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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 4/05-02-2019
Αριθ.Αποφ. 23/2019
ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1ου & 2ου σταδίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης
αναδόχου της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου }.
Στους Μολάους, σήμερα την

05-02-2019

ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:30 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1465/01-02-2019 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(πρόεδρος)

Κόκκορης Παναγιώτης

2) Καλογερίνης Ηλίας

Κολλιάκος Ιωάννης

3) Χριστάκος Σταύρος
4) Σουρλάς Ιωάννης
5) Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 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, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
 Την αριθ. 231/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι
δημοπράτησης της προμήθειας

με τίτλο

<< Προμήθεια και τοποθέτηση

εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου >>
συνολικού προϋπολογισμού 220.906,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 18062/28.12.2018 διακήρυξη του διαγωνισμού
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 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα
Πέμπτη (24-01-2019), η οποία προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών,
έλαβαν μέρος οι κάτωθι:


ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε



Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε

Από το έλεγχο αυτών διαπιστώθηκαν τα εξής:
Στοιχεία επιχείρησης

Παρατηρήσεις

ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η προσφορά είναι κενή, δεν περιέχει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς και
περιέχει μόνο την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με
απουσία ψηφιακής υπογραφής.
Η επιχείρηση δεν υπέβαλε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου
φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ.
56902/215/2.6.2017

(ΦΕΚ

1924/Β):

Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων» και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης.

Στοιχεία επιχείρησης

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Η προσφορά είναι κενή, δεν περιέχει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς και
περιέχει μόνο την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Η επιχείρηση δεν υπέβαλε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου
φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ.
56902/215/2.6.2017

(ΦΕΚ

1924/Β):

Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων» και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης.
Στοιχεία επιχείρησης

Παρατηρήσεις

Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη
διακήρυξη
προσφοράς.

δικαιολογητικά

συμμετοχής

και

στοιχεία

τεχνικής
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Η επιχείρηση υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ.
56902/215/2.6.2017

(ΦΕΚ

1924/Β):

Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων» και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης, όπως
καταγράφονται στο από 24-01-2019 πρακτικό της επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά τις ανωτέρω διαπιστώσεις και την αξιολόγηση των αναρτημένων
δικαιολογητικών:


Κάνει δεκτή την προσφορά της επιχείρησης Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κρίνοντας
ότι πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από στη διακήρυξη του διαγωνισμού.



Απορρίπτει από το διαγωνισμό τις προσφορές των επιχειρήσεων ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω (απουσία προσφοράς και παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ.
2.4.2.5 της διακήρυξης)

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της
επιχείρησης Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, συνέκρινε αυτή με το τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης

και διαπίστωσε ότι αυτή πληροί τις απαιτήσεις που

καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού (αριθ.
143/21.11.2018) και καλύπτει τις ζητούμενες ποσότητες των ειδών.
Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε τα εξής: «Η επιτροπή
διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μας η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθ. 331/2017 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα με την
υπ. αριθμ.Πρωτ. 18062/28.12.2018 (18PROC004279934) διακήρυξη της δημοπρασίας
της προμήθειας, οι όροι της οποίας είχαν καθοριστεί με την υπ' αριθ. 231/2018 Α.Ο.Ε.
του Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην

εφημερίδα

«Λακωνικός Τύπος» με αριθ. φύλλου 5554/29-12-2018, συνήλθε στις 30-01-2019 για την
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο {
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών
του Δήμου }, κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά
σειρά, από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία προσφορών όπως αναφέρονται στον πάρα κάτω
πίνακα:
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Στοιχεία επιχείρησης

Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Γαλήνης Αγίου Ιωάννη Πύργου
ΤΚ 271 00
Α.Φ.Μ 998544522

Είδος
ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ
ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ
ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ
ΠΑΙΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6,0 cm
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4,0 cm
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΤΛ
Μερικό σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

Μ.Μ

Ποσότ

Τιμή
μονάδας

τμχ

12

740,00

8.880,00

τμχ

13

870,00

11.310,00

τμχ

2

1.590,00

3.180,00

τμχ

13

555,00

7.215,00

τμχ
τμχ

11
4

1.770,00
1.565,00

19.470,00
6.260,00

M2

200

73,00

14.600,00

M2

1500

66,50

99.750,00

τμχ

13

120,00

1.560,00

Δαπάνη

172.225,00
41.334,00
213.559,00

Ακολούθως η Επιτροπή αξιολογώντας την υποβληθείσα προσφορά έκρινε ομόφωνα ότι
αυτή βρίσκεται εντός των όρων της διακήρυξης, κρίνεται

συμφέρουσα

και γίνεται

αποδεκτή.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή
να κατακυρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
υφιστάμενων παιδικών χαρών κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και τελική τιμή, στην
επιχείρηση Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γαλήνης Αγίου Ιωάννη Πύργου ΤΚ 271 00 με
Α.Φ.Μ 998544522, σύμφωνα με την αριθ. 143/21.11.2018 Μελέτη της υπηρεσίας και την
οικονομική της προσφορά, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 Την αριθ. 231/210-12-2018 (6ΔΙ9ΩΚ9-Ξ0Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του.
 Την αριθ. 18062/28-12-2018(18PROC004279934) διακήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών προϋπολογισμού 220.906,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Το αριθ. 1/24-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού στο οποίο
αποτυπώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των υποφακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, από το οποίο προκύπτει η υποβολή μίας (1)
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έγκυρης προσφοράς και η αποδοχή αυτής από την Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών
 Το αριθ. 2/30-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού το οποίο
περιλαμβάνει τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών και συγκεκριμένα των
υποφακέλων (Οικονομικών Προσφορών), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης
 Τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης στα οποία ορίζεται ότι «Στη συνέχεια
εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα

όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια

αυτής

στους

προσφέροντες

μέσω

της

λειτουργικότητας

της

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τα αριθ. 1/24-01-2019 & 2/30-01-2019 πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού
τα οποία περιλαμβάνουν τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και συγκεκριμένα
των υποφακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά) και (Οικονομική
Προσφορά).
2. Επικυρώνει το πρώτο (1ο) και (2ο) στάδιο της ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για
την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών
χαρών του Δήμου προϋπολογισμού 220.906,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ευρώ που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ.συστήματος 69085).
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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