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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  13-08-2019

 

     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 13η Αυγούστου 2019, ημέρα

της  εβδoμάδας  Τρίτη  και  ώρα  09:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθμ.

27943/09-08-2019 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)Ζήμος Κων.,  3)Ζώγκος Ανδρ.,  4)  Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Βλάσσης Δημ., 2) Μπάκουλης Δημ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Δημητρόπουλος Κων.. 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 348  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης   της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (Τμήμα  1Α  της  ΟΜΑΔΑΣ  1  –

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά

6.917,96€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει  στα  μέλη  την  υπ'  αριθμ.  32/528/2018

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’

αριθμ.  57/2018  μελέτης,  ορίστηκε  η  με  συνοπτικό  διαγωνισμό  επιλογή  αναδόχου  για  την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)

προϋπολογισμού  μελέτης  68.694,76€  (συμπ/νου  Φ.Π.Α.)  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης

διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και

του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την  04-12-2018.

       Ακολούθως με  την υπ' αριθμ. 38/609/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το

από  04-12-2018  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και

αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  του  εν  θέματι  διαγωνισμού,
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απορρίφθηκαν  οι  προσφορές των  συμμετεχόντων  οικονομικών  φορέων  με  τις  επωνυμίες

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΣΙΔΕΡΗΣ και  ARCTOS DECORATION και  κηρύχθηκε άγονος ο από 04-12-2018

διαγωνισμός της ως άνω προμήθειας, διότι καμία από τις κατατεθείσες προσφορές δεν έγινε δεκτή.

Κατόπιν, με την υπ' αριθμ.5/25/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ματαιώθηκε ο ανωτέρω

συνοπτικός  διαγωνισμός   καθώς  αυτός  κηρύχθηκε  άγονος,  ορίστηκε  η  επανάληψή του,

επανεγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης  και ορίστηκε η  με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή

αναδόχου  με επανακαθορισμό  των όρων διακήρυξης και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την

16-04-2019.

     Στην συνέχεια, με την υπ'αριθμ. 21/236/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   Α.- Εγκρίθηκαν

τα : α) από16-04-2019 σε ορθή επανάληψη πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού

για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση Τεχνικών

προσφορών και β) από 24-05-2019 πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την

Αποσφράγιση  και αξιολόγηση  οικονομικών προσφορών,   Β.- Έγινε αποδεκτή  η προσφορά του

οικονομικού  φορέα SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ,  για  τα  είδη  των

ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ,  η οποία προχώρησε στο στάδιο

αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, Γ.- Απορρίφθηκαν οι  προσφορές

των οικονομικών φορέων:1)  ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ   και 2)ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. για τους λόγους

που  ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται  στο από16-04-2019 σε ορθή επανάληψη πρακτικό Αρ.1

της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, Δ.- Ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός

φορέας με την επωνυμία  SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ για τα είδη

των ομάδων  1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ του ανωτέρω διαγωνισμού,

σύμφωνα  με  σχετικό  πίνακα  και  με συνολική  τιμή  προσφοράς  ποσού  πενήντα  έξι  χιλιάδων

οκτακοσίων εβδομήντα  ενός  ευρώ και  τριάντα έξι  λεπτών (56.871,36 €)  συμπ/νου Φ.Π.Α.,  Ε.-

Κηρύχθηκε άγονος  ο διαγωνισμός   για τα είδη της Ομάδας 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ της υπ'αριθμ. 57/2018 μελέτης και  ματαιώθηκε

για τα είδη αυτά, Στ.- Ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τα εν λογω είδη της Ομάδας 1Α

-  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ,   της  ΟΜΑΔΑΣ  1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ  της  υπ'αριθμ.

57/2018  μελέτης  με  τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  δημοπρατούμενου

προϋπολογισμού  μελέτης   για  τα  είδη  αυτά 6.917,96€   (συμπ/νου  Φ.Π.Α.), επανεγκρίθηκαν  οι

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.

57/2018 μελέτης,  ορίστηκε  η  με  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για  την  εκτέλεση της

προμήθειας  αυτής  με  επανακαθορισμό  των  όρων  διακήρυξης  και  με  ημερομηνία  διενέργειας

συνοπτικού διαγωνισμού  την  23-07-2019.

    Ακολούθως   ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'όψιν  των  μελών  το  από  23-07-2019  Πρακτικό  Αρ.1

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών για τον διαγωνισμό αυτό,  σύμφωνα με το οποίο: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1Α της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)»
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 6.917,96 € (ΣΥΜΠΕ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

Στην Κόρινθο,  την  23η Ιουλίου 2019,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου  Κορινθίων,  οδός  Κολιάτσου  αρ.  32,  συνεδρίασε  η  επιτροπή  που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.
2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου να αποσφραγίσει  και  να αξιολογήσει  τις
προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με
την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 22820/3-7-2019 και την με αρ. 57/2018 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (ΤΜΗΜΑ  1Α της  ΟΜΑΔΑΣ 1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)»
προϋπολογισθείσας δαπάνης δημοπράτησης 6.917,96 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ
24%.   

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος Τόγιας Ιωάννης

2. Τακτικό Μέλος Τσίρτσης Λεωνίδας

3. Τακτικό Μέλος Σταυριανόπουλος Απόστολος

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τους φακέλους με τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων από
το Πρωτόκολλο, με τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζει η υπ’ αριθμ. 22820/3-7-2019 διακήρυξη, δηλαδή
στις 10:00 π.μ., άρχισε την καταγραφή των φακέλων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Αρ. πρωτ. Κατάθεσης

Δικαιολογητικών
1. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 25254/23-7-2019

Δεν παρέστη εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα   στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο και ότι
αναγράφονται  σε  αυτόν  εξωτερικά  τα  οριζόμενα  από  το  άρθρο  7   της  υπ’  αριθμ.  22820/3-7-2019
διακήρυξης, προχώρησε  στην  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  προσφοράς,  του  φακέλου  με  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  του  φακέλου  με  την  τεχνική  προσφορά.  Μονογραφήθηκαν  από  την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Ο φάκελος της
Οικονομικής προσφοράς μονογραφήθηκε και δεν αποσφραγίστηκε προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στον υποψήφιο ανάδοχο.

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού

φορέα.

Διαπιστώθηκε  ότι  ο  συμμετέχων  οικονομικος  φορέας  κατέθεσε  σωστά  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά  συμμετοχής,  όπως  ορίζει  η  υπ’  αριθμ.  22820/3-7-2019  διακήρυξη  και  ακολούθησε  η
αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπίστωσε τα εξής:

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στην
υπ’ αριθμ. 22820/3-7-2019 διακήρυξη.
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Η   Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται:
Την  αποδοχή  της  προσφοράς  του  οικονομικού  φορέα  ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  Α.Ε.  διότι  τα  δικαιολογητικά

συμμετοχής και η Τεχνική προσφορά του  πληρούν τους όρους της διακήρυξης και την πρόκριση του εν
λόγω οικονομικού φορέα στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή, μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, ολοκλήρωσε το έργο της στις 25/7/2019, μέχρι και
την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε
σε δύο (2) αντίγραφα και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  την επικύρωση αυτού. 

   Στην  συνέχεια,  με  το  υπ'αριθμ.  Πρωτ.25793/26-07-2019  έγγραφο  του  Δήμου  Κορινθίων,

ενημερώθηκε για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς και κλήθηκε να

παραστεί ο ανωτέρω  συμμετέχων οικονομικός φορέας ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.  του οποίου η προσφορά

κρίθηκε αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 22820/03-07-2019 αναλυτική

διακήρυξη.      Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής το από 29-07-2019

Πρακτικό Αρ.2, αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1Α της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 6.917,96 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

Στην Κόρινθο, την 29-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ.  2/2/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει  και να αξιολογήσει  τις οικονομικές
προσφορές που υποβλήθηκαν  στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με
την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 22820/3-7-2019 και την με αρ. 57/2018 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (ΤΜΗΜΑ  1Α  της  ΟΜΑΔΑΣ  1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)»
προϋπολογισθείσας δαπάνης δημοπράτησης 6.917,96€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ
24%.   

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Τόγιας Ιωάννης

2. Τακτικό Μέλος Τσίρτσης Λεωνίδας

3. Τακτικό Μέλος Σταυριανόπουλος Απόστολος

Μετά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  του
οικονομικού  φορέα  «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε»  που  συμμετείχε  στο  διαγωνισμό,  ο  φορέας  προκρίθηκε  για  το
στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

 Στη  διαδικασία  αποσφράγισης  της  οικονομικής  προσφοράς δεν  παρέστη  εκπρόσωπος  του
οικονομικού φορέα.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι  η κατατεθείσα οικονομική  προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο
καλά  σφραγισμένο  και  ότι  αναγράφονται σε  αυτόν εξωτερικά  τα  οριζόμενα  από  την  διακήρυξη,
προχώρησε  στην  αποσφράγισή  του  και  στη  μονογραφή  της  οικονομικής  προσφοράς  η  οποία  έχει
κατατεθεί  εις διπλούν (Πρωτότυπο και Αντίγραφο). 

Η οικονομική προσφορά του φορέα «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε» έχει ως εξής:
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α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή € Μερική € ΦΠΑ 24% Ολική €
1Α – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1 Καλώδιο  εύκαμπτο  2x1  mm2 ,
λευκό

m 1.700 0,29 493,00 118,32 611,32

2 Ταινία  μονωτική  τύπου  3Μ  ή
ισοδύναμης,  διαστάσεων  :  0,13
mm (πάχος)x19mm (πλάτος)  x
20m (μήκος)

τεμ 300 0,85 255,00 61,20 316,20

3 Ταινία  καουτσούκ  38mm x
0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη)

τεμ 50 7,80 390,00 93,60 483,60

4 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300
χιλ

τεμ 2.600 0,03 78,00 18,72 96,72

5 Βάση  μικροασφαλειών  5Α
(Κομπλέ)

τεμ 600 0,92 552,00 132,48 684,48

ΣΥΝΟΛΟ 1768,00 424,32 2.192,32

Η συνολική τιμή της προσφοράς ανέρχεται στα # Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο
λεπτά# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η ανωτέρω προσφορά δεν
ξεπερνά το ύψος του προϋπολογισμού εισηγείται:

Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε» ως προσωρινού αναδόχου για τα είδη του
«Τμήματος 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ της  ομάδας 1».

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε
το παρόν Πρακτικό Αρ.2 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

      Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος προτείνει  :   Α) την έγκριση των :  α)από 23-07-2019

Πρακτικού  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης

τεχνικών  προσφορών  και  β)  από  29-07-2019  Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι  προμήθεια,

Β) την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ

Α.Ε. και  την  προώθησή  της  στο  στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  της  οικονομικής  του

προσφοράς,   Γ)  την  ανάδειξη  του  οικονομικού  φορέα   ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  Α.Ε. ως  προσωρινού

αναδόχου  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (Τμήμα  1Α  της  ΟΜΑΔΑΣ  1  –

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά

6.917,96€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)  με ποσό προσφοράς:  Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και

τριάντα δύο λεπτά,  συμπ/νου Φ.Π.Α.  (  2.192,32€),   ήτοι,  ποσό προσφοράς χιλίων επτακοσίων

εξήντα οκτώ ευρώ, προ Φ.Π.Α. ( 1.768,00€), σύμφωνα με σχετικό πίνακα  και  σύμφωνα με τα όσα

ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στα  σχετικά  Πρακτικά  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την εισήγηση του

Προέδρου,  τον  σχετικό  φάκελο  του  διαγωνισμού,  τα  α)από  23-07-2019  και  β)  από 29-07-2019

Πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 και

του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Α.- Εγκρίνει τα εξής Πρακτικά : α) από  23-07-2019  Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών,

ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 29-07-2019

Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Τμήμα  1Α της  ΟΜΑΔΑΣ  1  –

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά

6.917,96€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 

     Β.- Αποδέχεται την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ

Α.Ε. η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς,

όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  και  στο  από  23-07-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης

προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

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

Α.Ε.  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Τμήμα 1Α της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 6.917,96€  (συμπ/νου

Φ.Π.Α.),   με ποσό προσφοράς :  Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά,

συμπ/νου Φ.Π.Α. ( 2.192,32€),   ήτοι, ποσό προσφοράς χιλίων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ, προ

Φ.Π.Α. ( 1.768,00€), σύμφωνα με τον  πίνακα που ακολουθεί : 

Οικονομική προσφορά του φορέα «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε» 

α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή € Μερική € ΦΠΑ 24% Ολική €
1Α – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1 Καλώδιο  εύκαμπτο  2x1  mm2 ,
λευκό

m 1.700 0,29 493,00 118,32 611,32

2 Ταινία  μονωτική  τύπου  3Μ  ή
ισοδύναμης,  διαστάσεων  :  0,13
mm (πάχος)x19mm (πλάτος)  x
20m (μήκος)

τεμ 300 0,85 255,00 61,20 316,20

3 Ταινία  καουτσούκ  38mm x
0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη)

τεμ 50 7,80 390,00 93,60 483,60

4 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300
χιλ

τεμ 2.600 0,03 78,00 18,72 96,72

5 Βάση  μικροασφαλειών  5Α
(Κομπλέ)

τεμ 600 0,92 552,00 132,48 684,48

ΣΥΝΟΛΟ 1768,00 424,32 2.192,32

και   σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο

από  29-07-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
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    Δ.- Κάνει  γνωστό στους συμμετέχοντες ότι  για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας

πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης

κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φο-

ρέα και η ένσταση αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/348/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 30-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
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