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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 4ης / 27-03-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:18 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και 

Τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια Αναρροφητικού 

Σαρώθρου με Παρελκόμενα» 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο 

Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 750/26-03-2020 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 τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος 1 Τσέγκος Νικόλαος 

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 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 23-03-2020, ημέρα Δευτέρα 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. 26/2019 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. 85719 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 1156/31-12-2019 

διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ 

ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ». 

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, Καρακίτσιος Νικόλαος, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινητών. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 1156/31-12-2019 διακήρυξη 

του Δήμου Βελβεντού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» 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 85719. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
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προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06-03-2020 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 10-03-2020. 

Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 10-03-2020 και ώρα 

13:50:46 μ.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 85719 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, μία μοναδική προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό 

φορέα: 

 

 

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 η προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 

συστήματος: 

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών 

συμμετοχής της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ – ECOSOLUTION» ως εξής: 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-1 

2. ΤΕΥΔ_signed 

3. ISO 9001 

4. ISO 14001 

5. Competence brochure_signed 

6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 - Citymaster 1650_signed 

7. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 - Citymaster 1650_signed 

8. OM CM1650)_signed 

9. Εκπαίδευση για HAKO CITYMASTER 1650_signed 

10. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed 

11. OEl_IMG_8404b_signed 

12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_signed 

13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ2_signed 

14. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION 06-03-2020 10:14:25 

α/α Οικονομικός Φορέας Α/Α Προσφοράς Συστήματος 

1 ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION 
 

166391 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!qMt86BhG30k51nNox-M0Ww%7D&bid_number=%7B!!OoS66zml0492oDxUh57vSA%7D&_ti=1011744608&oapc=8&oas=i79MJSvBY5MpCC4Jy1bxQw..
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15. ISO 14001 ECOSOLUTION 

16. CERTIFICATE GR ZIOGAS ISO 9001 ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

17. Supplier_Quote_060320_signed 

18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CITYMASTER 1650_signed 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και την εγγυητική 

επιστολή με αρ. 224579/04-03-2020 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς 

την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με την αρ. (0)26324_20/11-03-2020 

βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που 

απέστειλε η ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

στο σύστημα με Αρ. Πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών 542/09-03-2020. 

Διαπιστώνεται ότι η ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION κατέθεσε εμπρόθεσμα τον 

ενσφράγιστο φάκελο. Η ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION 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 υποβλήθησαν και δεν 

έφεραν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο 

στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε 

στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις 

τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 1156/31-12-

2019. 

Η τεχνική προσφορά της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ – ECOSOLUTION» είναι πλήρης ως 

προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 3/2019. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

στη συνέχεια προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας «ΖΗΣΗΣ 

ΖΙΩΓΑΣ – ECOSOLUTION» 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 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 Γενικά στοιχεία 100-120 2 

2 Πλαίσιο 100-120 6 

3 Καμπίνα Χειριστού 100-120 8 

4 Μετάδοση Κίνησης 100-120 4 

5 Ανάρτηση 100-120 6 

6 Πέδηση 100-120 4 

7 Κινητήρας 100-120 6 

8 Υδραυλικό Σύστημα 100-120 4 

9 Σύστημα Σάρωσης 100-120 3 

10 Κάδος Απορριμμάτων 100-120 4 

11 Σύστημα Αναρρόφησης 100-120 4 

12 Σύστημα  ψεκασμού Νερού 100-120 5 

ΑΔΑ: 6ΓΘ246ΜΓΗΖ-Χ6Λ



[4] 

 

13 Βούρτσες 100-120 4 

14 Διαστάσεις 100-120 5 

15 Παρελκόμενα-Πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 6 

16 Εγγυήσεις 100-120 4 

17 Εκπαίδευση - Δοκιμές 100-120 5 

18 Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά 100-120 10 

19 
Συμπληρωματικά και λοιπά στοιχεία της 

προσφοράς 
100-120 5 

20 Παράδοση μηχανήματος 100-120 5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 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 «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ – ECOSOLUTION» λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές 

βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

Πίνακας 2 

Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION 

 

Α/

Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ (Κi) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                           

(Σi) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ                    

(Κi X Σi) 

1 Γενικά στοιχεία 100 2 2 

2 Πλαίσιο 100 6 6 

3 Καμπίνα Χειριστού 100 8 8 

4 Μετάδοση Κίνησης 105 4 4.2 

5 Ανάρτηση 100 6 6 

6 Πέδηση 100 4 4 

7 Κινητήρας 105 6 6.3 

8 Υδραυλικό Σύστημα 100 4 4 

9 Σύστημα Σάρωσης 105 3 3.15 

10 Κάδος Απορριμμάτων 100 4 4 

11 Σύστημα Αναρρόφησης 100 4 4 

12 Σύστημα  ψεκασμού Νερού 100 5 5 
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13 Βούρτσες 100 4 4 

14 Διαστάσεις 100 5 5 

15 
Παρελκόμενα-Πρόσθετος 

εξοπλισμός 
105 6 6.3 

16 Εγγυήσεις 100 4 4 

17 Εκπαίδευση - Δοκιμές 100 5 5 

18 
Τεχνική υποστήριξη – 

ανταλλακτικά 
100 10 10 

19 
Συμπληρωματικά και λοιπά 

στοιχεία της προσφοράς 
100 5 5 

20 Παράδοση μηχανήματος 100 5 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100.95 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής 

Προσφοράς της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION» είναι: 100,95 

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

α) Την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION». 

β) Την προώθηση της προσφοράς της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ – ECOSOLUTION» στην 

επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς. 

γ) 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 αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - ECOSOLUTION». 

β) Την προώθηση της προσφοράς της «ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ – ECOSOLUTION» στην 

επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς. 

γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

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 18 / 2020 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  27 Μαρτίου 2020 

Ο Πρόεδρος 
 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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