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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1

ης

Αριθ. απόφασης:

ΘΕΜΑ:

/ 04-01-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

2 / 2021

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση
Οικονομικών Προσφορών για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>> και ειδικότερα 1ου τμήματος - Φορτωτή εκσκαφέα
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102634).

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 4η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο
Βελβεντού,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4125/31-12-2020 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα επτά (7):
Παρόντες

Απόντες

Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
Αγγέλης Δημήτριος
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στο Βελβεντό, την 29-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας
21), συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 102/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του σταδίου
2 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ.
αριθ. 102634 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 3540/19-11-2020
διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>>.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Πρόεδρος, Γάγας Χαρίλαος, Κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Πρ/νος Τεχνικών Έργων.
2. Τακτικό Μέλος, Αγγέλη Ειρήνη, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πρ/νη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
3. Τακτικό Μέλος, Γκατζιούρα Μαρία , Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 3540/19-112020 σχετική διακήρυξη του Δήμου Βελβεντού, για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>> και το νομικό πλαίσιο που διέπει
τον εν λόγω διαγωνισμό, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών από τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής αποσφράγισης και την ενημέρωση
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των προμηθευτών η οποία έγινε στις 29-12-2020 και ώρα 11:29:50 π.μ. μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, προχώρησε στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε.
Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε και αξιολογήθηκε ήταν του
οικονομικού φορέα «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION» με μοναδικό α/α
συστήματος 201991, αυτή περιελάμβανε τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα
ηλεκτρονικά αρχεία.
Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣECOSOLUTION» έχει ως εξής:

Μονάδα

Ποσότητ
α

Τιμή
προϋπολογισμού
(€)

Τιμή
προσφοράς
(€)

Τεμάχιο

1

67.500,00

67.360,00

Σύνολο

67.500,00

67.360,00

Φ.Π.Α. 24%

16.200,00

16.166,40

Γενικό Σύνολο

83.700,00

83.526,40

Είδος
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός).
Στην προκειμένη περίπτωση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣECOSOLUTION» το Λ είναι:
Λ=

83 .526 ,40
= 831,52
100 .45

Επειδή όμως δεν υπάρχει άλλη προσφορά ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους
και επειδή η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε είναι μικρότερη του
προϋπολογισμένου κόστους
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:
α) Την ανάδειξη της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION» ως προσωρινού αναδόχου της
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και
ειδικότερα 1ου τμήματος - Φορτωτή εκσκαφέα , γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού.
Μετά από αυτά

η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τα ανωτέρω εκτεθέντα

στοιχεία και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
α) Την ανάδειξη της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION» ως προσωρινού
αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα 1ου τμήματος - Φορτωτή εκσκαφέα, γιατί η προσφορά
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της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.
β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2 / 2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 4 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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