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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)
(Προϋπολογισµού 247.876,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
Στον Άγιο Στέφανο, στις 31.1.2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, συνεδρίασε η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 459/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 6001/46342/11-12-2019 διακήρυξης
του ∆ήµου ∆ιονύσου (19PROC006012931 2019-12-11), για την ανάδειξη προµηθευτή για την
προµήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, συνολικού
προϋπολογισµού δαπάνης 247.876,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24% .
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/
Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος

Βενιέρης Κωνσταντίνος

2.

Τακτικό Μέλος

Βαφειάδου Ειρήνη

3.

Τακτικό Μέλος

Ρούσσος Νικόλαος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 3230/27122/22-8-2018 διακήρυξη του
∆ήµου ∆ιονύσου για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια κάδων (τροχήλατων και
υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, την υπ’ αριθµ. 45/2019 µελέτη της
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισµό, παρατήρησε τα εξής :
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(http:www.eprocurement.gov.gr.) και έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 82932.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η
27.01.2020 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ήταν η 31.1.2020 και ώρα 10:30πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για να κάνει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό

πρόσβασης), του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 82932 και διαπίστωσε ότι
αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου
ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους κάτωθι
προµηθευτές:

α/α

Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1.

ΓΚΕΚΑΣ Σ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

27/01/2020 13:15µµ.

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

27/01/2020 13:12µµ.

3.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

23/01/2020 18:01µµ.

4.

Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

21/01/2020 09:41πµ.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών.
Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά
αποσφραγίστηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υπό-φάκελος «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή, πλέον, η
πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υπό-φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε, αφού
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα αποσφραγιστεί σε
µεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από
το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος και επιπλέον αριθµό
πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύµφωνα µε τον
Ν. 4050/2014, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως κάτωθι:
α/α

Προµηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήµατος

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη
Υποβολή

1.

ΓΚΕΚΑΣ Σ & ΥΙΟΣ
Ο.Ε.

159895

2431/28-01-2020

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩ
Ν
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε

161178

2430/28-01-2020

3.

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
ΣΙΑ Ε.Ε

160825

2322/27-01-2020

&

Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

&

163362

2587/30-01-2020

4.

α/α

Προµηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήµατος

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη
Υποβολή

ΣΙΑ Ο.Ε
Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.5. της διακήρυξης «Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη
µορφή σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014» .
Οι συµµετέχουσες εταιρείες υπέβαλλαν τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη µορφή το
σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Από την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες έχουν
υποβάλλει προσφορές τις ακόλουθες οµάδες:
Προµηθευτής
ΓΚΕΚΑΣ
Σ
ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΟΜΑ∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β

ΟΜΑ∆Α Γ

&
Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
ΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε

Χ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε
Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε

Χ
Χ

Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον
έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Όλες οι συµµετέχουσες εταιρίες έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για τις οµάδες που
συµµετέχουν, ως προβλέπεται στη διακήρυξη και οι προσφορές τους γίνονται δεκτές.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων για την ανωτέρω
προµήθεια, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 7 Μαϊου 2020 και ώρα 10.30 πµ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

Βενιέρης Κωνσταντίνος

Βαφειάδου Ειρήνη

Ρούσσος Νικόλαος

