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Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 69

Περίληψη
Έγκριση του από 27-03-2019 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με
τίτλο : «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την
προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.8354/5-4-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών
Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 27-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο : «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» (Αριθμ. Πρωτ.
Διακήρυξης 2679/01-02-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.999.138,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικών προσφορών».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα 27/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στον Δήμο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών (κατά του άρθρου 100 του ν. 4412/2016), η
οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 25/06-02-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από
τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους:
1. Βαρελτζίδη Αθανάσιο, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Γουναρίδη Γεώργιο, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος της Επιτροπής
3. Ελευθέριο Αποστολίδη, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος της Επιτροπής
Προκειμένου να διενεργήσει το διαγωνισμό και να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον με αριθμ. 70556.1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και
την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED», σύμφωνα με την 27/06-02-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και την Π11/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και το νομικό πλαίσιο
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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 ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 70556.1.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 01/03/2019 και
ώρα 15:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27/03/2019 και ώρα
11:00π.μ.
Ο αρ. πρωτ. της διακήρυξης είναι: 2679/01-02-2019.
Στη συνέχεια η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου
της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 70556.1 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο
διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:

α/α

Προμηθευτής

Ημ/νια & ώρα Υποβολής
Προσφοράς

1

ANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

18/03/2019&12:09:55

2

SERVICE ONE A.E.

18/03/2019&11:14:33

3

DASTERI SYSTEMS A.E.

18/03/2019&17:55:59

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτής της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενο της προσφοράς.
Η επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.2.5 και 6.5 της διακήρυξης, προέβη στο πρωτόκολλο του
Δήμου Ξάνθης για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης παράδοσης των φυσικών φακέλων των προσφορών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς- καθώς και των
δειγμάτων - το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ήτοι 20/03/2019 και
ώρα 15.00 μμ., σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της διακήρυξης.
Κατά τον έλεγχο η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε τα κάτωθι:
Προμηθευτής

Κατάθεση Φυσικού
Φακέλου

Κατάθεση Δειγμάτων

1

ANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.

ΌΧΙ

ΌΧΙ

2

SERVICE ONE A.E.

ΌΧΙ

ΟΧΙ

DASTERI SYSTEMS A.E.

ΝΑΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6865
19/03/2019

ΝΑΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6865
19/03/2019
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
21/18-03-2019

α/α

3

Αναλυτικά:
 Η εταιρείαANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο προσφοράς ούτε τα επί
ποινής αποκλεισμού απαιτούμενα δείγματα των προσφερόμενων ειδών.
 Η εταιρεία SERVICEONE A.E. δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο προσφοράς ούτε τα επί ποινής
αποκλεισμού απαιτούμενα δείγματα των προσφερόμενων ειδών.
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Η εταιρεία DASTERISYSTEMS A.E. κατέθεσε εμπρόθεσμα φυσικό φάκελο προσφοράς καθώς και
δείγματα για τα προσφερόμενα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
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 (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Λόγω μη προσκόμισης του φυσικού αρχείου (δειγμάτων και φυσικού φακέλου), βάση του άρθρου
2.4.2.5 της διακήρυξης, οι ηλεκτρονικές προσφορές της ANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. & της
SERVICEONE A.E. αποκλείονται από την συνέχιση της ηλεκτρονικής διαδικασίας του διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά
συμμέτοχης – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς της εταιρίας DASTERISYSTEMS A.E και αποκτήθηκε
πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές Προσφορές», σύμφωνα με
τη διακήρυξη του διαγωνισμού, Άρθρο 3 (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ),
δεν αποσφραγίσθηκε και θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει
από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό Α/Α συστήματος:
α/α

1

Προμηθευτής

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

DASTER I SYSTEMS A.E.

131025

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν για την πληρότητα και την νομιμότητά τους, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού
και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Επιτροπή Διαγωνισμών έλεγξε και αξιολόγησε τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.4.3 της
διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία.
Η Επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά και τις παρατηρήσεις της στον παρακάτω πίνακα:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.4.3.1α ΕΕΕΠ
2.4.3.1β ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.4.3.1γ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡ.
2.2.9.2
2.4.3.2α
2.4.3.2β
2.4.3.2γ
2.4.3.2δ
2.4.3.2ε
2.4.3.2ζ
2.4.3.2η
2.4.3.2θ
2.4.3.2ι

DASTERI SYSTEMS
A.E.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μετά από έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι η DASTERI SYSTEMS Α.Ε.:
Α) προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα τεχνικά
στοιχεία και
Β) ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις της διακήρυξης για την αποδοχή του στο παρόν στάδιο του
διαγωνισμού.
Επιπλέον, η επιτροπή έλεγξε τα υποβαλλόμενα δείγματα και διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της μελέτης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθμό 2679/01-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
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Α) την απόρριψη της προσφοράς της ANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ως απαράδεκτη και τον
αποκλεισμό αυτής.
Β) την απόρριψη της προσφοράς της SERVICEONE A.E. ως απαράδεκτη τον αποκλεισμό αυτής.
Γ) την αποδοχή της προσφοράς της DASTERISYSTEMS A.E. ως πλήρους και παραδεκτής στο παρόν
στάδιο και ως και την συνέχιση της διαδικασίας µε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εν λόγω
συμμετέχουσας.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου της οικονομικής
προσφοράς, σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στον οικονομικό φορέα, του οποίου η προσφορά
κρίθηκε αποδεκτή μετά την αξιολόγηση του υποφακέλου του «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ).
Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας το παρών πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή
προς έγκριση».
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 27-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο:
«Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 2679/0102-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.999.138,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Β) Απορρίπτει την προσφορά της ANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ως απαράδεκτη και τον αποκλεισμό
αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό.
Γ) Απορρίπτει την προσφορά της SERVICEONE A.E. ως απαράδεκτη και τον αποκλεισμό αυτής, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό.
Δ) Αποδέχεται την προσφορά της DASTERISYSTEMS A.E. ως πλήρους και παραδεκτής στο παρόν
στάδιο και ως και τη συνέχιση της διαδικασίας µε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εν λόγω
συμμετέχουσας.
Ε) Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου της οικονομικής
προσφοράς, σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στον οικονομικό φορέα, του οποίου η προσφορά
κρίθηκε αποδεκτή μετά την αξιολόγηση του υποφακέλου του «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ).
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

