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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  08-07-2019

     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 8η Ιουλίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 23060/04-

07-2019 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)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

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

5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Μπάκουλη Δημ..

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

  ΑΠΟΦΑΣΗ  290  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  τo  8ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση

πρακτικών  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 μελέτης, δημοπρατούμενου

προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά  161.200,00€  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)»

επισημαίνει πως ο επαναλητπτικός διαγωνισμός αφορά τις ομάδες 1 «Μηχανήματα φόρτωσης» και 2

«Περονοφόρα μηχανήματα» της αρ. 30/2018 μελέτης κι εκ παραδρομής αναφέρονται στον τίτλο του

παρόντος θέματος ως Ομάδες 2 και 3.  Εν συνεχεία 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  διεθνή  ηλεκτρονικό

διαγωνισμό  η  21-01-2019.   Ο  διαγωνισμός  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού

συστήματος τον αριθμό 68771.

ΑΔΑ: Ω4Κ6ΩΛ7-2Α2



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

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών,  που αφορά την  Ομάδα 1  «Μηχανήματα  φόρτωσης»  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

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 υπο-
βλήθηκαν στον υπ. αριθ. 68771 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 1 «Μηχανήματα φόρτωσης».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

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 «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» - Ομάδα 1’  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 68771. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21-01-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών είναι η 25-01-2019. Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 14:34 μ.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπι -
στευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό 68771 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλει -
δωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συ-
νέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προ-
σφοράς

1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 21/01/2019 12:12:25

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 παρα-
πάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολο-
γητικά 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 σύμ-
φωνα 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 :
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Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 125572

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

1. ISO 9001 ATLAS ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
2. sign-ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
3. sign-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
4. sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
5. sign-ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ
6. sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
7. sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
8. sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 195
9. sign-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
10. sign-ΤΕΥΔ ΟΜΑΔΑ 1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
11. sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
12. sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
13. sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
14. sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & SERVICE ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ
15. sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
16. sign-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
17. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 24.12.2018
18. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ATLAS ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
19. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ATLAS
20. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
21. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
22. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΦΕΚ
23. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ATLAS
24. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ATLAS
25. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νο 1
26. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νο 2
27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
28. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 24.12.2018
29. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ATLAS
30. ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955
31. ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058
32. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 555
33. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 819
34. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1048
35. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1116
36. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3907
37. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4805
38. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 5804
39. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8089
40. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8090
41. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9506
42. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11632

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1745223/16-01-2019
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. 16580/11-6-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε-
.Β.Τ.Ε. στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:
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Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών
1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 2786/24-01-2019

Διαπιστώνεται ότι η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο.
 
Η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  υπέβαλλε 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 η
προσφορά της προχωρά 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 της τεχνικής προσφο-
ράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με
αρ. 45344/24-12-2018.  

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 1 «Μηχανήματα φόρτωσης».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής  προσφοράς της εταιρίας Δ.Φ.ΣΑΡΑ -
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 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:

Πίνακας 1. Κριτήρια βαθμολόγησης
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑ-

ΡΥΤΗΤΑΣ
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 συνολι-
κή 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 διαγωνιζόμε-
νο, παρουσιάζονται στον  Πίνακα 2:

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
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Κριτήριο βαθμολόγησης Τεχνική Προσφορά
Τεχνικές απαιτήσεις

Κ1
Γενικά χαρακτηριστικά  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ1 : 100

Κ2
Ειδικά χαρακτηριστικά  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ2: 100

Κ3
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 της Διακήρυξης Σελίδα
28  και 29).

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% 100 50
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% 100

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:

(Α) 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 1.

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού
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  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του ως άνω οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το

αριθμ. 20423/13-06-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων,  ορίστηκε για τις 14-06-2019 και  ώρα

10:00.

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 14-06-2019 πρακτικό

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορά την Ομάδα 1 «Μηχανήματα

φόρτωσης»,  της  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού  για  την  εν  λόγω  προμήθεια,  το  οποίο

επισυνάπτεται στην παρούσα, κι έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 14-6-2019

Στην Κόρινθο, σήμερα 14-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ.
αριθμ.02/6/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές
προσφορές  που  υποβλήθηκαν  στον  υπ.  αριθ.  68771 ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  της  υπ.  αριθ.  45344/24-12-2018
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης». 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.  Αριθ.  45344/24-12-2018  σχετική  διακήρυξη  για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» - Ομάδα 1 για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το
νομικό  πλαίσιο  που διέπει  τον  εν  λόγω διαγωνισμό,  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
οικονομικές προσφορές.
Αμέσως  μετά  την  παραπάνω  διαδικασία,  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με
μοναδικό α/α συστήματος:  

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 125572

Αναφορικά  με  το  περιεχόμενο  της  προσφοράς  η  επιτροπή  επεσήμανε  ότι  αυτή  περιελάμβανε  τα  διάφορα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε
ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:16:51 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. έχει ως εξής:
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Α/
Α

Είδος
Είδος μο-

νάδας
Ποσότητα

Τιμή προϋπο-
λο-γισμού (€)

Τιμή προσφο-
ράς (€)

1 ΟΜΑΔΑ 1’ Μηχανήματα φόρτωσης
Ελαστιχοφόρος αρθρωτός φορτωτής τεμ 1 100.000,00 99.780,00

ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 99.780,00
Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 23.947,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 124.000,00 123.727,20

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

(Α) Την  ανάδειξη  της  Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.  ως  προσωρινού  αναδόχου  της  προμήθειας  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  και  συγκεκριμένα  για  την  Ομάδα  1
«Μηχανήματα φόρτωσης»,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.
  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει:  (Α)την έγκριση των α)από 25-01-2019 πρακτικού

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών  και  β)από  14-06-2019  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού  για  την  εν  θέματι  προμήθεια,  (Β)την

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

Ομάδα 1  «Μηχανήματα φόρτωσης» της  αριθμ.  30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης  και  αριθμ.

45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και

αξιολόγησης  οικονομικής  προσφορας,  (Γ)την  ανάδειξη  του  οικονομικού  φορέα  Δ.Φ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.  ως  προσωρινού  αναδόχου  για  την  προμήθεια  του  είδους  της

Ομάδας 1 «Μηχανήματα φόρτωσης» της αριθμ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης και αριθμ.

45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, για το οποίο η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό

ποσό των 99.780,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 123.727,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα

με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στα από 25-01-2019 και 14-06-2019 πρακτικά της

επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

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

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, λόγω της ύπαρξης μίας μοναδικής

προσφοράς)

   Α.- Εγκρίνει  τα  α)από  25-01-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  β)από  14-06-2019
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πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορούν την Ομάδα 1

«Μηχανήματα  φόρτωσης»,  της  επιτροπής  αξιολόγησης του  ανοιχτού  διεθνούς  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68771 για σύναψη

δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  –  Επαναληπτικός  διαγωνισμός  για  τις  Ομάδες  1  &  2  της  αρ.

30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης,  δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα

είδη αυτά 161.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

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

αύξοντα  αριθμό  προσφοράς  συστήματος  τον  αριθμό  125572  για  την  Ομάδα  1  «Μηχανήματα

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

διακήρυξης  διαγωνισμού, η οποία προχώρησε στο στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  της

οικονομικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και

στο από 25-01-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.-  Ανακηρύσσει προσωρινό  ανάδοχο  τον  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  Δ.Φ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 125572

για  την  Ομάδα 1  «Μηχανήματα  φόρτωσης της  αριθμ.  30/2018  επικαιροποιημένης μελέτης  και

αριθμ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, για την οποία η προσφορά του ανέρχεται στο

συνολικό ποσό των 99.780,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 123.727,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α Είδος Είδος μο-
νάδας Ποσότητα Τιμή προϋπο-

λογισμού (€)
Τιμή προσφο-
ράς (€)

1 ΟΜΑΔΑ 1 Μηχανήματα φόρτωσης

Ελαστιχοφόρος αρθρωτός φορτωτής τεμ 1 100.000,00 99.780,00

ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 99.780,00

Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 23.947,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 124.000,00 123.727,20

όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσης και  στο από  14-06-2019

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  

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

ρούσας 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 προσβαλ-

λόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται

ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
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       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/290/2019.-  

                           

                                                                 Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 06-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτονται  τα  από  25-01-2019  και  από  14-06-2019  πρακτικά  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 1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

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 υπο-
βλήθηκαν στον υπ. αριθ. 68771 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 1 «Μηχανήματα φόρτωσης».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

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 «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» - Ομάδα 1’  και το νομικό πλαίσιο που διέπει
τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
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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 68771. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21-01-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών είναι η 25-01-2019. Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 14:34 μ.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπι -
στευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό 68771 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλει -
δωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συ-
νέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προ-
σφοράς

1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 21/01/2019 12:12:25

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 παρα-
πάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολο-
γητικά 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 σύμ-
φωνα 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 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 125572

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

43. ISO 9001 ATLAS ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
44. sign-ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
45. sign-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
46. sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
47. sign-ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ
48. sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
49. sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
50. sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 195
51. sign-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
52. sign-ΤΕΥΔ ΟΜΑΔΑ 1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
53. sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
54. sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
55. sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
56. sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & SERVICE ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ
57. sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
58. sign-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
59. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 24.12.2018
60. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ATLAS ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
61. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ATLAS
62. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
63. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
64. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΦΕΚ
65. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ATLAS
66. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ATLAS
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67. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νο 1
68. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νο 2
69. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
70. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 24.12.2018
71. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ATLAS
72. ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955
73. ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058
74. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 555
75. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 819
76. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1048
77. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1116
78. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3907
79. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4805
80. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 5804
81. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8089
82. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8090
83. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9506
84. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11632

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1745223/16-01-2019
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. 16580/11-6-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε-
.Β.Τ.Ε. στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών
1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 2786/24-01-2019

Διαπιστώνεται ότι η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο.
 
Η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  υπέβαλλε 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 η
προσφορά της προχωρά 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 της τεχνικής προσφο-
ράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με
αρ. 45344/24-12-2018.  

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 1 «Μηχανήματα φόρτωσης».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής  προσφοράς της εταιρίας Δ.Φ.ΣΑΡΑ -
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 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:

Πίνακας 1. Κριτήρια βαθμολόγησης
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑ-

ΡΥΤΗΤΑΣ
Κ1 Γενικά Χαρακτηριστικά 10%
Κ2 Ειδικά Χαρακτηριστικά 50%
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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 συνολι-
κή 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 διαγωνιζόμε-
νο, 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  Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ2: 100

Κ3
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 της Διακήρυξης Σελίδα
28  και 29).
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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% 100 50
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% 100

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:

(Α) 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 1.

(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

…………………………………………………………………………………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 14-6-2019

Στην Κόρινθο, σήμερα 14-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ.
αριθμ.02/6/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές
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προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 68771 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45344/24-12-2018 διακή-
ρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης». 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 45344/24-12-2018  σχετική διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» - Ομάδα 1 για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομι-
κό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 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 οικονομικές
προσφορές.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφρα -
γίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβα-
ση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με μοναδικό
α/α συστήματος:  

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 125572

Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυνα -
πτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση
των προμηθευτών έγινε στις 10:16:51 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. έχει ως εξής:

Α/Α Είδος Είδος μο-
νάδας Ποσότητα Τιμή προϋπο-

λο-γισμού (€)
Τιμή προσφο-

ράς (€)
1 ΟΜΑΔΑ 1’ Μηχανήματα φόρτωσης

Ελαστιχοφόρος αρθρωτός φορτωτής τεμ 1 100.000,00 99.780,00
ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 99.780,00

Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 23.947,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 124.000,00 123.727,20

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

(Α) Την ανάδειξη της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗ -
ΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα
φόρτωσης», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της μελέτης.

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, συ -
νέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

Η Επιτροπή
Γιαβάση Άννα                   Σαββανού Ελένη               Σούκουλης Αντώνιος
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