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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης / 5-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 17 /2021
Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και
ΘΕΜΑ: Τεχνικών προσφορών για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>>
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 2ου
ΤΜΗΜΑΤΟΣ –
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102637).
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο
Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 257/1-2-2021 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
1
Μανώλης, Δήμαρχος
Ζορζοβίλης
2
Ζήνων, Αντιδήμαρχος
Τσέγκος
3
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
Αγγέλης
4
Δημήτριος
Εμμανουήλ
5
Δημήτριος
Καμκούτης
6
Θωμάς
Τέτος
7 Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με το με αρ. πρωτ. 260/2-2-2021 ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού
διαβίβασε το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών
προσφορών για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>>
και ειδικά του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:
102637. Παρατίθεται αυτούσιο το πρακτικό προς έγκριση.
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>> ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ (Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ: 102637)
Στο Βελβεντό, την 15-01-2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ.
Τριάδας 21), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 102/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του σταδίου
1. Αξιολόγηση δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών για τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 102637 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.
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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 αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 3540/19-11-2020 διακήρυξη
του Δήμου Βελβεντού, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα
εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 102637. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-12-2020 και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16-12-2020.
Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 16-12-2020 και ώρα
10:16:19 π.μ. μέσω συστήματος. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του κάθε μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 102637 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, δύο προσφορές από τους παρακάτω
οικονομικούς φορείς:
α/α

Οικονομικός Φορέας
1

1
2
2

Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ
Α ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ

Ημ/νία & ώρα
Υποβολής Προσφοράς
09-12-2020 12:26:25

09-12-2020 15:01:06

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό 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 αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται
ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα
με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο
του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους
μοναδικούς α/α συστήματος:
Α/Α Προσφοράς
α/α
Οικονομικός Φορέας
Συστήματος
Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
1
201731
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ
Α ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2
201129
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών της κάθε
συμμετοχής ως εξής:
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1)
Πρώτα προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών της προσφοράς
της «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» ως εξής:
1.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ
2.
CE gr PROSTIPE RANGE
3.
CE ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
4.
ΤΕΥΔ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ_signed
5.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΣ
7.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
8.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
9.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
10.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
11.
PROSTRIPE 300 SP FULL TECHNICAL MANUAL GR20-221
12.
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ 9 HP PROSTRIPE SP300
13.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
14.
ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΕΖΟΣ
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και την εγγυητική
επιστολή με αρ. e-95494 /09-12-2020 από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική
επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με την αρ.
81813/16-12-2020 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του
Ταμείο
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που
απέστειλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» και
διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς στο σύστημα με Αρ. Πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών 3912/14-122020. Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο
φάκελο.
Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» και
διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» υπέβαλλε σωστά όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη
(άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του
διαγωνισμού καθώς και τα έγγραφα – πιστοποιητικά τα οποία υπεβλήθησαν και δεν
έφεραν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο
στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
2)
Στην
συνέχεια
η
επιτροπή
προέβη
στην
καταγραφή
των
δικαιολογητικών της προσφοράς της «Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ» ως εξής:
1.
Complete Pressurized Bead System for Linelazer 250SPS
2.
DECLARATION OF CONFORMITY-1
3.
DECLARATION OF CONFORMITY -2
4.
Displacement Pump
5.
Fuse Installation forLineLazer V 250SPS and 250DC Self-Propelled Line
Striper
6.
HONDA-GX-390-TECH-MANUAL
7.
LineLazer
8.
LineLazer V 250SPS and 250DC Self-Propelled Line Striper (2)
9.
LineLazer V 250SPS and 250DC Self-Propelled Line Striper
10.
LineLazer&#8482; V 250SPS and 250DC Hydraulic Ride-on Striper
11.
LineLazer&#8482; V 3900,5900,200HS,200DC,200MMA, ES2000 HP
12.
Pavement Maintenance Solutions
13.
Silver and Flex Plus Airless Spray Guns
14.
WARRANTY
15.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
16.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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17.
ΤΕΥΔ
18.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ
19.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
20.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
21.
Σύνδεσμος τεχνικών χαρακτηριστικών
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε το TEYΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ.
850ILG2087540/08-12-2020 από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και
βεβαιώθηκε αυτή με την αρ. 311361-1/18-12-2020 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής
επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς.
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με την εγγυητική επιστολή που
απέστειλε η «Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ»
στο
διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο σύστημα με Αρ. Πρωτ. Κατάθεσης
δικαιολογητικών
3914/14-12-2020. Διαπιστώνεται ότι η «Α ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ» κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο.
Η «Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ» υπέβαλλε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη
(άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Κατά τον έλεγχο του ΤΕΥΔ προέκυψε ότι:
- Στη σελίδα 2, στο Κεφάλαιο Α στις Γενικές Πληροφορίες, το πεδίο σχετικά με
το αν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό δεν είναι
συμπληρωμένο.
- Στη σελίδα 23, οι Τελικές Δηλώσεις δεν έχουν συμπληρωθεί.
Στο μήνυμα που εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 07/01/2021 και ώρα 11:23:28
στον Προμηθευτή για την παροχή διευκρινήσεων εντός επτά ημερών σχετικά με το
θέμα και την αποστολή εγγράφου μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς
συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου, δεν δόθηκε απάντηση.
Επίσης η Τεχνική Προσφορά της «Α ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ» δεν είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης
με αρ. 13/2020 στα παρακάτω σημεία:

Στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 13/2020 αναφέρεται ότι
η κονσόλα του διαγραμμιστικού θα συμπεριλαμβάνει χειρόφρενο και η παραπομπή
που αναφέρει ο οικονομικός φορέας στο εγχειρίδιο λειτουργίας που επισυνάπτει και
συγκεκριμένα στη σελ.20 δείχνει ότι ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πόδι.

Στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 13/2020 αναφέρεται ότι
η πίεση λειτουργίας του μηχανήματος θα έχει μέγιστη απόδοση 240 bar / 3500 psi.
Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προσφερόμενου μηχανήματος και συγκεκριμένα στη
σελ. 39 του εγχειριδίου αυτού αναφέρεται ότι η μέγιστη πίεση λειτουργίας 227 bar /
3300 psi.

Στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 13/2020 αναφέρεται ότι
η βαλβίδα αναρρόφησης υλικού της αντλίας βαφής θα έχει μεγάλη υποδοχή, με μπίλια
μεγαλύτερη των 31 χιλιοστών. Στο εγχειρίδιο με την ονομασία ‘Diplacement Pump’ το
οποίο επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα
στη σελίδα 27 αυτού αναφέρεται ότι στο προσφερόμενο είδος θα τοποθετηθεί αντλία
με κωδικό 277068 και μέγεθος μπίλιας 1 ίντσα (25,4 χιλιοστά ).

Τέλος στην μελέτη με αρ. 13/2020 αναφέρεται ότι το υδραυλικό
σύστημα του μηχανήματος θα ψύχεται με τεχνολογία – τούνελ – για την αποφυγή
υπερθέρμανσης του μηχανήματος και δεν υπάρχει κάποια παραπομπή σε κάποιο
φυλλάδιο του κατασκευή όπου να αναφέρεται η συγκεκριμένη τεχνολογία ψύξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λόγω όλων των παραπάνω ελλείψεων προτείνει τον
αποκλεισμό της συγκεκριμένης προσφοράς και ως εκ τούτου την μη βαθμολόγηση της
τεχνικής προσφοράς της εταιρίας «Α ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΑΒΕΕ» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης του Παραρτήματος Ι (Μελέτη) της Διακήρυξης.
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»
ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους
όρους της διακήρυξης με αρ. 3540/19-11-2020.
Η τεχνική προσφορά της «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της
μελέτης με αρ. 13/2020. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη στη
βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ»
και διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης
του Παραρτήματος Ι (Μελέτη) της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 2. Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος
α/α

0

Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
25

Γενικά,
1
τύπος, μέγεθος

100-120

Κινητήρας
2
Σύστημα προεπιλογής
3
γραμμής
Αντλία
4
βαφής
Πίεση λειτουργίας του
5
μηχανήματος
Βαλβίδα αναρρόφησης
6
υλικού
Ποιότητα – Καταλληλότητα –
7
Τεχνική υποστήριξη
Εκπαίδευση
8
Προσωπικού

100-120

25

100-120

15

100-120

5

100-120

5

100-120

5

100-120

5

100-120

5

Παράδοση
9
εξοπλισμού
Συμπληρωματικά
1
Στοιχεία
της Τεχνική Προσφοράς

100-120

5

100-120

5

ΣΥΝΟΛΟ

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της
προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Στον Πίνακα 2 υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς
της «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ
ΑΤΕΒΕ» λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με
τον Πίνακα 1.
Πίνακας 2
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Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ

α/α

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 2. Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος
Α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(Κi)
(%) (Σi)
Γενικά,
1
τύπος, μέγεθος
102
25

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Κi x Σi)
25.50
25

Κινητήρας
2
Σύστημα προεπιλογής
3
γραμμής
Αντλία
4
βαφής
Πίεση λειτουργίας του
5
μηχανήματος
Βαλβίδα αναρρόφησης
6
υλικού
Ποιότητα – Καταλληλότητα
7
–Τεχνική υποστήριξη
Εκπαίδευση
8
Προσωπικού

100

25

100

15

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

5

Παράδοση
9
εξοπλισμού
Συμπληρωματικά
1
Στοιχεία
της Τεχνικής Προσφοράς

100

5

5

100

5

ΣΥΝΟΛΟ
100
ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»

15
5
5
5
5

5
100.50

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής
Προσφοράς
της
«Ι.
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΤΕΒΕ»
με
διακριτικό
τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» είναι: 100.50.
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:
α)Την αποδοχή της τεχνικής Προσφοράς της «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» με
διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» και τον αποκλεισμό της τεχνικής
προσφοράς της «Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ» για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
β)Την προώθηση της προσφοράς της «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό
τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή
στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.
γ)Την έγκριση του παρόντος πρακτικού.
Η Επιτροπή
Χαρίλαος Γάγας

Ειρήνη Αγγέλη

Μαρία Γκατζιούρα

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
2. Τις διατάξεις του (Ν.3852/10 άρθρο 72, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/19)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
4. Την εισήγηση του Προέδρου.
5. Το από 15-01-2021 1ο Πρακτικό της Ε.Δ.
Και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1.Την αποδοχή της τεχνικής Προσφοράς της «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ»
με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» και τον αποκλεισμό της τεχνικής
προσφοράς της «Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΒΕΕ» για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
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2.Την προώθηση της
προσφοράς της «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ» με
διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» στην επόμενη φάση του
διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών.
3.Το από 15-1-2021 1ου πρακτικό (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών
προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού .
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προσφυγών κατά της παρούσας, η
Επιτροπή Διαγωνισμού θα ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17 / 2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 5 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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