ΑΔΑ: 74Η3ΩΚ9-Ε1Κ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.02 12:13:10
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/27-05-2015
Αριθ.Αποφ. 136/2015
ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή µη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια λαµπτήρων ,
ντουί, ασφαλειών και λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού } του ∆ήµου
Μονεµβασίας.
Στους Μολάους, σήµερα, την 27-05-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 8450/22-05-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. ∆ουµάνη Σοφία
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Μαρούσης Χαράλαµπος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Σουρλάς Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών της τα εξής:
•

Την αριθµ. 96/2015 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου
διαγωνισµού και διατέθηκε η πίστωση για την προµήθεια { Προµήθεια λαµπτήρων –
ντουί ασφαλειών & λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού }.
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•

Την

υπ΄αριθ.

πρωτ.

διακήρυξη

6765/06-05-2015

∆ηµάρχου

µε

την

οποία

ανακοινώθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού.
•

Την 19-05-2015 διενεργήθηκε
κατέθεσαν

ο διαγωνισµός κατά την διάρκεια του οποίου

προσφορά δύο (2) ενδιαφερόµενοι

προµηθευτές-εταιρείες και

συγκεκριµένα οι εξής :

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.
Π. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

2.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Σε συνέχεια της διαδικασίας του 1ου πρακτικού η επιτροπή διαγωνισµού προέβη στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής έκαστου προµηθευτή και βάσει αυτού
απορρίφθηκε η προσφορά των :
•

Π. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

διότι τα δείγµατα που προσκόµισε : α)

λαµπτήρας plc 4 pin για ηλεκτροµαγνητικό σύστηµα έναυσης 26W θερµό (2700k) ,
β) λαµπτήρας plc 2 pin για ηλεκτροµαγνητικό σύστηµα έναυσης 26W θερµό
(2700k), γ) λαµπτήρας led 24W , τύπου σωλήνα δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές
περιγραφές της αριθ. 51/2015 µελέτης. Κατόπιν τούτου , βάσει του άρθρου 8 της
διακήρυξης γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. Κατά συνέπεια
εφόσον τα ανωτέρω είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης,
απορρίφθηκε η προσφορά στο σύνολό της.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε

«Η επιτροπή διαγωνισµού µε το

Νο 2

Πρακτικό της που συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση την 22-05-2015 και ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής στα γραφεία του ∆ήµου Μονεµβασίας, προέβει
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές και
κατέγραψε τα αποτελέσµατα των οικονοµικών προσφορών ως εξής:

Ποσοστό
Ε π ω ν υ µ ί α

Έκπτωσης

π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ο ς

∆απάνη µετά την
έκπτωση

%

1.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

24,693

43.670,976€ µε ΦΠΑ
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης

Προσφορών προτείνει στην Ο.Ε. την κατακύρωση της προµήθειας { Προµήθεια
λαµπτήρων –ντουί ασφαλειών & λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού } στον
προµηθευτή κ. Ρουµελιώτη Αθ. Θεόδωρο (Ερµού 104 Λ.Αιδηψού Τ.Κ 34300) & Α.Φ.Μ
121208903 παρόλο που κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών υπήρχε ένας
προµηθευτής, οι τιµές των ειδών σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της µελέτης έχουν
έκπτωση περίπου 24% , ποσοστό ικανοποιητικό. Επίσης ο λαµπτήρας µε αύξοντα αριθµό
43 του προϋπολογισµού της µελέτης , ο οποίος αποτελεί και την µεγαλύτερη δαπάνη ο
δήµος τον έχει προµηθευτεί µε το αριθ. 70/17-02-2015 τιµολόγιο τον ίδιο λαµπτήρα µε τιµή
9,50€ ενώ στην παρούσα η τιµή είναι 8,455€.
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν
σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας { Προµήθεια λαµπτήρων –ντουί
ασφαλειών & λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού }. Η ΟΕ µετά από διαλογική
συζήτηση, αφού µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό
.∆.-Α.) και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όµοιες του Ν.3463/2006 και Ν.
3852/2010,
Απο φασίζει

Οµόφωνα

Αποδέχεται το από 19-05-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµούΑξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον

διενεργηθέντα διαγωνισµό για την

προµήθεια { Προµήθεια λαµπτήρων –ντουί ασφαλειών & λοιπών ειδών δηµοτικού
φωτισµού } στον προµηθευτή κ. Ρουµελιώτη Αθ. Θεόδωρο (Ερµού 104 Λ.Αιδηψού
Τ.Κ 34300) & Α.Φ.Μ 121208903 αντί του ποσού των 43.670,976€ µε ΦΠΑ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

