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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-7-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ.
14244/16-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή
των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ
14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ,
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Έγκριση ή µη των πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Κλειστού
φορτηγού οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»- Ορισµός προσωρινού ανάδοχου.
………………………………………….……………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
3. Αθανάσιος Τουρτούρης
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
5. ∆ηµήτριος Σπόντης
6. Στέφανος Μπιγγας
……………………………………………………………………………………….……………….………….…………
Το τακτικό µέλος κος Ευστ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος
Αθ. Τουρτούρης.
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από την
από 13-7-2020 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή µη των πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών και αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
«Κλειστού φορτηγού οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»- Ορισµός προσωρινού ανάδοχου.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των µε αριθµ. 12930/30-6-2020
πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 13824/10-7-2020
πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
«Κλειστού φορτηγού οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» και τον ορισµό του προσωρινού
αναδόχου που προκύπτει από αυτά.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 106/2020 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής. Η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την 408/11-3-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α
1.
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Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 10650/3-6-2020 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Παρασκευή
19-6-2020. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στα 31.000,00 € µε το Φ.Π.Α.
Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν τέσσερεις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές και βαθµολογήθηκαν και
οι τέσσερεις.
• η προσφορά του MAXXMOTORS A.E.B.E. , λαµβάνει βαθµολογία 104,95.
• η προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, λαµβάνει βαθµολογία 105,61
• η προσφορά του EUROCAR HELLAS IKE, λαµβάνει βαθµολογία 101,85 .
• η προσφορά του ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., λαµβάνει βαθµολογία 101,36.
Την 10-7-2020 πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών .
Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α είναι οι κάτωθι:
Α/Α

1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο

MAXXMOTORS A.E.B.E.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
EUROCAR HELLAS IKE
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Οικονοµική προσφορά σε
ευρώ
30.491,60 €
30.367,60 €
30.993,80 €
29.496,00 €

Η επιτροπή προτείνει την ανάδειξη του ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ως προσωρινού
αναδόχου της προµήθειας γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής:
1) Το µε αριθµ. 12930/30-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
2) Το µε αριθµ. 13824/10-7-2020 πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών
Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το υπ’ αριθµ. 12930/30-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 19-6-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµόν 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Κλειστού φορτηγού οχήµατος
(βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 10650/3-6-2020),η οποία δηµοσιεύθηκε
νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
20PROC006812658.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος
3) Μυλωνά Χριστίνα, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19-6-2020 και ώρα
10:00 π.µ.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:50 την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
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.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π).
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 2.4. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
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Α/Α
1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο
MAXXMOTORS A.E.B.E.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
EUROCAR HELLAS IKE
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αριθµ.Πρωτοκόλλου
11858/18-6-2020
11871/18-6-2020
11893/18-6-2020
11967/19-6-2020

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
1

2

Ονοµατεπώνυµο
MAXXMOTORS A.E.B.E.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
3

EUROCAR HELLAS IKE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

∆ικαιολογητικά
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΕΥ∆
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,
ΓΕΝΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΘ)
ΤΕΥ∆
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΟ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΩΤΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Υ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥ∆
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΚΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΙΗΤΙΚΑ ISO
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Υ∆ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΩΤΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
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ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

12. Υ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
13. Υ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΒΑΦΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
2. ΤΕΥ∆
3. 6 Υ∆ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
4. Υ∆ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΟΧΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΡΙΞΗΣ
5. Υ∆ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6. Υ∆ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
7. Υ∆ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΠΡΑΞΗ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
8. Υ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
9. Υ∆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ. 2,3,4,8,45,49,50
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
10. ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO
12. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
14. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ
15. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
19. ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
20. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΒΑΡΗΟΓΚΟΙ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
22. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
23. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
24. ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτές.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριµένα:
α. Η προσφορά της MAXXMOTORS A.E.B.E. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης
αποδεκτή.
β. Η προσφορά της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ είναι σύµφωνη µε τους
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
γ. Η προσφορά της EUROCAR HELLAS IKE είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης
αποδεκτή.
δ. Η προσφορά ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. της είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης
αποδεκτή.
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ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΟΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΒΑΦΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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MAXXMOTORS
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Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησε επιµέρους την κάθε προσφορά , σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται
στην διακήρυξη του διαγωνισµού (άρθρο 2.3.1), ολοκλήρωσε και συνέταξε αναλυτική βαθµολογία για κάθε
διαγωνιζόµενο ανά κριτήριο αξιολόγησης όπως ακολουθεί:
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
• η προσφορά της MAXXMOTORS A.E.B.E. , λαµβάνει βαθµολογία 104,95.
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• η προσφορά της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, λαµβάνει βαθµολογία 105,61.
• η προσφορά της EUROCAR HELLAS IKE, λαµβάνει βαθµολογία 101,85.
• η προσφορά της, ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., λαµβάνει βαθµολογία 101,36.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 10650/3-6-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 408/11-3-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α
1.
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο
MAXXMOTORS A.E.B.E.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
EUROCAR HELLAS IKE
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αριθµ.Πρωτοκόλλου
11858/18-6-2020
11871/18-6-2020
11893/18-6-2020
11967/19-6-2020

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Καθώς και το υπ’αριθµ. 13824/10-7-2020 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών στο οποίο
αναφέρονται τα κατωθι:
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 10-7-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµόν 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Κλειστού φορτηγού οχήµατος
(βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 10650/3-6-2020),η οποία δηµοσιεύθηκε
νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
20PROC006812658.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος
3) Μυλωνά Χριστίνα, Αναπληρωµατικό Μέλος
1. Την 19-6-2020 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου
«∆ικαιολογητικά διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς
δικαιολογητικών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της βαθµολόγησης αυτών στο υπ΄αριθ. 12930/30-62020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
Από το ανωτέρω πρακτικό προκύπτει ότι:
• η προσφορά του MAXXMOTORS A.E.B.E. , λαµβάνει βαθµολογία 104,95.
• η προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, λαµβάνει βαθµολογία 105,61
• η προσφορά του EUROCAR HELLAS IKE, λαµβάνει βαθµολογία 101,85 .

ΑΔΑ: 6Τ3ΩΩΡ6-ΣΟΚ

• η προσφορά του ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., λαµβάνει βαθµολογία 101,36.
2. Σήµερα, κατόπιν της 13480/7-7-2020 ειδικής πρόσκλησης προς τους προσφέροντες , η Επιτροπή θα
προχωρήσει στην
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι
προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο.
3. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά
τα παραπάνω. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α διαµορφώνονται ως εξής:
Α/Α

1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο

MAXXMOTORS A.E.B.E.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
EUROCAR HELLAS IKE
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Οικονοµική προσφορά σε
ευρώ
30.491,60 €
30.367,60 €
30.993,80 €
29.496,00 €

Όλες οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους
της διακήρυξης.
Η τελική κατάταξη για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, η οποία εκτιµάται βάσει των
αναφερόµενων στη διακήρυξη κριτηρίων για το κάθε τµήµα της σύµβασης υπολογίζεται ως εξής:
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την ανηγµένη
προσφορά, από τον τύπο:
Ο.Π.
λ=
(3)
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :

Α/Α
1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο
MAXXMOTORS A.E.B.E.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
EUROCAR HELLAS IKE
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ανοιγµένη τιµή κατάταξης
λ (Ο.Π/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
290,53
287,54
304,30
291,00

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 10650/3-6-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το υπ΄αριθ. 12930/30-6-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
5. την υπ’ αριθ. 408/11-3-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α
1.
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προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
Την ανάδειξη του ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ως προσωρινού της προµήθειας «Κλειστού
φορτηγού οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται».
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 154/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την υπ’αριθµ 4/2020 µελέτη
4. πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ006321075
5. την υπ’αριθµ.408/6300/2020 ΑΑΥ από τον ΚΑ 70.7132.0011 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και
εγκεκριµένο µε Α∆ΑΜ 20REQ006414971
6. την υπ’αριθµ 106/2020 ΑΟΕ
7. την υπ’ αριθ. 10650/3-6-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
8. το µε αριθµ. 12930/30-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών & το µε αριθµ. 13824/10-7-2020 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών
9. To πρωτογενές αίτηµα (20REQ006321075)
10.Την υπ’ αριθ. 408/11-3-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριµένο (20REQ006414971)
Αποφασίζει

1. Εγκρίνει το µε αριθµ. 12930/30-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών καθώς & το µε αριθµ. 13824/10-7-2020 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών
προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Κλειστού
φορτηγού οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 31.000,00 € µε το Φ.Π.Α.,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης.
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικά, και αναδεικνύει τον
ΓΕΩΡΓΙΟ Α∆ΑΜΙ∆Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ, ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας: «Κλειστού φορτηγού
οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 154/2020.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού
2. Κυριάκος Αντωνιαδης
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
4. ∆ηµήτριος Σπόντης
5. Στέφανος Μπίγγας

