ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 23 ∆εκεµβρίου 2020
αρ.πρωτ. 38451/24-12-2020

Πρακτικό Νο2 Επιτροπής ∆ιενέργειας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υπολογιστών,
εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και ψηφιακών
υπογραφών µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 411/2020 ΑΟΕ)
Στον Άγιο Στέφανο, στις 23-12-2020, ηµέρα Τετάρτη 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. 411/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της
αρ. πρωτ.: 24314/05-10-2020 έγγραφης πρόσκλησης του ∆ηµάρχου, προκειµένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και ψηφιακών υπογραφών, του ∆ήµου ∆ιονύσου» (Αριθµ.
∆ιακήρυξης 24049/2593/02-10-2020.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Πρόεδρος

Αναστασία Καρακάση

2.

Μέλος

Αθανάσιος Παρνασσάς

3.

Μέλος

Ελένη Τσιντζιλώνη

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Την µε αρ. πρωτ. 24049/2593/02-10-2020 προκήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου,
2. την µε αριθµό … Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο,.
1 της Επιτροπής
3. Τους φακέλους µε αρ. πρωτ. 29547/23-11-2020 της εταιρίας Heuristics, 29757/25-11-2020 της
εταιρίας InDigital και 29753/25-11-2020 της εταιρίας HIPAC AEBE, µε τα οποία διαβιβάζονται
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισµού κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ….. πρόσκλησης της
Επιτροπής,

1

Προέβη στην αποσφράγιση και την µονογραφή όλων των εγγράφων και διαπίστωσε ότι τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης των τριών προσωρινών αναδόχων είναι πλήρη και σύµφωνα µε
τους όρους της προκήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια για
την:
1. Οµάδα Α στην εταιρία HIPAC AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2. Οµάδα Β στην εταιρία inDigital ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
3. Οµάδα Γ στην εταιρία HEURISTICS, Παπαδάτος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

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