INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.02.12 22:11:21
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 91ΙΟΩΚ8-ΡΚ6

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην 3 πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μάλζεο, ηεο
6ης Φεβροσαρίοσ 2017
o

Αξηζ. απφθαζεο

35
Ξεξίιεςε

Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
γηα
ηελ
«Ξξνκήζεηα
δηαθφξσλ
εηδψλ
θαξκαθείνπ έηνπο 2016»

Πηελ Μάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα 6 Φεβξνπαξίνπ 2017 εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Μάλζεο, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. πξση. 4247/02-02-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε
ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, θ. Θπξηάθνπ Ξαπαδφπνπινπ (Αληηδεκάξρνπ Μάλζεο), ε νπνία
επηδφζεθε θαλνληθά ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75
ηνπ Λ. 3852/10 παξ. 6, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζνχλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα νθηψ (8) κέιε δειαδή:
Ξαξφληεο
Απφληεο
1.Ξαπαδφπνπινο Θπξηάθνο (Ξξφεδξνο)
2.Βαζηινχδεο Ζιίαο
3.Γθηξηδίθε Αιεμία
4.Θίξαηδε Δξθάλ
5.Κπαληάθ Πηακπάλ
6.Ρξηαληαθπιιίδεο Θσλ/λνο
7.Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
8.Σαηδεεπθξαηκίδεο Ηνξδάλεο

1.Αγθφξηδαο Απφζηνινο

Πηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη παξέζηεζαλ λφκηκα θαιεζκέλνη νη παξαθάησ:
1.Αξγχξηνο Ενιψηαο , Ξξντζηάκελνο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ.
2.Αζαλάζηνο Βαξειηδίδεο, Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
3.Θπξηάθνο Ξεπνλίδεο, Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
4.Διεπζέξηνο Απνζηνιίδεο, Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Πηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ε Πηπιηαλή
Κφζρνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μάλζεο.
Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ.Γήκαξρν ν νπνίνο
ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε πνπ
θαηαηέζεθε απφ ηελ παξάηαμε «Θνηλσλία ησλ Γεκνηψλ» γηα ηελ θαηαζθεπή
θνιπκβεηηθήο δεμακελήο.
Ν Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνχ
εηζεγήζεθε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο
ηελ ππ΄ αξηζ.3904/31-01-2017 εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ ε νπνία έρεη σο εμήο: «ΘΕΜΑ: Γηαβίβαζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο

δηαγσληζκνχ
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Παο δηαβηβάδνπκε ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ
πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ θαξκαθείνπ έηνπο 2016 (Αξηζκ. Ξξση. Γηαθήξπμεο
44043/15-11-2016)
Ξαξαθαινχκε

λα

εηζεγεζείηε

ηελ

έγθξηζε

ηνπ

πξαθηηθνχ

δηελέξγεηαο

δηαγσληζκνχ.»
Πηε ζπλέρεηα ηέζεθε ππφςε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ην απφ 28-12-2016 πξαθηηθφ
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Πηελ Μάλζε ζήκεξα ηελ 28 Γεθεκβξίνπ 2016, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρείν Μάλζεο ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ
άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ
176/11-10-2016 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην
δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηαο δηαθφξσλ εηδψλ
θαξκαθείνπ έηνπο 2016 (Αξηζκ. Ξξση. Γηαθήξπμεο 44043/15-11-2016)
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1) ΒΑΟΔΙΡΕΗΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
2) ΒΑΠΗΙΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ
3) ΓΝΛΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
1. Ζ Δπηηξνπή άξρηζε ηελ ψξα 11:30 ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ
θαηέζεζαλ νη ελδηαθεξφκελνη, θαζψο θαη απηψλ πνπ είραλ απνζηαιεί ζηελ ππεξεζία.
Κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ν Ξξφεδξνο δήισζε φηη δελ
κπνξεί λα γίλεη δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά θαη άξρηζε ε δηαδηθαζία ηεο
απνζθξάγηζεο.
Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε.
2. Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ
(ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θ.ι.π). Όιεο νη πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, θέξνληαο ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνχζε ε δηαθήξπμε ζην άξζξν 9.
Ππγθεθξηκέλα, πξνζθνξέο ππέβαιαλ νη εμήο:
Α/Α

Ονομαηεπώνσμο

1

ΕΖΠΖΠ ΚΗΣ. ΘΑΙΦΗΓΖΠ

2

ΘΑΡΠΑΟΗΘΑΠ ΞΑΙΝΠ

3

ΒΝΙΝΒΝΡΠΖ ΒΑΓΗΑ & ΠΗΑ Ν.Δ

4

ΠΞΑΛΓΩΛΗΓΖ Θ. & ΠΗΑ Ν.Δ

5

ΛΡΝΓΟΑΚΑΡΕΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

3. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, ην θάθειν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθεζαλ δε θαη ζθξαγίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβιήζεθαλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν.
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Νη δηαγσληδφκελνη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιιαλ, είλαη ηα εμήο:
Α/Α

Ονομαηεπώνσμο

1

ΕΖΠΖΠ ΚΗΣ. ΘΑΙΦΗΓΖΠ

Δικαιολογηηικά

1.Ρ.Δ..Γ
2.Βεβαίσζε θαξκαθεπηηθνχ ζπιιφγνπ Μάλζεο
Λ.Ξ.Γ.Γ
3.Φ/Α Ραπηφηεηαο
2
ΘΑΡΠΑΟΗΘΑΠ ΞΑΙΝΠ
1.Ρ.Δ..Γ
2. Βεβαίσζε θαξκαθεπηηθνχ ζπιιφγνπ Μάλζεο
Λ.Ξ.Γ.Γ
3.Δμνπζηνδφηεζε
4.Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ
5. /Γ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ
3
ΒΝΙΝΒΝΡΠΖ ΒΑΓΗΑ & ΠΗΑ Ν.Δ
1.Ρ.Δ..Γ
2. Βεβαίσζε θαξκαθεπηηθνχ ζπιιφγνπ Μάλζεο
Λ.Ξ.Γ.Γ
3.Ξξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο
4.Πχζηαζε νκφξξπζκεο εηαηξείαο
5. ΓΔΚΖ
4
ΠΞΑΛΓΩΛΗΓΖ Θ. & ΠΗΑ Ν.Δ
1. /Γ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, άξζξνπ 79 λ.4412.
2. Ξηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο Δ.Β.Δ
Θεζ/ληθεο
3. Πχζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ νκφξξπζκεο
θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο θαη ηξνπνπνηήζεηο
5
ΛΡΝΓΟΑΚΑΡΕΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
1. /Γ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, άξζξνπ 79 λ.4412.
2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
3. Ξηζηνπνηεηηθφ θαξκαθεπηηθνχ ζπιιφγνπ Αηηηθήο
4. Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ θπζηθνχ
πξνζψπνπ
5. /Γ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε φηη, απφ ηελ επηρείξεζε
ΛΡΝΓΟΑΚΑΡΕΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ θαηαηέζεθε Ξηζηνπνηεηηθφ θαξκαθεπηηθνχ ζπιιφγνπ ην
νπνίν έρεη εκεξνκελία έθδνζεο 19/05/2015 δει. κεγαιχηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ
ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, θάηη ην νπνίν απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 9 παξ.2δ
ηεο δηαθήξπμεο. Ρέινο νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
4. Ζ Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ εθηφο απηνχ
πνπ απνξξίθζεθε γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Ππγθεθξηκέλα:
Νη πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη νη:
1.ΕΖΠΖΠ ΚΗΣ. ΘΑΙΦΗΓΖΠ
2.ΘΑΡΠΑΟΗΘΑΠ ΞΑΙΝΠ
3.ΒΝΙΝΒΝΡΠΖ ΒΑΓΗΑ & ΠΗΑ Ν.Δ
4.ΠΞΑΛΓΩΛΗΓΖ Θ. & ΠΗΑ Ν.Δ
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη γίλνληαη απνδεθηέο.
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5. Αθνινχζεζε ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ
έγηλαλ δεθηνί θαηά ηα παξαπάλσ. Ρα πξνζθεξφκελα πνζνζηά έθπησζεο επί ηεο
αλαγξαθφκελεο ηηκήο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαηά νκάδα χςνπο
:26.647,58€, δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Α/Α

Ονομαηεπώνσμο

1

ΕΖΠΖΠ ΚΗΣ. ΘΑΙΦΗΓΖΠ

2

ΘΑΡΠΑΟΗΘΑΠ ΞΑΙΝΠ

3

ΒΝΙΝΒΝΡΠΖ ΒΑΓΗΑ & ΠΗΑ Ν.Δ

4

ΠΞΑΛΓΩΛΗΓΖ Θ. & ΠΗΑ Ν.Δ

Ποζοζηό Έκπηωζης % καηά ομάδα

α) Θ.Θ.Ξ.Α 10%
α) Θ.Θ.Ξ.Α 11%
β) Πρνιηθή επηηξνπή Α/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο
10%
γ) Πρνιηθή επηηξνπή Β/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο
10%
δ) Γήκνο Μάλζεο 5%
ε) Θέληξν πνιηηηζκνχ Γήκνπ Μάλζεο 10%
α) Θ.Θ.Ξ.Α 5%
β) Πρνιηθή επηηξνπή Α/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο 5%
γ) Πρνιηθή επηηξνπή Β/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο 5%
δ) Γήκνο Μάλζεο 5%
ε) Θέληξν πνιηηηζκνχ Γήκνπ Μάλζεο 5%
α) Θ.Θ.Ξ.Α 18,31%
β) Πρνιηθή επηηξνπή Α/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο
16,03%
γ) Πρνιηθή επηηξνπή Β/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο
16,03%
δ) Γήκνο Μάλζεο 16,13%
ε) Θέληξν πνιηηηζκνχ Γήκνπ Μάλζεο 15,97%

Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε:
1. ηελ ππ’ αξηζ. 44043/15-11-2016 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016
πξνηείλεη πξνο ηε Νηθνλνκηθή επηηξνπή:
Ρελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο ΠΞΑΛΓΩΛΗΓΖ Θ. & ΠΗΑ Ν.Δ Δ σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
ηεο πξνκήζεηαο δηαθφξσλ εηδψλ θαξκαθείνπ έηνπο 2016, γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ,
γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν αθνχ αλαγλψζζεθε
θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη.
Ρέινο ν πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.

Η ΟΘΙΟΝΟΜΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε :
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1. Ρελ ππ΄αξηζ. 176/11-10-2016 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
«Ππγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ην έηνο 2016,
ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016».
2. Ρελ ππ΄αξηζ. 44043/15-11-2016 Γηαθήξπμε γηα «Ξξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ
θαξκαθείνπ έηνπο 2016».
3. Ρελ ππ΄ αξηζ. 224/22-11-2016 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «Έγθξηζε
δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν Ξξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ θαξκαθείνπ
έηνπο 2016» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη έγθξηζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
4. Ρελ ππ΄ αξηζ. 47407/09-12-2016 πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
«Ξξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ θαξκαθείνπ έηνπο 2016».
5. Ρν απφ 28-12-2016 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.
6. Ρελ κε αξηζ. 3904/31-01-2017 εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ρελ έγθξηζε ηνπ απφ 28-12-2016 πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ «Ξξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ θαξκαθείνπ έηνπο 2016»
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, πξνυπνινγηζκνχ είθνζη έμη ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ
ζαξάληα
επηά
επξψ
θαη
πελήληα
νθηψ
ιεπηψλ
(26.647,58€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.
2. Ρελ αλάδεημε ηεο εηαηξίαο «ΠΞΑΛΓΩΛΗΓΖ Θ. & ΠΗΑ Ν.Δ.» πνπ ζπκκεηείρε ζην
δηαγσληζκφ «Ξξνκήζεηα
δηαθφξσλ εηδψλ θαξκαθείνπ
έηνπο
2016»,
πξνυπνινγηζκνχ είθνζη έμη ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα επηά επξψ θαη πελήληα
νθηψ ιεπηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ην
ζχλνιν ησλ νκάδσλ, γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε νπνία πξνζέθεξε
πνζνζηφ
έθπησζεο
επί
ηεο
αλαγξαθφκελεο
ηηκήο
ηνπ
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο α) 18,31% γηα ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο
θαη Αιιειεγγχεο β) 16,03% γηα ην Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γ)
16,03% γηα ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο δ)16,13% γηα ην Γήκν
Μάλζεο θαη ε) 15,97% γηα ην Θέληξν Ξνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μάλζεο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 35/2017.
Ύζηεξα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Η ΟΘΙΟΝΟΜΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Σα μέλη

Θπξηάθνο Γ. Ξαπαδφπνπινο
(ππνγξαθή)

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο
ησλ παξφλησλ κειψλ)

Αθξηβέο απφζπαζκα
Μάλζε, 10 Φεβξνπαξίνπ 2017
Κε εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπή

Πηπιηαλή Κφζρνπ

