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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  19-06-2019

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)  Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20523/14-

06-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα

από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Βλάσση  Δημ.),  2)Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  3)Ζώγκος  Ανδρ.,  4)Μπάκουλης  Δημ.,

5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Στην  παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  κ.  Πνευματικού  Αλέξανδρου,

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νανόπουλος Βασίλειος.

 

          Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στην συνέχεια, ο Προεδρεύων ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της

συζήτησης  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  του  θέματος  «Έγκριση  πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - επαναληπτικός διαγωνισμός για τις Ομάδες 2 &

3  της  αρ.  30/2018  επικαιροποιημένης  μελέτης  -  (Ομάδα  2  «Περονοφόρα  Μηχανήματα»)

δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης 161.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)»,  διότι

υπάρχει ανάγκη της προμήθειας των ειδών της εν λόγω μελέτης και θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει

η διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης.

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 252  η  : Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  -

επαναληπτικός διαγωνισμός για τις Ομάδες 2 & 3 της αρ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης

-  (Ομάδα  2  «Περονοφόρα  Μηχανήματα») δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης

161.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει  στα μέλη της Επιτροπής την  αριθμ.

37/587/2018  απόφασή  της,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ.  30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης του

Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό

και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η

21-01-2019.   Ο  διαγωνισμός  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  συστήματος  τον

αριθμό 68779.

  Στη  συνέχεια  ο  Προεδρεύων  θέτει  υπόψη  της  Επιτροπής  το  από  25-01-2019  πρακτικό

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού  για  την  εν  θέματι  προμήθεια,  το  οποίο

επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα

Μηχανήματα» της αριθμ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης κατατέθηκαν δύο προσφορές, 1)του

οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον

αριθμό 124920 και  2)του οικονομικού φορέα Δ.  Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  με αύξοντα

αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 125577.

       Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  αξιολόγησης  προέβη  στην  καταγραφή  των  δικαιολογητικών

συμμετοχής,  κατά  τον  οποίο  διαπιστώθηκε  ότι:  1)η  ΑΦΟΙ  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ  Α.Ε.Β.Ε.  κατέθεσε

συμπληρωμένο το TEYΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 633/731690-9/Α’/16-01-2019 της Εθνικής

Τράπεζας  (Υποκατάστημα  Λεωφ.  Αθηνών  (044)  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Η

εγγυητική  επιστολή ελέγχθηκε ως προς την  εγκυρότητα  της  με  το  αρ.  100355408_19/13-6-2019

έγγραφο  της  Εθνικής  Τράπεζας,  και  2)η  Δ.  Φ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.  κατέθεσε

συμπληρωμένο  το  TEYΔ  και  και  την  εγγυητική  επιστολή  με  αρ.  1745224/16-01-2019  από  το

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την

εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με την αρ. 16715/12-6-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής

επιστολής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..  Οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα

φάκελο  δικαιολογητικών  συμμετοχής  στον  Δήμο  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  στο  σύστημα  και  όπως  ορίζεται  από  την

Διακήρυξη, οι οποίοι έλαβαν αριθμούς πρωτοκόλλου ως εξής:

Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών
1 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. 2648/23-01-2019
2 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 2787/24-01-2019

 

 Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των ως άνω οικονομικών φορέων η επιτροπή

αξιολόγησης  διαπίστωσε  ότι  υπέβαλλαν  σωστά  όλα τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,
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δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η

διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της

αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής τους προσφοράς. 

       Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ως

προς την πληρότητα σε σχέση με τις  τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ.  30/2018 επικαιροποιημένης

μελέτης και τους όρους της αριθμ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης  για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα

Μηχανήματα» της εν θέματι προμήθειας, από την οποία διαπιστώθηκε ότι 1)η τεχνική προσφορά του

οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε.  δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από

100 βαθμούς,  εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί  ακριβώς  όλους τους όρους των τεχνικών

προδιαγραφών, και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης

των  προσφορών,  και  2)η  τεχνική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  Δ.  Φ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.Β.Τ.Ε.  είναι  πλήρης  ως  προς  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  της  επικαιροποιημένης  μελέτης  με

αρ.30/2018 για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα μηχανήματα».  Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης

προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας βάσει των κριτηρίων του

άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης και,  αφού αξιολόγησε τον διαγωνιζόμενο ανά

κριτήριο, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1

του από 25-01-2019 πρακτικού της.  Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου

100 σημαίνει  ότι  οριακά και επαρκώς καλύπτονται οι  απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη

βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Στον  ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται  η  συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της Δ.  Φ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  λαμβάνοντας  υπόψη τους  συντελεστές  βαρύτητας  των κριτηρίων

σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης:

Συνολική βαθμολογία της   τεχνικής προσφοράς της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  

Κριτήριο (i)
Συντελεστής βαρύτητας

(σi)
Βαθμός (Ki) Βαθμός ανά κριτήριο

(σi X Kί)
Κ1 10% 100 10
Κ2 50% 103 51,5
Κ3 10% 100 10
Κ4 2% 100 2
K5 8% 100 8
K6 5% 100 5
K7 10% 100 10
K8 5% 100 5

Σύνολο 100% 101,5

  Τέλος,  η  επιτροπή  αξιολόγησης  εισηγείται  στην  Οικονομική  Επιτροπή α)την  απόρριψη  της

προσφοράς της ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. και β)την προώθηση της προσφοράς της Δ.  Φ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της διακήρυξης στην

επόμενη  φάση του  διαγωνισμού,  ήτοι  στην  αποσφράγιση και  αξιολόγηση της  οικονομικής  της

προσφοράς για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα Μηχανήματα».
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  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων προτείνει α)την έγκριση του από  25-01-2019 πρακτικού

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας,

β)την  απόρριψη  της  προσφοράς  της  ΑΦΟΙ  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ  Α.Ε.Β.Ε. και  γ)την  προώθηση  στην

επόμενη  φάση  του  διαγωνισμού,  αυτή  της  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών

προσφορών, της προσφοράς του οικονομικού φορέα Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. για την

Ομάδα 2 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ.  45344/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα

ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  ως  άνω  αναφερόμενο  πρακτικό  της  επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του

Προεδρεύοντος,  τον  σχετικό  φάκελο  του  διαγωνισμού,  το  ως  άνω  αναφερόμενο  πρακτικό  της

επιτροπής  αξιολόγησης,  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως ισχύει,  και  του  Ν.

4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 25-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών

συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα Μηχανήματα»

της αριθμ.  45344/24-12-2018 διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό  68779 για τη

σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - επαναληπτικός διαγωνισμός για τις Ομάδες 2 & 3 της

αρ.  30/2018  επικαιροποιημένης  μελέτης  -  δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης

161.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.-  Απορρίπτει  την  προσφορά του οικονομικού φορέα με  την  επωνυμία  ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ

Α.Ε.Β.Ε.  με  αριθμό  προσφοράς  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  124920  για  την  Ομάδα  2  «Περονοφόρα

Μηχανήματα»  της  αριθμ.  30/2018  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  της  αριθμ.  45344/24-12-2018

διακήρυξης διαγωνισμού και την αποκλείει από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών

προσφορών, διότι η τεχνική προσφορά του δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών

προδιαγραφών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 25-

01-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

  Γ.-  Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. με

αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 125577 για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα Μηχανήματα»

της  αριθμ.  30/2018  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  της  αριθμ.  45344/24-12-2018 διακήρυξης

διαγωνισμού, η οποία προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης

και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο

ιστορικό της παρούσης και στο από 25-01-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΔΑ: 6ΘΣΜΩΛ7-5Ξ4



  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της

παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα

στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι  δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της

προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η  προδικαστική  προσφυγή

κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/252/2019.-  

                           

                                                                 Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 11-07-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 25-01-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 2 «ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στην Κόρινθο, την 25-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας  του  Δήμου Κορινθίων  (Δημοκρατίας  1),  συνεδρίασε  η  επιτροπή που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.
2/6/2018 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  προσφορές  που
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 68779 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης του Δήμου,
για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  και
συγκεκριμένα για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα μηχανήματα».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα

2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.  αριθ.  45344/24-12-2018  διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων,  για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» - Ομάδα 2’ και το νομικό πλαίσιο που
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68779. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  21-01-2019  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των
προσφορών είναι η 25-01-2019. Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 14:37 μ.μ.
Στη  συνέχεια  η  επιτροπή,  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  συνδέθηκε  στο  σύστημα  με  τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 68779 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 οικονομικούς φορείς:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. 19/01/2019 20:46:20
2 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 21/01/2019 12:32:01

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών. 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 τους, (όνομα χρήστη
και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης),  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  οι  προσφορές.  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.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. 124920
2 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 125577

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ως εξής:

1. ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
6. ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO
8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ)
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-SERVICE)
10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ)
13. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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14. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
15. Supplier_Quote_190119
16. TEΥΔ

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 633/731690-9/Α’/16-
01-2019 της Εθνικής Τράπεζας (Υποκατάστημα Λεωφ. Αθηνών (044) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η
εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 100355408_19/13-6-2019 έγγραφο της
Εθνικής Τράπεζας. 

Η επιτροπή προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε ως
εξής:

1. CLG2020-35H ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
2. ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ LIUGONG
3. ISO 9001-14001-18001 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
4. ISO14001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ LIUGONG
5. sign-ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
6. sign-ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
7. sign-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
8. sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
9. sign-ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
10. sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
11. sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
12. sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 195Α

13. sign-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
14. sign-ΤΕΥΔ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ
15. sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
16. sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
17. sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
18. sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & SERVICE ΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
19. sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ
20. sign-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
21. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 24.12.2018
22. ΔΗΛΩΣΗ CE ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
23. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ LIUGONG
24. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
25. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΦΕΚ
26. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ISO 9001 LIUGONG
27. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ISO 14001 LIUGONG
28. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ LIUGONG
29. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νο 1
30. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νο 2
31. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
32. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 24.12.2018
33. ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955
34. ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058
35. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 555
36. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 819
37. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1048
38. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1116
39. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3907
40. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4805
41. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 5804
42. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8089
43. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8090
44. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9506
45. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11632
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Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1745224/16-01-
2019 από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την
εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με την αρ. 16715/12-6-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι οικονομικοί φορείς  στο
διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών
1 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. 2648/23-01-2019
2 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 2787/24-01-2019

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο.
 
Οι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη
(άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι
προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  Επιτροπή,  μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  προχώρησε  στην  αξιολόγηση των  τεχνικών
προσφορών ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της
διακήρυξης με αρ. 45344/24-12-2018.  

1.
Για την τεχνική προσφορά της ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε. διαπιστώθηκαν:

Στο Κεφ. «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου  της  σύμβασης  (Μελέτη  με  αρ.  30/2018),  [Ομάδα  2]  στο  σημείο  2.3  «Επιπλέον  τεχνικά
χαρακτηριστικά», αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει ταχύτητα κινήσεως έμφορτο 18km/h,
αναρριχητική ικανότητα έμφορτο 20% και άφορτο 25%, ταχύτητα ανόδου περονών άφορτο 0,6 m/sec, ταχύτητα
καθόδου περονών έμφορτο 0,5 m/sec. Σύμφωνα με το έντυπο «Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς» και το Τεχνικό
φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το προσφερόμενο είδος (Τύπος FD25 της Anhui TEU Forklift Truck Co.
Ltd.) έχει ταχύτητα κινήσεως έμφορτο 17km/h, αναρριχητική ικανότητα έμφορτο 18% και άφορτο 23%, ταχύτητα
ανόδου περονών άφορτο 0,58 m/sec, ταχύτητα καθόδου περονών έμφορτο 0,45 m/sec. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης, προσφορά η οποία παρουσιάζει
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και
κατάταξη  προσφορών»  της  διακήρυξης,  η   βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100
βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε
μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  Ως εκ τούτου η
προσφορά της ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από 100 βαθμούς,
εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί ακριβώς  όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς
απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

2.

Η τεχνική προσφορά της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της
μελέτης με αρ.30/2018 για την Ομάδα 2 «Περονοφόρα μηχανήματα».

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στη  συνέχεια  προέβη  στη  βαθμολόγηση  της  τεχνικής   προσφοράς  της  εταιρίας
Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης.
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:
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Πίνακας 1. Κριτήρια βαθμολόγησης  
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1 Γενικά Χαρακτηριστικά 10%
Κ2 Ειδικά Χαρακτηριστικά 50%
Κ3 Λοιπά Στοιχεία 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 70%
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κ4 Χρόνος παράδοσης 2%
Κ5 Εγγύηση καλής λειτουργίας 8%
Κ6 Εκπαίδευση 5%
Κ7 Τεχνική υποστήριξη 10%

Εμπειρία (προμήθεια, ή

Κ8
εγκατάσταση και θέση σε

5%λειτουργία ανάλογου εξο-
πλισμού)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 100%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο,  υπολόγισε τη
συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1.
Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου 100 σημαίνει ότι οριακά και επαρκώς καλύπτονται
οι απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Η  τεχνική  προσφορά  καλύπτει  επαρκώς  τις  απαιτήσεις.  Η  αναλυτική  βαθμολογία  ανά  κριτήριο  για  τον
διαγωνιζόμενο, παρουσιάζονται στον  Πίνακα 2:

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  

Κριτήριο βαθμολόγησης Τεχνική Προσφορά
Τεχνικές απαιτήσεις

Κ1

Γενικά χαρακτηριστικά  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ1 : 100

Κ2

Ειδικά χαρακτηριστικά

o Το  περονοφόρο  μηχάνημα  πρέπει  να  διαθέτει
ελεύθερη  ανύψωση  των  περονών  από  το  έδαφος  τουλάχιστον
100mm,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.1  της  σελίδας  60  της
μελέτης  30/2018.  Ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  έχει  ελεύθερη
ανύψωση των περονών από το έδαφος 140mm. 

o Το  περονοφόρο  μηχάνημα  πρέπει  να  διαθέτει
αναρριχητική ικανότητα άφορτο 25%, σύμφωνα με την παράγραφο
2.3  της  σελίδας  60  της  μελέτης  30/2018.  Ο  προσφερόμενος
εξοπλισμός έχει αναρριχητική ικανότητα άφορτο 31%. 

o Το  περονοφόρο  μηχάνημα  πρέπει  να  διαθέτει
ταχύτητα  ανόδου  περονών  έμφορτο  0,5m/sec και  άφορτο
0,6m/sec,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.3  της  σελίδας  60  της
μελέτης  30/2018.  Ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  έχει  ταχύτητα
ανόδου περονών έμφορτο 0,64m/sec και άφορτο 0,75m/sec.

 Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ2: 103

Κ3
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Κριτήριο βαθμολόγησης Τεχνική Προσφορά
Λοιπά στοιχεία  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ3: 100

Τεχνική Υποστήριξη
Κ4

Χρόνος παράδοσης  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ4: 100

Κ5

Εγγύηση καλής λειτουργίας  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ5: 100

Κ6

Εκπαίδευση  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ6: 100

Κ7

Τεχνική υποστήριξη  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ7: 100

Κ8

Εμπειρία (προμήθεια, ή

εγκατάσταση και θέση σε

λειτουργία ανάλογου

εξοπλισμού)

 Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ8: 100

Στον Πίνακα 3 υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2. 

Πίνακας 3. Συνολική βαθμολογία της   τεχνικής προσφοράς της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  

Κριτήριο (i)
Συντελεστής βαρύτητας

(σi)
Βαθμός (Ki) Βαθμός ανά κριτήριο

(σi X Kί)
Κ1 10% 100 10
Κ2 50% 103 51,5
Κ3 10% 100 10
Κ4 2% 100 2
K5 8% 100 8

K6 5% 100 5

K7 10% 100 10

K8 5% 100 5

Σύνολο 100% 101,5

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:

(Α) την  απόρριψη  της  προσφοράς  της  ΑΦΟΙ  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ  Α.Ε.Β.Ε.  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται
αναλυτικά στο παρόν πρακτικό.

(β)  την  προώθηση  της  προσφοράς  της  Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.  στην  επόμενη  φάση  του
διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς
για την Ομάδα 2.
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(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό,  το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα

Σαββανού Ελένη

Σούκουλης Αντώνιος
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