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Από το αριθ.4/28-2-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 37

Περίληψη
Έγκριση του από 16-11-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού
που αφορά τις «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.5213/23-2-2018 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)
4) Καρά Αχμέτ
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
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.4236/9-22018 εισήγηση της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων
αποτελεσμάτων - ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών
δαπέδου) ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.666,00€ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 42750/03-10-2017).
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 16 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ 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 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 που αφορά την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.666,00€ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 42750/03-10-2017).
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, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει
δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
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
1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (QUINCE ELECTRONICS)
TOP VISION Ε.Π.Ε
3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε
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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
1

2

3

4

Ονοματεπώνυμο
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
(QUINCE ELECTRONICS)

Δικαιολογητικά
ΣΙΑ

Ε.Ε 1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Δύο (2) Καταστατικά εταιρείας
3. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
4. Πιστοποιητικό CE
5. Πιστοποιητικό RoHS
6. Υ/Δ Όρων διαγωνισμού
7. Υ/Δ Παράδοσης ειδών
8. Υ/Δ Ισχύος προσφοράς
9. Υ/Δ Τήρησης τεχνικών προδιαγραφών
10. Υ/Δ Χρόνου εγγύησης ειδών
11. Έξι (6) Βεβαιώσεις συνεργασίας και καλής
εκτέλεσης
12. Κατάσταση πελατών
13. Πιστοποιητικό ISO 9001
14. Προσπέκτ ειδών εταιρείας
15. Τεχνική περιγραφή προσφερόμενου είδους
TOP VISION Ε.Π.Ε
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Δύο Καταστατικά εταιρείας
3. Υ/Δ Όρων διαγωνισμού - Ισχύος προσφοράς Τήρησης τεχνικών προδιαγραφών - Χρόνου
εγγύησης ειδών – Επάρκειας ανταλλακτικών Παράδοσης ειδών
4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)
5. Δύο (2) Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ
(ΟΑΕΕ)
6. ΦΕΚ Α.Ε – Ε.Π.Ε 857/25-02-1997
7. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Πειραιά
8. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
9. Τεχνική περιγραφή προσφερόμενου είδους
10. Πιστοποιητικό ISO 9001
11. Πιστοποιητικό ISO 14001
12. Πιστοποιητικό ISO 27001
13. Πιστοποιητικό RoHS
14. Πιστοποιητικό CE
3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 1. Τ.Ε.Υ.Δ
Ε.Ε
2. Καταστατικό Εταιρείας
3. Υ/Δ Ισχύος προσφοράς - Τήρησης τεχνικών
προδιαγραφών - Παράδοσης ειδών – Κρύσταλλο
ασφαλείας
4. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Θεσ/νίκης
5. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
6. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
7. Τεχνική περιγραφή προσφερόμενου είδους
8. Προσπέκτ ειδών εταιρείας
9. Πιστοποιητικό έγκρισης FIBA μπασκέτας
επιπέδου διοργάνωσης 1
10. Βεβαίωση συμμόρφωσης EN1270
11. Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευής ταμπλό ΕΝ12150
12. Πιστοποιητικό ISO 9001
13. Πιστοποιητικό ISO 14001
Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ 1. Τ.Ε.Υ.Δ
Ο.Ε
2. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
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3. Καταστατικό Εταιρείας
4. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Θεσ/νίκης
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
6. Δύο (2) προσπέκτ ειδών εταιρείας
7. Τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών
8. Υ/Δ Όρων διαγωνισμού - Ισχύος προσφοράς Τήρησης τεχνικών προδιαγραφών - Παράδοσης
ειδών
9. Πιστοποιητικό ISO 9001
10. Πιστοποιητικό ISO 14001
11. Πιστοποιητικό OHSAS 18001
12. Βεβαίωση συμμόρφωσης EN1270
13. Πιστοποιητικό έγκρισης FIBA μπασκέτας
επιπέδου διοργάνωσης 1
14.
Πιστοποιητικό
ISO
9001
πινάκων
αποτελεσμάτων
15.
Πιστοποιητικό
ISO
14001
πινάκων
αποτελεσμάτων
16. Πιστοποιητικό έγκρισης FIBA πινάκων επιπέδου
ανταγωνισμού 2
17. Πιστοποιητικό RoHS
18. Πιστοποιητικό CE
19. Υ/Δ Κατασκευής ταμπλό ΕΝ12150
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά της επιχείρησης TOP VISION Ε.Π.Ε δεν πληροί την τεχνική έκθεση – τεχνική περιγραφή
της διακήρυξης που αφορά την Ομάδα 1 – Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων, διότι στο σημείο που
ζητείται αναγραφή αριθμού φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά
με 2 αριθμητικά ψηφία (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 155 mm και κίτρινου χρώματος, η τεχνική
προσφορά της αναφέρει : Ένδειξη αριθμού φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο
24) ξεχωριστά με 1 αριθμητικό ψηφίο ( από 0 έως 9) ύψους 180 mm και κόκκινου χρώματος.
Η επιχείρηση δεν λαμβάνει μέρος στην Ομάδα 2.
β. Η προσφορά της επιχείρησης Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε δεν πληροί την τεχνική
έκθεση – τεχνική περιγραφή της διακήρυξης που αφορά την Ομάδα 1 – Ηλεκτρονικός πίνακας
αποτελεσμάτων, διότι η τεχνική του προσφορά στο σύνολο της έχει πολύ μεγάλες αποκλίσεις όπως
παρακάτω:
1. Η διαστάσεις του προσφερόμενου πίνακα είναι 3100χ1200χ90mm ενώ ζητείται από την τεχνική
περιγραφή της διακήρυξης 5000χ2600χ50 mm
2. Το ύψος των ψηφίων ένδειξης χρόνου αγώνα του προσφερόμενου πίνακα είναι 250mm ενώ ζητείται από
την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης τουλάχιστον 300mm.
3. Δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού πίνακα που αφορούν την αναγραφή σκόρ
για κάθε ομάδα και τη αναγραφή ατομικών ποινών για κάθε παίκτη.
Και γενικά το ύψος των αριθμητικών ψηφίων του προσφερόμενου πίνακα, που αφορούν: την αναγραφή της
περιόδου (200mm αντί για τουλάχιστον 250mm ), τις ομαδικές ποινές (200mm αντί για τουλάχιστον
250mm), τα ονόματα των ομάδων (250mm αντί για τουλάχιστον 300mm), τους αριθμούς φανέλας (90mm
αντί για τουλάχιστον 155mm), τους πόντους κάθε παίκτη (90mm αντί για τουλάχιστον 155mm), την
μέτρηση του χρόνου time out (200mm αντί για τουλάχιστον 250mm) και την ένδειξη παίκτη που διέπραξε
το τελευταίο φάουλ (200mm αντί για τουλάχιστον 250mm), είναι μικρότερες από το ύψος που ζητείται από
την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
Η προσφορά της επιχείρησης για την Ομάδα 2 είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
γίνεται αποδεκτή ως προς την τεχνική της προσφορά.
γ. Η προσφορά της επιχείρησης ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (QUINCE ELECTRONICS) για την
ομάδα 1 που λαμβάνει μέρος, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή ως προς
την τεχνική της προσφορά.
δ. Η προσφορά της επιχείρησης 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε για την ομάδα 2 που λαμβάνει
μέρος, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή ως προς την τεχνική της
προσφορά.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
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1. την υπ’ αριθ. 42750/03-10-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:
Τον αποκλεισμό της επιχείρησης TOP VISION Ε.Π.Ε από την Ομάδα 1 για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω και της επιχείρησης Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε από την Ομάδα 1 για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Την συνέχιση του διαγωνισμού με τις παρακάτω επιχειρήσεις ανά ομάδα:
Ομάδα 1:
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (QUINCE ELECTRONICS)
Ομάδας 2:
1. 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε
με την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.
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 29-1-2018 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων
αποτελεσμάτων - ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών
δαπέδου) ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.666,00€ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 42750/03-10-2017).
Β) Τον αποκλεισμό της επιχείρησης TOP VISION Ε.Π.Ε από την Ομάδα 1 και της επιχείρησης Σ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε από την Ομάδα 1 για τους λόγους που αναφέρονται σχετικό
πρακτικό και τη συνέχιση του διαγωνισμού με τις παρακάτω επιχειρήσεις ανά ομάδα:
Ομάδα 1:
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (QUINCE ELECTRONICS)
Ομάδας 2:
1. 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε
με την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά 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, 6-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

