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Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
Έγκριση του από 14/03/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια: «Αντικατάσταση φωτιστικών
οδών Τσιμισκή και Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7923/1-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και
στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7298/22-3-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 14/03/2019 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά
την προμήθεια: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Τσιμισκή και Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως» με αριθμό
Διακήρυξης 26735/18-09-2018
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 6/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αντικατάσταση
φωτιστικών οδών Τσιμισκή και Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως» με αριθμό Διακήρυξης 26735/18-092018 και εκτιμώμενη αξία 206.968,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 65897 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003874019 2018-10-22.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2) ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16/11/2018 και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 22/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 65897 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από
τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς
16/11/2018

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
14:03:50
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ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

2
3
4
5

16/11/2018
16/11/2018
15/11/2018
16/11/2018

14:01:47
14:13:00
09:20:42
14:01:02

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρισαν σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. 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.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

Α/Α
1
2
3
4
5

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός συστήματος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

115138
117799
115583
117584
116825

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής , τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Επισημαίνεται ότι: «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή».
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου
33560/19-11-2018
33716/20-11-2018

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ 1. Υ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ΕΕΕΠ
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2

3

4
5

4. Α1 & Α2 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
5. Α1 EC62_A70X.LDT
6. Α1 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
7. Α2 E972_A74X.LDT
8. Α2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
9. Υ.Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
10. Υ.Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
11. ISO 9001 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ ΕΡΓΩΝ
12. ISO 9001 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ
13. ΤΕΥΔ
14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε με προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή
15. Υ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1. TEYΔ
ΕΤΑΙΡΙΑ
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε με προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή
3. Υ.Δ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΕΠ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ AAΔΕ
6. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
7. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ A1
8. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ A2
9. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10. ISO 9001-2015
11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2
13. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1
14. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2
15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΩΝ 1
16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΩΝ 2
17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ 1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΟΣ
3. ΤΕΥΔ
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7. ISO 9001
8. ISO 14001
9. ΔΥΟ (2) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
10. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΓΕΜΗ
11.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΑΤΕ
2. ΤΕΥΔ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
4. ISO 9001-14001 ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ
5. AHHE & ΑΜΠ
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7. TEXNIKH ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ClassicStreet-ISO-ENECCE-IEC-PROSP.
8.
TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-DigiStreet-ISO-ENECCE-IEC-PROSP.
9. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ- ISO 9001,14001
10.
TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-DigiStreet-Lab
Certificates
11. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ- ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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5 ΕΤΗ
12. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-DigiStreet-LED
13. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ClassicStreet-LED
14.
TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ClassicStreet-Lab
Certificates
15. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ- Μελέτες
16. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΣ-CCF407T+ΤΡΙΓΩΝΑ(2)
17. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΣ-ISO 9001,14001,18001
18. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΣ-CCF405Τ+τρίγωνα(1)

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που
έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά
φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
Α/Α
1

2

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ

ΑΔΕΛΦΟΙ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2. ISO 9001 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3. ISO 14001 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
4. ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
5. ISO 14001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
7. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ DISANO
9. ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CD
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΑΤΕ
2. ΤΕΥΔ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
4. ISO 9001-14001 ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ
5. AHHE & ΑΜΠ
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7. TEXNIKH ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ClassicStreet-ISO-ENECCE-IEC-PROSP.
8.
TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-DigiStreet-ISO-ENECCE-IEC-PROSP.
9. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ- ISO 9001,14001
10.
TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-DigiStreet-Lab
Certificates
11. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ- ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
5 ΕΤΗ
12. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-DigiStreet-LED
13. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ClassicStreet-LED
14.
TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ClassicStreet-Lab
Certificates
15. TEXNIKH-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ- Μελέτες
16. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΣ-CCF407T+ΤΡΙΓΩΝΑ(2)
17. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΣ-ISO 9001,14001,18001
18. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΣ-CCF405Τ+τρίγωνα(1)
19. ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CD

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:
α)
Η επιχείρηση ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ που
κατέθεσε, δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης και το άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016 ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει σε
διαγωνισμό προμήθειας ή υπηρεσίας απαιτείται να ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 [στην Ελλάδα, το
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«Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 76, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»
και το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών στην
περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη
δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος¬ στις
περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και την παροχή
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο
Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 77].
β)
Η επιχείρηση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέβαλε ούτε ηλεκτρονικά, ούτε
εντύπως, κανένα δικαιολογητικό συμμετοχής όπως προβλέπεται από την διακήρυξη.
γ)
Η επιχείρηση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ που
κατέθεσε, δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης και το άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016 ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει σε
διαγωνισμό προμήθειας ή υπηρεσίας απαιτείται να ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 [στην Ελλάδα, το
«Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 76, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»
και το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών στην
περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη
δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος¬ στις
περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και την παροχή
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο
Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 77].
Επίσης στο ΤΕΥΔ που κατέθεσε δεν συμπλήρωσε το πεδίο: «ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;», όπως όφειλε.
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Από τον έλεγχο τους προέκυψε ότι:
α)
Η επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 και συγκεκριμένα το
Φωτιστικό Α1 παρατηρήθηκε η παρακάτω απόκλιση :
-Στο CE του φωτιστικού δεν αναγράφεται συμφωνία με την οδηγία 2012/19/EE, όπως ρητά ζητείται
από τη διακήρυξη.
Όσο αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 και συγκεκριμένα το Φωτιστικό Α2 παρατηρήθηκε η παρακάτω
απόκλιση :
-Στο CE του φωτιστικού δεν αναγράφεται συμφωνία με την οδηγία 2012/19/EE, όπως ρητά ζητείται
από τη διακήρυξη.
Όσο αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 και συγκεκριμένα το Φωτιστικό Α3 παρατηρήθηκαν οι παρακάτω
αποκλίσεις :
-Η συνολική φωτεινή εκροή του ΦΣ είναι 4258lm, ήτοι μικρότερη των 5100lm όπως ρητά ζητείται
από τη διακήρυξη.
-Ο βαθμός απόδοσης του ΦΣ είναι 93,2lm/W, ήτοι μικρότερος του 115lm/W όπως ρητά ζητείται από
τη διακήρυξη.
-Στο CE του φωτιστικού δεν αναγράφεται συμφωνία με τις οδηγίες 2012/19/EE, 2001/95/CE &
2009/125/CE όπως ρητά ζητείται από τη διακήρυξη.
Για την ΟΜΑΔΑ 2, πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
β)
Η επιχείρηση ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ όσο αφορά την
ΟΜΑΔΑ 1:
-Για τα φωτιστικά Α1 και Α2, δεν κατέθεσε τις φωτοτεχνικές μελέτες σε ηλεκτρονική εκτελέσιμη
μορφή δηλ. σε αρχείο .ldt ή ies κατάλληλο για άμεση χρήση σε ανοιχτά προγράμματα φωτομετρικών
υπολογισμών, ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6. παρ. β της διακήρυξης.
-Για τα φωτιστικά Α1, Α2 και Α3, δεν κατέθεσε ISO 14001 κατασκευαστή όπως ζητείτε από τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
-Για τα φωτιστικά Α1, Α2 και Α3, δεν έχει κατατεθεί CE που να αναφέρει την συμφωνία με τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες που ζητούνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
Για την ΟΜΑΔΑ 2 πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
γ)
Η επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ για την ΟΜΑΔΑ 2
στην οποία έλαβε μέρος, πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
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δ)
Η επιχείρηση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέβαλε ούτε ηλεκτρονικά,
ούτε εντύπως, κανένα δικαιολογητικό τεχνικής προσφοράς εκτός από την Τεχνική Προσφορά Συστήματος,
όπως προβλέπεται από την διακήρυξη.
ε)
Η επιχείρηση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ όσο αφορά την
ΟΜΑΔΑ 1 και συγκεκριμένα το Φωτιστικό Α1 παρατηρήθηκαν οι παρακάτω αποκλίσεις:
-Δεν πληροί το εύρος των απαιτούμενων διαστάσεων
-Στο CE του φωτιστικού δεν αναγράφεται συμφωνία του με τις οδηγίες 2001/95/CE, 2014/30/E.E.,
2009/125/CE και 2014/35/E.E.
Όσο αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 και συγκεκριμένα το Φωτιστικό Α2 παρατηρήθηκαν οι παρακάτω
αποκλίσεις:
-Δεν πληροί το εύρος των απαιτούμενων διαστάσεων
-Στο CE του φωτιστικού δεν αναγράφεται συμφωνία του με τις οδηγίες 2001/95/CE, 2014/30/E.E.,
2009/125/CE και 2014/35/E.E.
Όσο αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 και συγκεκριμένα το Φωτιστικό Α3 παρατηρήθηκε η παρακάτω
απόκλιση:
-Δεν πληροί η απαίτηση της κυκλικής διατομής και του ύψους του φωτιστικού
Για την ΟΜΑΔΑ 2, πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθ. 26735/18-09-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:
α) Για το σύνολο της προσφοράς τους:
Α/Α
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

Αριθμός συστήματος
117799
117584
116825

β) Για την ΟΜΑΔΑ 1:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός συστήματος
115138

2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο
παρόν πρακτικό:
α) Για την ΟΜΑΔΑ 1:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ

Αριθμός συστήματος
115583

β) Για την ΟΜΑΔΑ 2:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Αριθμός συστήματος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
115138
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει το από 14/03/2019 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την
προμήθεια: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Τσιμισκή και Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως» με αριθμό
Διακήρυξης 26735/18-09-2018 και εκτιμώμενη αξία 206.968,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α.
Β) Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:
α) Για το σύνολο της προσφοράς τους:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός συστήματος
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ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

1
2
3

117799
117584
116825

β) Για την ΟΜΑΔΑ 1:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός συστήματος
115138

Γ) Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
α) Για την ΟΜΑΔΑ 1:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ

Αριθμός συστήματος
115583

β) Για την ΟΜΑΔΑ 2:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός συστήματος

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

115138

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Καρά και Τζενάν Τσαρεκτσή ψήφισαν Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

