 28.493,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. το Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την
παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

2. το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.

3. Την υπ' άρ. 2401/21846/11-09-2020 (Α∆Α ΨΩΓΕΩ93-Κ42) απόφαση ∆ηµάρχου
∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου"

4. Την υπ’ αριθ. 12/2020 µελέτη της του τµήµατος προγραµµατισµού, οργάνωσης,
πληροφορικής και διαφάνειας, που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της διακήρυξης.

5. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ007502307
έγκριση
του
παραπάνω
πρωτογενούς
αιτήµατος
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
20REQ007610644
την αριθµ. 486/17-11/2020 (Α∆Α:6152Ω93-ΣΙΙ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε
την οποία εγκρίθηκε α) η υπ’ αριθ. 12/2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος β) οι
όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και
αξιολόγησης του διαγωνισµού
Την υπ’ αριθ. 3129/29499/23-11-2020 (20PROC007708152) διακήρυξη.

6. ην
7.

8.

9. Το υπ’ αριθ. 37842/18-12-2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η
οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 411/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε το οποίο:
“......Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 3129/29499/23-11-2020 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:
Eurosupplies ΙΚΕ
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
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 Γενικό
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
(µε ΦΠΑ 24%)
1
Eurosupplies ΙΚΕ
20.779,20
25.766,21
2
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
20.990,40
26.028,10
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………………...“
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:

1.

Την έγκριση του υπ’ αριθ. 37842/18-12-2020 Πρακτικού 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.

2.

Την ανακήρυξη της εταιρείας Eurosupplies ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την “Προµήθεια
αναλωσίµων, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ”, µε τελική προσφερόµενη τιµή
25.766,21€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%

καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο ∆ιονύσου.

Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο 1
Κοινοποίηση: Τµήµα Προµηθειών

