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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. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ  253  η  : Ο  Προεδρεύων  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα της  ημερήσιας  διάταξης

«Παράταση  χρόνου  ισχύος  προσφοράς  και  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  του

οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΒRΙΝΧ Α.Ε. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού  μελέτης  145.780,60€  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)»,

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 19/321/2018 απόφασή της,

με την  οποία εγκρίθηκαν οι  τεχνικές προδιαγραφές,  τα τεύχη δημοπράτησης και  ο ενδεικτικός

προϋπολογισμός της αρ. 40/2018 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 12-10-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα

αριθμό ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  συστήματος  τον  αριθμό 60408.   Ακολούθως,  με  την  αριθμ.
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607/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης

προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών,  το

οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, της επιτροπής αξιολόγησης για τον εν

θέματι διαγωνισμό, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων:

1)«Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου» με αριθμό προσφοράς συστήματος 111539, 2)«Αφοι

Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113664 και 3)«NO LIMIT ΜΕΠΕ» με

αριθμό  προσφοράς  συστήματος  113424,  διότι  οι  τεχνικές  προσφορές  τους  δεν  πληρούν  τις

απαιτήσεις  και  τους  όρους  της  σχετικής  διακήρυξης  και  μελέτης,  έγινε  δεκτή η  προσφορά  του

οικονομικού φορέα «BRINX A.E.» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113185 για τα είδη με α/α 1,

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 για τα οποία η τεχνική του προσφορά ήταν

σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  απαιτήσεις  της  σχετικής  διακήρυξης  και  μελέτης  κι  ορίστηκε  πως

προχωρά στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση της  οικονομικής  του  προσφοράς,  και  κηρύχθηκε

άγονος  ο ως άνω διαγωνισμός  για  τα  είδη  με  αρ.  α/α  7,  15,  18,  19  και  21,  για  τα  οποία  οι

προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 31294/17-9-2018  και τη

μελέτη με αρ. 40/2018.  Ακολούθως, με την αριθμ. 5/15/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

εγκρίθηκε το από 28-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών

της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του

ανωτέρω διαγωνισμού  προμήθειας  ο  οικονομικός  φορέας  με  την  επωνυμία  «BRINX A.E.»  με

αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 113185 για την προμήθεια των ειδών με α/α

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης

διαγωνισμού και της αριθμ. 40/2018 μελέτης, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον

Φ.Π.Α.  και  στα  54.697,42€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  ορίστηκε  η  επανάληψη  του

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας των ειδών με α/α 7, 15, 18, 19

και 21 της με αρ. 40/2018 μελέτης για την εν λόγω προμήθεια δημοπρατούμενου προϋπολογισμού

μελέτης για τα είδη αυτά 12.925,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τα οποία ο διαγωνισμός

με  αύξοντα  αριθμό  ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  τον  αριθμό  60408  κρίθηκε  άγονος,

επανεγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση των ως άνω ειδών και επανακαθορίστηκαν οι όροι

διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής.  Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 του εν λόγω διαγωνισμού «BRINX A.E.» κλήθηκε με το αριθμ.

11662/02-04-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

κατακύρωσης.  Τέλος, με την αριθμ. 19/208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το

από 14-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής

αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και

κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
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12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της αριθμ.

40/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «BRINX A.E.»,

με  αύξοντα  αριθμό  προσφοράς  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  τον  αριθμό  113185,  με  συνολικό  ποσό

προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 54.697,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 20047/10-6-2019 εισήγηση

της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως

εξής:

Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της BRINX
A.E. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ.  31294/17-9-2018 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», σύμφωνα με την οποία: «Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερών  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού»
[κεφ.2.4.5]  και  «η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)
ημέρες  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται» [κεφ.2.2.2.1].

2. Την παρ. 4, του αρθ. 97, παρ. 4 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την οποία «Η παράταση της
ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο  με  την  προβλεπόμενη  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς»  και  «Σε  περίπτωση που λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των προσφορών και  δεν
ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή
της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των
υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  είτε  να
παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι»

3. Την παρ.1(α) του άρθ. 72 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την οποία: «Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής».

4. Την  προσφορά  της  BRINX A.E.  ισχύος  έως  τις  11-04-2019  που  υποβλήθηκε  στον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αρ. 64408. στο ΕΣΗΔΗΣ.

5. Την  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  της  BRINX A.E.  με  αρ.  GRZ108163/10-10-2018
[ΑLPHA BANK] ισχύος έως τις 15-6-2019.

6. Το πρακτικό Αρ.3 της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε στην
Οικονομική  Επιτροπή την  κατακύρωση της  ανάθεσης  για  την  εν  λόγω προμήθεια  στην
BRINX A.E. 

7. Την  αναγκαιότητα  της  συνέχισης  και  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  της  ανάθεσης  της
δημόσιας σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ήτοι την κατακύρωση και την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, καθώς η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά σε είδη που είναι άκρως απαραίτητα
για την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου και επιπλέον ο Δήμος υποχρεωτικά χορηγεί
τα  είδη  αυτά  στους  εργαζόμενους  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  53361/2006  «Παροχή  μέσων
ατομικής  προστασίας  σε  υπαλλήλους  των ΟΤΑ και  μέτρα  προληπτικής  ιατρικής»  [ΦΕΚ
1503/Β/11-10-2006]/
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αιτηθεί στην BRINX A.E.:

A. την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς της BRINX A.E. κατά 180 ημέρες,
ήτοι έως 11-9-2019.

B. την παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής της BRINX A.E. έως τις
11-10-2019. 

Για την Επιτροπή
          Γιαβάση Άννα                       Σαββανού Ελένη                        Σούκουλης Αντώνιος

     Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο  Προεδρεύων  προτείνει  να  αιτηθεί  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ως

αναθέτουσα αρχή, την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα BRINX

A.E.  κατά 180 ημέρες,  ήτοι  έως και  την  11-09-2019,  και  την  παράταση του χρόνου ισχύος της

εγγυητικής επιστολής της BRINX Α.Ε. έως και τις 11-10-2019.

  

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο

του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την

εισήγηση του Προεδρεύοντος,  τις  διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.  3852/2010,  όπως ισχύει,  του

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Αιτείται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία BRINX A.E., ανάδοχο της δημόσιας σύμβασης

για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της

αριθμ.  31294/17-9-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και  της αριθμ.  40/2018 μελέτης  του ανοικτού

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού

μελέτης  145.780,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  που έλαβε  αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60408, τα κάτωθι:

  Α. την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του για τον ως άνω διαγωνισμό κατά 180

ημέρες, ήτοι έως και τις 11-09-2019 και

  Β. την παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής του για τον ως άνω διαγωνισμό

έως και τις 11-10-2019.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/253/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 25-06-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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