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Από το 11o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 21ης Ιουλίου 2017
Αριθ. απόφασης 114

Περίληψη
Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.20437/19-5-2017 πρακτικού της
Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών
σχετικά με τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.24897/16-06-2017 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη
δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5) Μποζ Ραμαδάν
3) Καρά Αχμέτ
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
2) Λύρατζης Πασχάλης

3) Μυλωνάς Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ.πρωτ.20437/19-5-2017 πρακτικό της της
Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 19η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 41/13-02-2017 & 60/14-03-2017 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων
γυμναστικής υπαίθριου χώρου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 18994/11-05-2017, μετάθεση ημερομηνίας
διεξαγωγής διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθ. 94/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:30΄ ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π).
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 9. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1

DIMCOM Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Δικαιολογητικά
1

DIMCOM Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε

1. Τ.Ε.Υ.Δ
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2. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Αθηνών
3. Καταστατικό Εταιρείας
4. Υ/Δ Τήρησης Τεχνικών Προδιαγραφών
5. Τεχνικά Στοιχεία Οργάνων
6. Φωτογραφίες Οργάνων
7. ISO – 9001 Κατασκευαστή
8. ISO – 14001 Κατασκευαστή
9. OHSAS 18001 Κατασκευαστή
10. ISO – 9001 Προμηθευτή
11. ISO – 14001 Προμηθευτή
12. OHSAS 18001 Προμηθευτή
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για
τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά της επιχείρησης DIMCOM Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, του προσφέροντος που έγινε δεκτός κατά τα
παραπάνω. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της αναγραφόμενης τιμής του συνολικού
προϋπολογισμού της μελέτης ύψους :74.400,00€ (με Φ.Π.Α 24%), διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Οικονομική προσφορά έκπτωση επί τοις
εκατό %

1
DIMCOM Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε
2%
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 18994/11-05-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της επιχείρησης DIMCOM Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας
οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη το εν λόγω πρακτικό της
Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ.20437/19-5-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών &
Αξιολόγησης Προσφορών και αναδεικνύει την επιχείρηση DIMCOM Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε ως προσωρινό
ανάδοχο της προμήθειας οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου, διότι η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Μειοψήφησε ο κ. Καρά Αχμέτ διότι όπως δήλωσε έχει καταψηφίσει και τις προγενέστερες σχετικές
αποφάσεις.
Ο κ. Μπαντάκ Σιαμπάν ψήφισε Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές) (υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-6-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

