
Αριθµός Πρακτικού 46

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  30-12-2019

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  46870/24-12-2019  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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,  5),

Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης  Χρ.,2)  Μπίτζιος  ∆ηµ.(προσήλθε  κατά  την  συζήτηση  του  8ου  θέµατος  Ηµερησίας

∆ιάταξης).

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 585  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού  για τη σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για

την προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Επαναληπτικός διαγωνι-

σµός  προϋπολογισµού  µελέτης  566.045,84€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει

στα µέλη της Επιτροπής την αριθµ. 11/97/2019 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές

προδιαγραφές,  τα  τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  αρ.  64/2018 µε-

λέτης του ∆ήµου για την εν θέµατι προµήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέµατι

διαγωνισµό και ορίστηκε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλε-

κτρονικό διαγωνισµό η 17-05-2019.  Ο διαγωνισµός έλαβε αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνι-

σµού συστήµατος τον αριθµό 71995. 
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Ακολούθως µε την υπ' αριθµ.26/291/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής: 

   Α.-Εγκρίθηκε το από 23-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών

συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης του  εν  λόγω

ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού,

    Β.- Αποκλείστηκε - απορρίφθηκε  από τον διαγωνισµό η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την

επωνυµία MERCEDES BENZ AEE µε αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό 136733

για  την  Οµάδα  1  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και  αριθµ.  13053/11-04-2019 διακήρυξης

διαγωνισµού,

   Γ.- Κηρύχθηκε  άγονος ο εν θέµατι διαγωνισµός για την Οµάδα 1 της αριθµ. 64/2018 µελέτης και

αριθµ.  13053/11-04-2019 διακήρυξης διαγωνισµού, για την οποία η προσφορά που υποβλήθηκε

δεν έγινε δεκτή, και για τις Οµάδες 2, 3 και 4, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά, και ως εκ

τούτου µαταιώθηκε ο διαγωνισµός για το σύνολο της εν λόγω προµήθειας, 

   ∆.- Ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 566.045,84€ (συµπε-

ριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο

ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ. 64/2018 µελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυ-

ξης διενέργειας του εν λόγω ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού και ορίστηκε καταληκτι-

κή ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  η 11-10-2019. Ο διαγωνισµός έλαβε αύξοντα αριθµό ηλε-

κτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 79246.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 17-10-2019 πρακτικό Αρ.1,  απο-

σφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών

της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην

παρούσα και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο, την 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την

υπ. αριθ. 2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις

προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 79246 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 29988/30-8-

2019 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων».

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 29988/30-8-2019 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για

την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» 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 79246. Η καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 11-10-2019 και η ημερομηνία

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17-10-2019 και ώρα 10:00.

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  79246  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 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. 

[ERGOTRACK]

11/10/2019 12:07:21

2 Mercedes – Benz AEE 11/10/2019 13:30:43

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 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. 

[ERGOTRACK]

11/10/2019 12:07:21

2 Mercedes – Benz AEE 11/10/2019 13:30:43

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK] συμμετέχει στο διαγωνισμό

ΑΔΑ: 9ΑΣ1ΩΛ7-7Λ4



για την Ομάδα 1: Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα. 

1.  Η  επιτροπή  ακολούθως  προέβη  στην  καταγραφή  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  της  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK], που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ_e4_2007_46-0017-18

2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. 871991.1262193/05-8-2019

3. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης με αρ. 871991.1262192/05-8-2019

4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. 871991.1262191/05-8-2019

5. Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών με αρ. 871991.1262190/05-8-2019

6. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. της 07-10-2019 για συμμετοχή στον διαγωνισμό

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ. 633/737895-5/Α΄/07-10-2019 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1_e4-595_2009-2018_932D-0108-00 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2_E4-R24-030883-00

10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)_signed

11. Υπεύθυνη Δήλωση της ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ

12. Υπόδειγμα δήλωσης συμμόρφωσης της ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ

13. Prospectus DAF Trucks N.V.

14. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ERGOTRAK DAF_signed

15. ΠΡΟΦΙΛ ERGOTRAK_signed

16. ΔΗΛΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_signed

17. EEEΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο από Τάκη Σταύρο 

18. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της ERGOTRACK με ισχύ έως 07-5-2021

19. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ERGOTRAK

20. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της TAΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ με ισχύ έως 10-10-21

21. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της DAF Trucks N.V. με ισχύ έως 02-9-2021

22. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (PROSPECTUS) DAF-CF-brochure_signed

23. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (SPEC-SHEET ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)_signed

24. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΡΟΦΗΣ)_turning circle_signed

25. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)_grade ability_signed

26. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΒΑΡΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)_kerb weight_signed

27. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟΥ)_MX-13_engine_brake_signed

28. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ-ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ)_PACCAR MX-13 Euro VI 315 kW_signed

29. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)_Gearbox for CF models with engine MX-11 or MX-13 -

CF_signed

30. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)_wb 4550_signed

31. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ)_tyre radius_signed

32. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΨΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)_vehicle height_signed

33. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ_1)_chassis height_signed

34. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ_2)_chassis height-unladen_chassis_signed

35. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_signed

36. Υπ.Δηλωση ERGOTRAK_signed

37. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_DAF CF 430 FAT 6x4 Rigid_Δήμος Κορινθίων_signed

38. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 633/737895-

5/Α΄/07-10-2019 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  H εγγυητική επιστολή

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 37447/22-10-2019 έγγραφο του Δήμου και επιβεβαιώθηκε

αυτή με το από 23-10-2019 email της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.  

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.  [ERGOTRACK] υπέβαλλε σωστά όλα τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το EEEΣ 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
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στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

2. H Mercedes – Benz AEE συμμετέχει στο διαγωνισμό για την Ομάδα 1: Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με

ανατρεπόμενη καρότσα

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της Mercedes – Benz AEE,

που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ. GRZ111254/23-9-2019 της ALPHA BANK

2. EEEΠ ψηφιακά υπογεγραμμένο από Γιάκα Θεοφάνη και Ευαγγελούλη Αντώνιο

3. Υπεύθυνες δηλώσεις της Mercedes – Benz AEE

4. Υπεύθυνη δήλωση της Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε.

5. Φύλλο συμμόρφωσης τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα

6. Παρουσίαση της Mercedes – Benz AEE – Τεχνικός εξοπλισμός_Εξασφάλιση Ποιότητας

7. Παρουσίαση Εργοστασίου Παραγωγής Πλαισίων

8. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 907880.1317506/02-10-2019

9. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

10. με αρ. 907880.1317508/02-10-2019

11. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Mercedes – Benz AEE ισχύος έως 14-4-2020.

12. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της Mercedes – Benz AEE ισχύος έως 22-4-2019

13. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Daimler AG ισχύος έως 14-5-2021

14. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της Daimler AG ισχύος έως 19-5-2020

15. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε ισχύος έως 15-9-2021

16. Κατάσταση εξουσιοδοτημένων συνεργείων

17. Παρουσίαση της Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε

18. Τεχνική περιγραφή του MERCEDES-BENZ AROCS 2648 K

19. Σχέδιο βασικού οχήματος MERCEDES-BENZ AROCS 2648 K

20. Σχέδιο τελικού οχήματος

21. Τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων

22. Prospectus του οχήματος

23. Τεχνικά στοιχεία υπερκατασκευής

24. Εκπαίδευση χρήσης οχήματος Mercedes-Benz Arocs 2648K

25. Άδειες λειτουργίας συνεργείων

26. Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε. Qualified Partner

27. Τεχνική προσφορά του συστήματος

28. CE_Ευρωπαικη Εγκριση τυπου MB Arocs

29. CE_Yπερκατασκευή

30. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων

31. Τεχνική Προσφορά συστήματος

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το ΕΕΕΠ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ALPHA

BANK με  αρ.  GRZ111254/23-9-2019  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  H εγγυητική  επιστολή

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 37445/22-10-2019 έγγραφο του Δήμου και επιβεβαιώθηκε

αυτή με το από 23-10-2019 έγγραφο της APLHA BANK.  

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι οικονομικοί

φορείς  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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Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης

δικαιολογητικών

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. 

[ERGOTRACK]

35934/14-10-2019

2 Mercedes – Benz AEE 35924/14-10-2019

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους ενσφράγιστους φακέλους.

 

Η Mercedes – Benz AEE υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το EEEΣ

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

προσφοράς για την Ομάδα 1 ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και

τους όρους της διακήρυξης με αρ. 13053/11-4-2019 και διαπίστωσε τα κάτωθι:  

B.1  Για  την  τεχνική  προσφορά  της  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Ε.

[ERGOTRACK]

• Σύμφωνα με:

Τα οριζόμενα στην σελίδα 50 της διακήρυξης: “Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα

και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των

προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16),  και  πρέπει να

περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

[...] ε)  Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων για τους υπόχρεους παραγωγούς οχημάτων των

οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στον διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ' αυτή την υποχρέωση, σύμφωνα με

το άρθρο 2 του ΠΔ 116/2004. Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού.

[...]

Η  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  Α.Ε.Ε.  [ERGOTRACK]  δεν  υπέβαλλε  με  την

προσφορά της Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων.

B.2 Για την τεχνική προσφορά της Mercedes – Benz AEE:

H τεχνική προσφορά της  Mercedes –  Benz AEE πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των

τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 64/2018 και προκρίνεται στην

επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών

για την Ομάδα 1.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παρ. 2.4.6 “Λόγοι απόρριψης προσφορών” της διακήρυξης, σύμφωνα

με την οποία:  “H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και  της  αξιολόγησης των

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με

τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους [...] 2.4.3

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), [...] θ) η οποία παρουσιάζει

ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της  παρούσης  διακήρυξης  και

αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης”, ολοκλήρωσε τα δύο στάδια

του διαγωνισμού στις 11-12-2019 και εισηγείται: 

ΑΔΑ: 9ΑΣ1ΩΛ7-7Λ4



(Α)  την απόρριψη της  προσφοράς  της  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.

[ERGOTRACK] για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν πρακτικό,

(Β)  την  προώθηση  της  προσφοράς  της  Mercedes –  Benz AEE στο  στάδιο  της  αποσφράγισης  της

οικονομικής προσφοράς για την Ομάδα 1,

(Β)  την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για τις  Ομάδες 2,  3  και  4,  εφόσον δεν κατατέθηκε καμία

προσφορά για τις Ομάδες αυτές .

(Γ) την επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες 2, 3 και 4 με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης

και της μελέτης.

(Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

     Η αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών των ως άνω οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε

το αριθµ. 46310/20-12-2019 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 23-12-2019 και ώρα

10:00.

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των µελών της Επιτροπής το από 23-12-2019 πρακτικό

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

διαγωνισµού για την εν λόγω προµήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23-12-2019

Στην  Κόρινθο,  σήμερα 23-12-2019,  ημέρα Δευτέρα 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.2/2/2019  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να

αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  οικονομικές  προσφορές  που  υποβλήθηκαν  στον  υπ.  αριθ.  79246

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  της  υπ.  αριθ.  29988/30-8-2019  διακήρυξης  του  Δήμου  Κορινθίων,  για  την

«Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων». 

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 29988/30-8-2019 σχετική διακήρυξη της «Προμήθειας

οχημάτων Δήμου Κορινθίων» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον
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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»  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η

πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.  Οι  οικονομικές  προσφορές  που  αποσφραγίστηκαν  ήταν  των

οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:  

Οικονομικός φορέας Αρ. Προσφοράς

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK]

150914

2 Mercedes – Benz AEE 151474

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών 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 10:18 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Επισημαίνεται ότι:

Η οικονομική προσφορά της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK]

για την Ομάδα 1 «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» δεν ελήφθη υπόψη

στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που  ακολούθησε,  καθώς  η  προσφορά  είχε

απορριφθεί  κατά  το  στάδιο  του  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1).

Για  τις  Ομάδες  2  «Προμήθεια  ημιφορτηγού  ανοιχτού  τύπου  4x4»,  3  «Προμήθεια  μεταχειρισμένου

ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» και 3 «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος» δεν είχε υποβληθεί καμία

προσφορά στον διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό Αρ.1 προχώρησε στη σύνταξη του Πίνακα Ι,

όπου φαίνεται η προσφερόμενη τιμή της  Mercedes –  Benz AEE για το είδος της Ομάδας 1 «Προμήθεια

τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα»

Πίνακας Ι 

Ομάδα Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή

μελέτης

(€)

Προσφερόμε

νη τιμή (€)

1

Προμήθεια τριαξονικού 

φορτηγού με 

ανατρεπόμενη καρότσα

τε

μ 1 166.200,00 146.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 166.200,00 146.500,00

ΦΠΑ 24% 39.888,00 35.160,00

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 206.088,00 181.660,00

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει  η ανάδειξη της  Mercedes –  Benz AEE.  ως προσωρινού

αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας 1 γιατί η προσφορά της ως προς το είδος «Προμήθεια τριαξονικού

φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» είναι  πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και  τις

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ.64/2018. Το σύνολο της ανάθεσης στην Mercedes – Benz AEE.

ανέρχεται στα 146.500,00€ προ ΦΠΑ (βλέπε Πίνακα Ι).

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
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 (Α) Την  ανάδειξη  του  οικονομικού  φορέα  «Mercedes –  Benz AEE.»  ως  προσωρινού  αναδόχου  της

προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» σύμφωνα με τον

Πίνακα Ι. του παρόντος πρακτικού. 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος λέει ότι πρόκειται για Επαναληπτικό διαγωνισµό που έχει

αποτέλεσµα µόνο για την Οµάδα 1 και είναι  άγονος για τα υπόλοιπα και ότι η  επανάληψη θα γίνει µε

όρους που υπάρχουν στην αγορά. Λέει επίσης ότι οι µελέτες της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής

είχαν προδιαγραφές που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα. Ακολούθως προτείνει:   (Α) την

έγκριση  των:  α)  από  17-10-2019  πρακτικού  Αρ.1,  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  β)  από  23-12-2019

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

αξιολόγησης διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια,   (Β)  την αποδοχή  της προσφοράς του

οικονοµικού  φορέα  MERCEDES BENZ AEE για  την  Οµάδα  1  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και

αριθµ.  29988/30-08-2019  διακήρυξης  διαγωνισµού,  η  οποία  προωθήθηκε  στο  στάδιο

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς, (Γ) την απόρριψη της προσφοράς του

οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK], ο οποίος  δεν υπέβαλλε µε την προσφορά του  Βεβαίωση εγγραφής στο

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών,  (∆) την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου για τις Οµάδες 2, 3 και

4  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και  αριθµ.  29988/30-08-2019  διακήρυξης  διαγωνισµού  και  την

µαταίωσή του για τις οµάδες αυτές,  (Ε)την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα  MERCEDES BENZ

A.E.E. ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της Οµάδας 1 της αριθµ. 64/2018

µελέτης και αριθµ. 29988/30-08-2019 διακήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρονται στα από 17-10-2019 και 23-12-2019 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισµού.

       Στο σηµείο αυτό, παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Αλ., και λέει ότι  η παράταξη του ∆ηµάρχου

στο παρελθόν ως αντιπολίτευση, ποτέ δεν ψήφιζε τον µοναδικό προσφέροντα-ανάδοχο. Όσον αφορά

τις  προδιαγραφές,  τις  έχει  ψηφίσει  και  αυτή.  Επίσης,  οι  προδιαγραφές  είναι  αυτές  που  ορίζει  η

υπηρεσία και δεν τις ελέγχουν ποτέ οι αιρετοί – δηµοτική αρχή. Επίσης, λέει ότι άγονοι διαγωνισµοί

υπήρχαν στο παρελθόν και θα υπάρξουν και στο µέλλον,  θα βγουν και άλλοι άγονοι διαγωνισµοί. 

       Ο Πρόεδρος λέει ότι - όπως έχει ξαναπεί -  οι διαγωνισµοί αυτοί είναι συνεχιζόµενοι από την δη-

µοτική αρχή του κ.Πνευµατικού και επειδή το όχηµα είναι απαραίτητο για την λειτουργία των υπηρε-

σιών, εκ των πραγµάτων η παρούσα δηµοτική αρχή είναι δεσµευµένη να στηριχτεί  στον διαγωνισµό.

Συµφωνεί ότι οι όροι έχουν ήδη ψηφιστεί χωρίς ιδιαίτερη έρευνα και καταλήγει, λέγοντας ότι το  αυτο-

κίνητο είναι απαραίτητο και για τον λόγο αυτό ψηφίζεται το θέµα.

 

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

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού, τα ως άνω αναφερόµενα πρακτικά της επιτροπής
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αξιολόγησης,  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  72 του  Ν.  3852/2010 και  του  Ν.4412/2016, όπως  ισχύουν,

καθώς και όλες τις ισχύουσες, σχετικές, νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει τα  α)  από  17-10-2019  πρακτικό  Αρ.1,  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 23-12-2019 πρακτικό

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

διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια, του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε α/α

ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ  τον  αριθµό  79246,  για  την  σύναψη  δηµόσιας

σύµβασης  της  προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  – Επαναληπτικός

διαγωνισµός προϋπολογισµού µελέτης 566.045,84€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. τα οποία

επισυνάπτονται στην παρούσα.

      Β.- Αποδέχεται  την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  MERCEDES BENZ

A.E.E.  µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  τον  αριθµό  151474  για  την  Οµάδα  1

“Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε  ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και

αριθµ. 29988/30-08-2019  διακήρυξης διαγωνισµού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο

ιστορικό της παρούσης και στο από 17-10-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού. το

οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

    Γ. Αποκλείει-απορρίπτει από τον διαγωνισµό την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την

επωνυµία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK], µε

αύξοντα  αριθµό συστήµατος  150914  για  την  Οµάδα  1  “Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε

ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και  αριθµ.  29988/30-08-2019  διακήρυξης

διαγωνισµού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης

και στο από 17-10-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται

στην παρούσα. 

   ∆.-  Κηρύσσει  άγονο τον  εν  θέµατι  διαγωνισµό  για  τις  Οµάδες  2 «Προµήθεια  ηµιφορτηγού

ανοιχτού  τύπου  4x4»,  3  «Προµήθεια  µεταχειρισµένου  ισοπεδωτή  γαιών  (Γκρέιντερ)»  και  3

«Προµήθεια γεωργικού µηχανήµατος» για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά, και ως εκ τούτου

µαταιώνει τον διαγωνισµό  για  τις Οµάδες 2, 3 και 4, της εν λόγω προµήθειας, όπως ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 17-10-2019 πρακτικό της επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού.

      Ε.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  MERCEDES

BENZ A.E.E. µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς συστήµατος  τον αριθµό  151474 για  την  Οµάδα  1

“Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε  ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και

αριθµ. 29988/30-08-2019 διακήρυξης διαγωνισµού, για την οποία η προσφορά του ανέρχεται στο

συνολικό ποσό των 146.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 181.660,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ως

ο κάτωθι πίνακας:
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Πίνακας Ι 

Ομάδα Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή

μελέτης

(€)

Προσφερόμε

νη τιμή (€)

1

Προμήθεια τριαξονικού 

φορτηγού με 

ανατρεπόμενη καρότσα

τε

μ 1 166.200,00 146.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 166.200,00 146.500,00

ΦΠΑ 24% 39.888,00 35.160,00

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 206.088,00 181.660,00

 όπως  ακριβώς  και αναλυτικά  αναφέρεται στο ιστορικό  της  παρούσης  και  στο  από  23-12-2019

πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

  Στ.- 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 κατα-

τίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/585/2019.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   20-01-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτονται  τα  από  17-10-2019  και  από  23-12-2019  πρακτικά  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισµού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην  Κόρινθο,  την  17-10-2019,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:00,  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και

Πολεοδομίας  του  Δήμου  Κορινθίων  (Δημοκρατίας  1),  συνεδρίασε  η  επιτροπή  που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.

2/2/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  προσφορές  που

υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 79246 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 29988/30-8-2019 διακήρυξης του Δήμου,

για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων».

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Η  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  αριθ.  29988/30-8-2019  διακήρυξη  του  Δήμου  Κορινθίων,  για  την

«Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» 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 79246. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  11-10-2019  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των

προσφορών είναι η 17-10-2019 και ώρα 10:00.

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 79246 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 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. 

[ERGOTRACK]

11/10/2019 12:07:21

2 Mercedes – Benz AEE 11/10/2019 13:30:43

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 :
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Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. 

[ERGOTRACK]

11/10/2019 12:07:21

2 Mercedes – Benz AEE 11/10/2019 13:30:43

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.  [ERGOTRACK] συμμετέχει  στο διαγωνισμό για την

Ομάδα 1: Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα. 

1. Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK], που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ_e4_2007_46-0017-18

2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. 871991.1262193/05-8-2019

3. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης με αρ. 871991.1262192/05-8-2019

4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. 871991.1262191/05-8-2019

5. Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών με αρ. 871991.1262190/05-8-2019

6. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. της 07-10-2019 για συμμετοχή στον διαγωνισμό

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ. 633/737895-5/Α΄/07-10-2019 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1_e4-595_2009-2018_932D-0108-00 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2_E4-R24-030883-00

10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)_signed

11. Υπεύθυνη Δήλωση της ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ

12. Υπόδειγμα δήλωσης συμμόρφωσης της ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ

13. Prospectus DAF Trucks N.V.

14. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ERGOTRAK DAF_signed

15. ΠΡΟΦΙΛ ERGOTRAK_signed

16. ΔΗΛΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_signed

17. EEEΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο από Τάκη Σταύρο 
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18. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της ERGOTRACK με ισχύ έως 07-5-2021

19. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ERGOTRAK

20. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της TAΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ με ισχύ έως 10-10-21

21. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της DAF Trucks N.V. με ισχύ έως 02-9-2021

22. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (PROSPECTUS) DAF-CF-brochure_signed

23. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (SPEC-SHEET ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)_signed

24. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΡΟΦΗΣ)_turning circle_signed

25. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)_grade ability_signed

26. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΒΑΡΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)_kerb weight_signed

27. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟΥ)_MX-13_engine_brake_signed

28. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ-ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ)_PACCAR MX-13 Euro VI 315 kW_signed

29. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)_Gearbox for CF models with engine MX-11 or MX-13 - CF_signed

30. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)_wb 4550_signed

31. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ)_tyre radius_signed

32. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΨΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)_vehicle height_signed

33. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ_1)_chassis height_signed

34. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ_2)_chassis height-unladen_chassis_signed

35. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_signed

36. Υπ.Δηλωση ERGOTRAK_signed

37. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_DAF CF 430 FAT 6x4 Rigid_Δήμος Κορινθίων_signed

38. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 633/737895-5/Α΄/07-

10-2019 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. H εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την

εγκυρότητα της με το αρ. 37447/22-10-2019 έγγραφο του Δήμου και επιβεβαιώθηκε αυτή με το από 23-10-2019 email

της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.  

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK] υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το EEEΣ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
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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.

2.  H Mercedes –  Benz AEE συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  για  την  Ομάδα  1:  Προμήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  με

ανατρεπόμενη καρότσα

Η επιτροπή ακολούθως προέβη  στην  καταγραφή  των δικαιολογητικών συμμετοχής της  Mercedes –  Benz AEE,  που

υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

32. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ. GRZ111254/23-9-2019 της ALPHA BANK

33. EEEΠ ψηφιακά υπογεγραμμένο από Γιάκα Θεοφάνη και Ευαγγελούλη Αντώνιο

34. Υπεύθυνες δηλώσεις της Mercedes – Benz AEE

35. Υπεύθυνη δήλωση της Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε.

36. Φύλλο συμμόρφωσης τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα

37. Παρουσίαση της Mercedes – Benz AEE – Τεχνικός εξοπλισμός_Εξασφάλιση Ποιότητας

38. Παρουσίαση Εργοστασίου Παραγωγής Πλαισίων

39. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 907880.1317506/02-10-2019

40. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

41. με αρ. 907880.1317508/02-10-2019

42. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Mercedes – Benz AEE ισχύος έως 14-4-2020.

43. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της Mercedes – Benz AEE ισχύος έως 22-4-2019

44. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Daimler AG ισχύος έως 14-5-2021

45. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της Daimler AG ισχύος έως 19-5-2020

46. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε ισχύος έως 15-9-2021

47. Κατάσταση εξουσιοδοτημένων συνεργείων

48. Παρουσίαση της Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε

49. Τεχνική περιγραφή του MERCEDES-BENZ AROCS 2648 K
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50. Σχέδιο βασικού οχήματος MERCEDES-BENZ AROCS 2648 K

51. Σχέδιο τελικού οχήματος

52. Τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων

53. Prospectus του οχήματος

54. Τεχνικά στοιχεία υπερκατασκευής

55. Εκπαίδευση χρήσης οχήματος Mercedes-Benz Arocs 2648K

56. Άδειες λειτουργίας συνεργείων

57. Γ. Κ. Σφαντός Ε.Ε. Qualified Partner

58. Τεχνική προσφορά του συστήματος

59. CE_Ευρωπαικη Εγκριση τυπου MB Arocs

60. CE_Yπερκατασκευή

61. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων

62. Τεχνική Προσφορά συστήματος

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το ΕΕΕΠ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ALPHA BANK με αρ.

GRZ111254/23-9-2019  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  H εγγυητική  επιστολή  ελέγχθηκε  ως  προς  την

εγκυρότητα  της  με  το αρ.  37445/22-10-2019 έγγραφο  του  Δήμου και  επιβεβαιώθηκε  αυτή  με  το  από  23-10-2019

έγγραφο της APLHA BANK.  

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι οικονομικοί φορείς  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:

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. 

[ERGOTRACK]

35934/14-10-2019

2 Mercedes – Benz AEE 35924/14-10-2019

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους ενσφράγιστους φακέλους.
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Η  Mercedes –  Benz AEE υπέβαλλε  σωστά  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  δηλαδή  το  EEEΣ  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 προσφοράς για

την Ομάδα 1 ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης

με αρ. 13053/11-4-2019 και διαπίστωσε τα κάτωθι:  

B.1 Για την τεχνική προσφορά της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK]

• Σύμφωνα με:

Τα οριζόμενα στην σελίδα 50 της διακήρυξης: “Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και τα

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια,  χρησιμοποιούνται  για την αξιολόγηση των προσφορών και

περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και

με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

[...] ε)  Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων για τους υπόχρεους παραγωγούς οχημάτων των οποίων τα

προϊόντα προσφέρονται στον διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ' αυτή την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ

116/2004. Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού. [...]

Η  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK]  δεν υπέβαλλε με την προσφορά της

Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων.

B.2 Για την τεχνική προσφορά της Mercedes – Benz AEE:

H τεχνική προσφορά της  Mercedes –  Benz AEE πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών

προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 64/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του

διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 1.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παρ. 2.4.6 “Λόγοι απόρριψης προσφορών” της διακήρυξης,  σύμφωνα με την

οποία:  “H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,

απορρίπτει,  σε  κάθε  περίπτωση,  προσφορά:  α)  η  οποία δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με τον  τρόπο και  με το

περιεχόμενο  που  ορίζεται  πιο  πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  [...]  2.4.3  (Περιεχόμενο  φακέλων

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  [...]  θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης”, ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού στις 11-12-2019 και εισηγείται: 

(Α) την απόρριψη της προσφοράς της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK]

για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν πρακτικό,
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(Β)  την  προώθηση  της  προσφοράς  της  Mercedes –  Benz AEE στο  στάδιο  της  αποσφράγισης  της  οικονομικής

προσφοράς για την Ομάδα 1,

(Β) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για τις Ομάδες 2, 3 και 4, εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τις

Ομάδες αυτές .

(Γ) την επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες 2, 3 και 4 με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και της

μελέτης.

(Δ) 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

Ελένη Σαββανού 

Άννα Γιαβάση 

Αντώνιος Σούκουλης 

.............................................................................................................................................................

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23-12-2019

Στην Κόρινθο, σήμερα 23-12-2019, ημέρα Δευτέρα 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.2/2/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές

προσφορές  που  υποβλήθηκαν  στον  υπ.  αριθ.  79246  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  της  υπ.  αριθ.  29988/30-8-2019

διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων». 

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 29988/30-8-2019 σχετική διακήρυξη της «Προμήθειας οχημάτων

Δήμου Κορινθίων» 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
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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» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο

περιεχόμενο τους. Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό

α/α συστήματος:  

Οικονομικός φορέας Αρ. Προσφοράς

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK]

150914

2 Mercedes – Benz AEE 151474

Αναφορικά  με  το  περιεχόμενο  των  προσφορών  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 10:18 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Επισημαίνεται ότι:

Η οικονομική προσφορά της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK] για την

Ομάδα 1 «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» δεν ελήφθη υπόψη στην αξιολόγηση

των  οικονομικών  προσφορών  που  ακολούθησε,  καθώς  η  προσφορά  είχε  απορριφθεί  κατά  το  στάδιο  του

ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

Αρ.1).

Για τις Ομάδες 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4», 3 «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών

(Γκρέιντερ)»  και  3  «Προμήθεια  γεωργικού  μηχανήματος»  δεν  είχε  υποβληθεί  καμία  προσφορά  στον

διαγωνισμό. 

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  το  Πρακτικό  Αρ.1  προχώρησε  στη  σύνταξη  του  Πίνακα  Ι,  όπου

φαίνεται  η  προσφερόμενη  τιμή  της  Mercedes –  Benz AEE για  το  είδος  της  Ομάδας  1  «Προμήθεια  τριαξονικού

φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα»

Πίνακας Ι 

Ομάδα Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή μελέτης

(€)

Προσφερόμενη

τιμή (€)

1

Προμήθεια τριαξονικού 

φορτηγού με 

ανατρεπόμενη καρότσα τεμ 1 166.200,00 146.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 166.200,00 146.500,00

ΦΠΑ 24% 39.888,00 35.160,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 206.088,00 181.660,00

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της Mercedes – Benz AEE.  ως προσωρινού αναδόχου της

προμήθειας  της  Ομάδας  1  γιατί  η  προσφορά  της  ως  προς  το  είδος  «Προμήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  με

ανατρεπόμενη καρότσα» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της

μελέτης με αρ.64/2018. Το σύνολο της ανάθεσης στην Mercedes – Benz AEE.  ανέρχεται στα 146.500,00€ προ ΦΠΑ

(βλέπε Πίνακα Ι).

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 (Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Mercedes –  Benz AEE.» ως  προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με

τίτλο  «Προμήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  με  ανατρεπόμενη  καρότσα»  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  Ι.  του παρόντος

πρακτικού. 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών,

συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 
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Η Επιτροπή

Σαββανού Ελένη               Γιαβάση Άννα                   Σούκουλης Αντώνιος
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