
Αριθµός Πρακτικού 9

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  10-3-2020

     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 10η Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 7860/5-3-2020 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 εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

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

συζήτησης  του  θέµατος  «Έγκριση  Πρακτικών  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας

σύµβασης για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισµού µελέτης

115.568,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)»,  καθώς  τα  είδη  της  εν  λόγω  προµήθειας  είναι

απαραίτητα  για τη λειτουργία  της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου, οπότε πρέπει  άµεσα να

προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύναψη της σχετικής δηµόσιας σύµβασης.

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

θέµατος.

     ΑΠΟΦΑΣΗ  85  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

Πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑ∆ΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης  115.568,00€

(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)»,   υπενθυµίζει  στα  µέλη  της  Επιτροπής  την  υπ'  αριθµ.
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46/586/2020  απόφασή  τους  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη

δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ. 41/2019 µελέτης για την εν λόγω

προµήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέµατι  ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό και

ορίστηκε  καταληκτική  ηµεροµηνία  υποβολής  προσφορών  η  17-01-2020.  Ο  διαγωνισµός  έλαβε

αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 83614.

  Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'όψιν  της  Επιτροπής  το  από  23-01-2020  πρακτικό

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται στην

παρούσα και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην  Κόρινθο,  την  23-01-2020,  ημέρα Πέμπτη 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.

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

υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 83614 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 47607/31-12-2019 διακήρυξης του Δήμου,

για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 93.200,00€ (άνευ ΦΠΑ).

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού

2. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση

3. Τακτικό Μέλος Αντώνιος Σούκουλης

Η επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  αριθ.  47607/31-12-2019  διακήρυξη  του  Δήμου Κορινθίων,  για  την

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 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 83614. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  17-01-2020  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των

προσφορών είναι η 23-01-2019 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 83614 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 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13/01/2020 16:08:16

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 16/01/2020 09:21:19

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

16/01/2020 15:36:25
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Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής

προσφοράς

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 17/01/2020 12:03:10

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 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 162239

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 163158

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

162532

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 163188

Βάσεις των υποβληθέντων ΤΕΥΔ οιι ανωτέρω οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τον

Πίνακα Ι.

Πίνακας Ι – Προσφορές ανά τμήμα

Ομάδα Οικονομικός φορέας

1 Β ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2 Α ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

3 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

4 Α Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.Β.Τ.Ε

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου των υποβληθέντων προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ

των οικονομικών φορέων ως εξής: 

1. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

• ΤΕΥΔ 

• EE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 75 LT

• ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΑΔ [ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ]

• ISO 9001 2015 GREEN CITY INTERNATIONAL DOO

• ISO 14001 2015 GREEN CITY INTERNATIONAL DOO

• ISO 45001 2018 GREEN CITY INTERNATIONAL DOO

• ISO ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ISO 9001/14001/18001

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΦΗΣ ISO 9227

• ΥΔ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• ΥΔ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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• 14 ΥΔ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  το  TEYΔ  και  το  γραμμάτιο  συστάσεως  χρηματικής

παρακαταθήκης με αρ. 6486/13-01-2020 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους

της διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του με το αρ. 3779/04-02-2020 έγγραφο του

Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 5574/07-02-2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ. 

2. ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 

• Περιεχόμενα προσφοράς Signed

• Επιστολή Προσφοράς Signed

• Εγγυητική Συμμ. Δ.Κορινθιών

• Pages 1-3. Σύσταση ΑΕ_Αρ. 479_200112-2

• ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗΣ _ Ηροδότου 02.10.2018 Signed

• ΓΕΜΗ ανακοίνωση 1523684_11.10.2018_ Αλλαγής Έδρας Ηροδότου

• ΦΕΚ CP Αλλαγής Έδρας Μεσογείων 1.5 ΓΕΜΗ_Γενικό Πιστοποιητικό 2019 09 02

• ΓΕΜΗ_Πιστοπ. Ισχ. Εκπροσ. 2019 09 02

• ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό ΔΣ-εκπροσώπησης Ορθή Επαν. 1.7 ΤΕΥΔ Γερανολιμενική Signed

• Επιστολή Προσφοράς Signed

• Πλαστ. Κάδοι 1100 L-Επίπεδο καπάκι_Τεχνική Περιγραφή Signed

• Πιστοποιητικό EN840_1100L_ με Ελληνική μετάφραση

• Πιστοποιητικό RAL 1.100lt με Ελληνική μετάφραση

• Φυλλάδιο Πλαστ. Κάδου 4-τροχών 500-1100 Λ.

• CE Declaration of Conformity με Ελληνική μετάφραση

• ISO_9001_ESE_GmbH_NP_EN 9.7.2021 με Ελληνική μετάφραση

• ISO_14001_ESE_GmbH_NP_EN_30.09.2019 με Ελληνική μετάφραση

• ESE_World_B_V_-_Group_presentation_-_2015

• 2016 Γερανολιμενική Ισολογισμός Signed

• 2017 Γερανολιμενική Ισολογισμός Signed

• 2018 Γερανολιμενική Ισολογισμός Signed 2.1 ISO-9001-Γερανολιμενική GR Θεωρ.

• ISO-14001-Γερανολιμενική GR Θεωρ.

• OHSAS-18001-Γερανολιμενική GR Θεωρ. 3.1 Γερανολιμενική Γενικό Φυλλάδιο Signed

• Γερανολιμενική Φυλλάδιο για Περιβαλλοντικά Signed

• ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ Παρουσίαση-Προφίλ 2019 06 26

• Τεχνική Επάρκεια-Υποστήριξη Γερανολιμενική 2019 02 03 Signed

• Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ 2019 05 24

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μαζωνάκης

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ελευθεριάδου

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σιτζίμης

• 2018 Ετήσ. Πίνακας Προσωπ. χωρίς αποδοχές 19102018

• Συστατική Χαρτσάς

• Sovel_Συστατική_Επιστολή

• Συστατική ΟΛΠ για Shantui

• Συστατική ΟΛΘ για Konecranes ECHs

• Άρθρο Περιοδικού για GERANOLIMENIKI SOVEL_

• Λ.Τ. ΚΩ Συστατική για κάδους

• Δήμος Αγίας Βαρβάρας Συστατική για κάδους

• Συστατική Κάδων Δήμος Πεντέλης

• Υ.Δ. Ν1599_86 Συγκεντρωτική Signed

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  ΤΕΥΔ  και  την  εγγυητική

επιστολή  με  αρ.  1749992  από  τo ΤΜΕΔΕ  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Η  εγγυητική  επιστολή

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 3777/04-02-2020 και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.1527/05-02-

2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ. 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ
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• ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ

• ΤΕΥΔ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HELESI 13.12.19

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ HELESI 13.12.19

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ HELESI 16.12.19

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ HELESI 13.12.19

• ΦΕΚ HELESI

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΔΩΝ 2018

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΦΙΛ - ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HELESI

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2018

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2017

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2016

• ΔΗΛΩΣΗ CE 1100 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

• ΔΗΛΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• ΕΝ 840 4ΤΡΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

• ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ 4-ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ Δ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  ΤΕΥΔ  και  την  εγγυητική

επιστολή με αρ. 850ΙLG2074305/15-01-2020 από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 3778/04-02-2020 και βεβαιώθηκε αυτή με

το αρ.311361-1 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς. 

4. Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε

• sign-KATAΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

• sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

• sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

• sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

• sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

• sign-ΤΕΥΔ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

• ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

• ISO 9001-14001-18001 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

• ISO 14001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ SULO

• OHSAS 18001 SULO

• sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

• sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

• ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ISO 9001-2015 SULO
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• ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ RAL 1100 ΛΙΤΡΩΝ

• ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΚΑΔΩΝ 1100 LT

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SKZ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

• ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΔΟΥ SULO 1100l_C-Star_

• ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955

• ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058

• ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  ΤΕΥΔ  και  την  εγγυητική

επιστολή  με  αρ.  1750095  από  τo ΤΜΕΔΕ  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Η  εγγυητική  επιστολή

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 3776/04-02-2020 και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.1528/05-02-

2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ. 

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 ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο

σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης φακέλου

προσφοράς

1 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1202/15-01-2020

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 1551/17-01-2020

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

1560/17-01-2020

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 1940/21-01-2020

Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους  ενσφράγιστους  φακέλους.

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή:

Α. Το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα

μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και,

Β. Την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  Επιτροπή,  μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών

προσφορών ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της

διακήρυξης με αρ. 47607/31-12-2019. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι ανά οικονομικό φορέα:

Β.1 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά τou ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις

της μελέτης με αρ.41/2019. 

Β.2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με το έγγραφο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της προσφοράς [αρχείο: 1.  Πλαστ. Κάδοι 1100 L-Επίπεδο

καπάκι_Τεχνική  Περιγραφή  Signed.pdf],  το  καπάκι  του προσφερόμενου  κάδου φέρει  σε  όλη την εμπρόσθια

πλευρά εσοχές και όχι δύο χειρολαβές με τις οποίες θα ανοίγεται το καπάκι, όπως απαιτείται από την παράγραφο

1.4. της Μελέτης με αρ.41/2019.

Β.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. είναι

πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ.41/2019. 

ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛ7-ΛΘ3



Β.3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις

της μελέτης με αρ.41/2019. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού στις 03-3-2020, εισηγείται:

(Α)  την απόρριψη της προσφοράς  της  ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.  από το διαγωνισμό,  σύμφωνα με την περ. (α)  του

άρθρου 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 […]. 

(Β)  την  προώθηση  των  προσφορών  των  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ  και

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε για την Ομάδα Α της διακήρυξης, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. στην

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

(Γ) την προώθηση της προσφοράς του  ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την Ομάδα Β της διακήρυξης,  στην

επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

(Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Στο  σημείο  αυτό  η  επιτροπή  ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  συνέταξε το  παρόν  πρακτικό  το  οποίο  καθαρόγραψε,

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή

Ελένη Σαββανού

Άννα Γιαβάση 

Αντώνιος Σούκουλης 

     Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των ως άνω οικονοµικών φορέων,

σύµφωνα µε το αριθµ. 7835/5-3-2020  έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 06-03-2020

και ώρα 10:00. 

  

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής το από 06-03-2020 πρακτικό

αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονοµικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 06-03-2020

Στην Κόρινθο, σήμερα 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  Κορινθίων,  Κολιάτσου  32,  1ος όροφος,

συνεδρίασε  η  επιτροπή  που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.02/2/2019  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,

προκειμένου να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  οικονομικές προσφορές  που υποβλήθηκαν στον υπ.  αριθ.  83614
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ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ.  47607/31-12-2019 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

3. Αναπληρωματικό μέλος Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 47607/31-12-2019 σχετική διακήρυξη της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 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. Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων

με μοναδικό α/α συστήματος :  

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος

1 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 162239

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 163158

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ

162532

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 163188

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα: ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. δεν ελήφθησε υπόψη στο

στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς οι προσφορές αυτού αποκλείστηκε κατά το στάδιο του

ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  (Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού

Αρ.1).

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 10:47 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, συνέταξε τον Πίνακα Ι, προς υποβοήθηση στην αξιολόγηση των

οικονομικών προσφορών.

Πίνακας Ι

Οικονομικός φορέας Ομάδα Α –  Ομάδα Β - 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- Αποδεκτή προσφορά

ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. Μη αποδεκτή προσφορά -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Αποδεκτή προσφορά -

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Τ.Ε

Αποδεκτή προσφορά -

 

Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τους Πίνακες ΙΙ και Πίνακες ΙΙΙ

Πίνακας ΙΙ. Πίνακας οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Α -   Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1100lt
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα

μέτρησης

Ποσό-

τητα

Τιμή

μονάδας

μελέτης (€)

Μερική

δαπάνη (€)

Τιμή προσφοράς

από ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΕΒΕ

Μερική

δαπάνη

Τιμή

προσφοράς

από

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟ

ΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.Β.Τ.Ε

Μερική

δαπάνη

1

Πλαστικοί 

κάδοι 

απορριμμάτων

1100lt

τεμ 440 180,00 79.200,00 173,50 76.340,00 178,00 78.320,00

    

Μερικό

σύνολο

Ομάδας Α

79.200,00

76.340,00 78.320,00

    ΦΠΑ 24% 19.008,00 18.321,60 18.796,80

    
Σύνολο

Ομάδας Α
98.208,00

94.661,60 97.116,80

Πίνακας ΙIΙ. Πίνακας οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β - Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου 75lt

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή μονάδας

μελέτης (€)

Μερική

δαπάνη (€)

Τιμή

προσφοράς

από

ΧΡΙΣΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μερική

δαπάνη

1
Χυτοσιδηροί κάδοι 

δαπέδου 75lt
τεμ 50 280,00 14.000,00

274,00 13.700,00

    

Μερικό

σύνολο

Ομάδας Β

14.000,00 13.700,00

    ΦΠΑ 24% 3.360,00 3.288,00

    
Σύνολο

Ομάδας Β
17.360,00 16.988,00

Από τον Πίνακα III προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή είναι η

προσφορά του  ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι  η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον

συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει  την τιμή αποκλειστικά ανά Ομάδα,  εισηγείται στην

Οικονομική Επιτροπή:

(Α) Την ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ και του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την

Ομάδα  Α και  Ομάδα  Β αντίστοιχα,  σύμφωνα με  τους  Πίνακες  ΙΙ  και  ΙΙΙ,  γιατί  οι  προσφορές  τους  είναι  πλήρεις,

σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι οι συμφερότερες για το

Δήμο Κορινθίων.

(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. 

Η Επιτροπή

Ελένη Σαββανού               Άννα Γιαβάση                   Αντώνιος Σούκουλης 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: 

(Α)  την  έγκριση  των  α)από  23-01-2020  πρακτικού  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  β)από  06-03-2020

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια, 

(Β)  την  αποδοχή  των  προσφορών  των  οικονοµικών  φορέων  µε  τις  επωνυµίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ και ∆.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε

για την Οµάδα Α της διακήρυξης, και  του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την Οµάδα Β

της διακήρυξης,   οι οποίες προωθήθηκαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικής

προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 23-01-2020 πρακτικό, 

(Γ)  την  απόρριψη  της  προσφοράς  της  ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ  Α.Ε.  από  τον  εν  λόγω  διαγωνισµό,

σύµφωνα  µε  την  περ.  (α)  του  άρθρου  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 […], όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 23-01-2020 πρακτικό, 

(∆)  την  ανάδειξη  του  οικονοµικού  φορέα  µε  την  επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ως προσωρινού   αναδόχου  για την προµήθεια  των

ειδών  της  Οµάδας  Α,  της  αρ.  41/2019  µελέτης και  αριθµ.  47607/31-12-2019  διακήρυξης  του

διαγωνισµού  αυτού, σύµφωνα  µε τον Πίνακα  ΙΙ του  από 06-03-2020 πρακτικού, για  τα  οποία  η

προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  76.340,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα  94.661,60€

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 

(Ε) την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινού

αναδόχου  για  την  προµήθεια  των  ειδών  της  Οµάδας  Β,  της  αρ.  41/2019  µελέτης και  αριθµ.

47607/31-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ του από 06-03-

2020 πρακτικού, για τα οποία η  προσφορά  του ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό των  13.700,00 €

πλέον Φ.Π.Α. και στα 16.988,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρονται στα από 23-01-2020 και 06-03-2020  πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισµού.

     Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός και λέει ότι για την Οµάδα Β - Χυτοσιδηροί

κάδοι δαπέδου 75lt,  υπάρχει ένας µειοδότης και ήταν αρχή της σηµερινής δηµοτικής αρχής, όταν

ήταν αντιπολίτευση να µην ψηφίζει, ενώ τώρα ψηφίζει όλα  τα θέµατα.

     Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, λέει πως ψηφίζει το θέµα λόγω αναγκαιότητας.

    Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει επίσης ότι ο διαγωνισµός είναι ηλεκτρονικός, οπότε δεν τίθεται θέµα

αξιοπιστίας.
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     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

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει τα:  α)από  23-01-2020  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  β)από  06-03-2020

πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονοµικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισµού  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της  προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 115.568,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), τα

οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

       Β.-  Αποδέχεται τις προσφορές των οικονοµικών φορέων µε τις επωνυµίες: 

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ  µε  αύξοντα  αριθµό

προσφοράς συστήµατος τον αριθµό 162532, για την  Οµάδα Α της  αρ. 41/2019 µελέτης και αριθµ.

47607/31-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισµού,

2)  ∆.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.  µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  τον  αριθµό

163188,  για την Οµάδα Α της  αρ. 41/2019  µελέτης και αριθµ. 47607/31-12-2019 διακήρυξης  του

διαγωνισµού και 

3) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό

162239 για  την  Οµάδα  Β της  αρ.  41/2019  µελέτης και  αριθµ.  47607/31-12-2019 διακήρυξης  του

διαγωνισµού,  οι  οποίες  προωθήθηκαν  στο  στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονοµικής

προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 23-01-2020 πρακτικό.

      Γ. - Απορρίπτει  την προσφορά  του  οικονοµικού  φορέα µε την επωνυµία  ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ

Α.Ε.  µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  τον  αριθµό  163158,  για  την  Οµάδα  Α της  αρ.

41/2019 µελέτης και αριθµ. 47607/31-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε την

περ. (α) του άρθρου 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  […], όπως ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρεται στο από 23-01-2020 πρακτικό.

     ∆.- Ανακηρύσσει προσωρινό  ανάδοχο  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς

συστήµατος  τον  αριθµό  162532, για  την  προµήθεια  των  ειδών  της  Οµάδας  Α, της  αρ.  41/2019

µελέτης και αριθµ. 47607/31-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισµού, ως ο κάτωθι πίνακας:
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α/

α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή μονάδας

μελέτης (€)

Μερική δαπάνη

(€)

Τιμή

προσφοράς

από ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ

ΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΕΒΕ

Μερική

δαπάνη

1

Πλαστικοί 

κάδοι 

απορριμμά

των 1100lt

τεμ 440 180,00 79.200,00 173,50 76.340,00

    
Μερικό σύνολο

Ομάδας Α
79.200,00

76.340,00

    ΦΠΑ 24% 19.008,00 18.321,60

    Σύνολο Ομάδας Α 98.208,00

94.661,60

 για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 76.340,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα

94.661,60€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρεται στο ιστορικό

της παρούσης και στο από 06-03-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό  162239, για την

προµήθεια  των  ειδών  της  Οµάδας  Β, της  αρ.  41/2019  µελέτης και  αριθµ.  47607/31-12-2019

διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, ως ο κάτωθι πίνακας:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή μονάδας

μελέτης (€)

Μερική

δαπάνη (€)

Τιμή

προσφοράς

από

ΧΡΙΣΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μερική

δαπάνη

1
Χυτοσιδηροί κάδοι 

δαπέδου 75lt
τεμ 50 280,00 14.000,00

274,00 13.700,00

    

Μερικό

σύνολο

Ομάδας Β 
14.000,00 13.700,00

    ΦΠΑ 24% 3.360,00 3.288,00

    

Σύνολο

Ομάδας Β 17.360,00 16.988,00

  για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 13.700,00 € πλέον Φ.Π.Α. και στα

16.988,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,   όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό

της παρούσης και στο από 06-03-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
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    Στ.- Γνωστοποιεί  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 9/85/2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 13-3-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτονται  τα  από  23-01-2020   και  από  06-03-2020   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 ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην  Κόρινθο,  την  23-01-2020,  ημέρα Πέμπτη 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.

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

υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 83614 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 47607/31-12-2019 διακήρυξης του Δήμου,

για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 93.200,00€ (άνευ ΦΠΑ).

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού

2. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση

3. Τακτικό Μέλος Αντώνιος Σούκουλης
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Η επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  αριθ.  47607/31-12-2019  διακήρυξη  του  Δήμου Κορινθίων,  για  την

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 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 83614. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  17-01-2020  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των

προσφορών είναι η 23-01-2019 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 83614 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 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13/01/2020 16:08:16

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 16/01/2020 09:21:19

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

16/01/2020 15:36:25

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 17/01/2020 12:03:10

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 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 162239

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 163158

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

162532

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 163188

Βάσεις των υποβληθέντων ΤΕΥΔ οιι ανωτέρω οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τον

Πίνακα Ι.

Πίνακας Ι – Προσφορές ανά τμήμα

Ομάδα Οικονομικός φορέας

1 Β ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2 Α ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

3 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

4 Α Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.Β.Τ.Ε

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου των υποβληθέντων προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ

των οικονομικών φορέων ως εξής: 

5. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

• ΤΕΥΔ 

• EE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 75 LT

• ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΑΔ [ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ]

• ISO 9001 2015 GREEN CITY INTERNATIONAL DOO

• ISO 14001 2015 GREEN CITY INTERNATIONAL DOO

• ISO 45001 2018 GREEN CITY INTERNATIONAL DOO

• ISO ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ISO 9001/14001/18001

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΦΗΣ ISO 9227

• ΥΔ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• ΥΔ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

• 14 ΥΔ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  το  TEYΔ  και  το  γραμμάτιο  συστάσεως  χρηματικής

παρακαταθήκης με αρ. 6486/13-01-2020 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους

της διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του με το αρ. 3779/04-02-2020 έγγραφο του

Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 5574/07-02-2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ. 

6. ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 

• Περιεχόμενα προσφοράς Signed

• Επιστολή Προσφοράς Signed

• Εγγυητική Συμμ. Δ.Κορινθιών

• Pages 1-3. Σύσταση ΑΕ_Αρ. 479_200112-2

• ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗΣ _ Ηροδότου 02.10.2018 Signed

• ΓΕΜΗ ανακοίνωση 1523684_11.10.2018_ Αλλαγής Έδρας Ηροδότου

• ΦΕΚ CP Αλλαγής Έδρας Μεσογείων 1.5 ΓΕΜΗ_Γενικό Πιστοποιητικό 2019 09 02

• ΓΕΜΗ_Πιστοπ. Ισχ. Εκπροσ. 2019 09 02

• ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό ΔΣ-εκπροσώπησης Ορθή Επαν. 1.7 ΤΕΥΔ Γερανολιμενική Signed

• Επιστολή Προσφοράς Signed

• Πλαστ. Κάδοι 1100 L-Επίπεδο καπάκι_Τεχνική Περιγραφή Signed

• Πιστοποιητικό EN840_1100L_ με Ελληνική μετάφραση

• Πιστοποιητικό RAL 1.100lt με Ελληνική μετάφραση

• Φυλλάδιο Πλαστ. Κάδου 4-τροχών 500-1100 Λ.

• CE Declaration of Conformity με Ελληνική μετάφραση

• ISO_9001_ESE_GmbH_NP_EN 9.7.2021 με Ελληνική μετάφραση

• ISO_14001_ESE_GmbH_NP_EN_30.09.2019 με Ελληνική μετάφραση

• ESE_World_B_V_-_Group_presentation_-_2015

• 2016 Γερανολιμενική Ισολογισμός Signed

• 2017 Γερανολιμενική Ισολογισμός Signed

• 2018 Γερανολιμενική Ισολογισμός Signed 2.1 ISO-9001-Γερανολιμενική GR Θεωρ.

• ISO-14001-Γερανολιμενική GR Θεωρ.

• OHSAS-18001-Γερανολιμενική GR Θεωρ. 3.1 Γερανολιμενική Γενικό Φυλλάδιο Signed

• Γερανολιμενική Φυλλάδιο για Περιβαλλοντικά Signed

• ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ Παρουσίαση-Προφίλ 2019 06 26

• Τεχνική Επάρκεια-Υποστήριξη Γερανολιμενική 2019 02 03 Signed

• Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ 2019 05 24

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μαζωνάκης

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ελευθεριάδου
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• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σιτζίμης

• 2018 Ετήσ. Πίνακας Προσωπ. χωρίς αποδοχές 19102018

• Συστατική Χαρτσάς

• Sovel_Συστατική_Επιστολή

• Συστατική ΟΛΠ για Shantui

• Συστατική ΟΛΘ για Konecranes ECHs

• Άρθρο Περιοδικού για GERANOLIMENIKI SOVEL_

• Λ.Τ. ΚΩ Συστατική για κάδους

• Δήμος Αγίας Βαρβάρας Συστατική για κάδους

• Συστατική Κάδων Δήμος Πεντέλης

• Υ.Δ. Ν1599_86 Συγκεντρωτική Signed

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  ΤΕΥΔ  και  την  εγγυητική

επιστολή  με  αρ.  1749992  από  τo ΤΜΕΔΕ  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Η  εγγυητική  επιστολή

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 3777/04-02-2020 και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.1527/05-02-

2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ. 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

• ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ

• ΤΕΥΔ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HELESI 13.12.19

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ HELESI 13.12.19

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ HELESI 16.12.19

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ HELESI 13.12.19

• ΦΕΚ HELESI

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΔΩΝ 2018

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΦΙΛ - ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HELESI

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2018

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2017

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2016

• ΔΗΛΩΣΗ CE 1100 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

• ΔΗΛΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• ΕΝ 840 4ΤΡΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

• ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ 4-ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ Δ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  ΤΕΥΔ  και  την  εγγυητική

επιστολή με αρ. 850ΙLG2074305/15-01-2020 από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 3778/04-02-2020 και βεβαιώθηκε αυτή με

το αρ.311361-1 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς. 

8. Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε

• sign-KATAΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

• sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

• sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

• sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

• sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
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• sign-ΤΕΥΔ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

• sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

• ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

• ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

• ISO 9001-14001-18001 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

• ISO 14001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ SULO

• OHSAS 18001 SULO

• sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

• sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

• ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ISO 9001-2015 SULO

• ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ RAL 1100 ΛΙΤΡΩΝ

• ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΚΑΔΩΝ 1100 LT

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SKZ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

• ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΔΟΥ SULO 1100l_C-Star_

• ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955

• ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058

• ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• sign-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  ΤΕΥΔ  και  την  εγγυητική

επιστολή  με  αρ.  1750095  από  τo ΤΜΕΔΕ  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Η  εγγυητική  επιστολή

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 3776/04-02-2020 και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.1528/05-02-

2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ. 

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 ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο

σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης φακέλου

προσφοράς

1 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1202/15-01-2020

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 1551/17-01-2020

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

1560/17-01-2020

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 1940/21-01-2020

Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους  ενσφράγιστους  φακέλους.

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή:

Α. Το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα

μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και,

Β. Την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  Επιτροπή,  μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών

προσφορών ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της
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διακήρυξης με αρ. 47607/31-12-2019. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι ανά οικονομικό φορέα:

Β.1 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά τou ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις

της μελέτης με αρ.41/2019. 

Β.2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με το έγγραφο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της προσφοράς [αρχείο: 1.  Πλαστ. Κάδοι 1100 L-Επίπεδο

καπάκι_Τεχνική  Περιγραφή  Signed.pdf],  το  καπάκι  του προσφερόμενου  κάδου φέρει  σε  όλη την εμπρόσθια

πλευρά εσοχές και όχι δύο χειρολαβές με τις οποίες θα ανοίγεται το καπάκι, όπως απαιτείται από την παράγραφο

1.4. της Μελέτης με αρ.41/2019.

Β.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. είναι

πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ.41/2019. 

Β.3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις

της μελέτης με αρ.41/2019. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού στις 03-3-2020, εισηγείται:

(Α)  την απόρριψη της προσφοράς  της  ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.  από το διαγωνισμό,  σύμφωνα με την περ. (α)  του

άρθρου 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 […]. 

(Β)  την  προώθηση  των  προσφορών  των  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ  και

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε για την Ομάδα Α της διακήρυξης, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. στην

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

(Γ) την προώθηση της προσφοράς του  ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την Ομάδα Β της διακήρυξης,  στην

επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

(Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Στο  σημείο  αυτό  η  επιτροπή  ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  συνέταξε το  παρόν  πρακτικό  το  οποίο  καθαρόγραψε,

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή

Ελένη Σαββανού

Άννα Γιαβάση 

Αντώνιος Σούκουλης 

   ..........................................................................................................................................................
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 06-03-2020

Στην Κόρινθο, σήμερα 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  Κορινθίων,  Κολιάτσου  32,  1ος όροφος,

συνεδρίασε  η  επιτροπή  που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.02/2/2019  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,

προκειμένου να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  οικονομικές προσφορές  που υποβλήθηκαν στον υπ.  αριθ.  83614

ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ.  47607/31-12-2019 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 

 

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

3. Αναπληρωματικό μέλος Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 47607/31-12-2019 σχετική διακήρυξη της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 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. Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων

με μοναδικό α/α συστήματος :  

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος

1 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 162239

2 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 163158

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ

162532

4 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 163188

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα: ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. δεν ελήφθησε υπόψη στο

στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς οι προσφορές αυτού αποκλείστηκε κατά το στάδιο του

ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  (Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού

Αρ.1).

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 10:47 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, συνέταξε τον Πίνακα Ι, προς υποβοήθηση στην αξιολόγηση των

οικονομικών προσφορών.

Πίνακας Ι

ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛ7-ΛΘ3



Οικονομικός φορέας Ομάδα Α –  Ομάδα Β - 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- Αποδεκτή προσφορά

ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. Μη αποδεκτή προσφορά -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Αποδεκτή προσφορά -

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Τ.Ε

Αποδεκτή προσφορά -

 

Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τους Πίνακες ΙΙ και Πίνακες ΙΙΙ

Πίνακας ΙΙ. Πίνακας οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Α -   Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1100lt

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα

μέτρησης

Ποσό-

τητα

Τιμή

μονάδας

μελέτης (€)

Μερική

δαπάνη (€)

Τιμή προσφοράς

από ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΕΒΕ

Μερική

δαπάνη

Τιμή

προσφοράς

από

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟ

ΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.Β.Τ.Ε

Μερική

δαπάνη

1

Πλαστικοί 

κάδοι 

απορριμμάτων

1100lt

τεμ 440 180,00 79.200,00 173,50 76.340,00 178,00 78.320,00

    

Μερικό

σύνολο

Ομάδας Α

79.200,00

76.340,00 78.320,00

    ΦΠΑ 24% 19.008,00 18.321,60 18.796,80

    
Σύνολο

Ομάδας Α
98.208,00

94.661,60 97.116,80

Πίνακας ΙIΙ. Πίνακας οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β - Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου 75lt

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή μονάδας

μελέτης (€)

Μερική

δαπάνη (€)

Τιμή

προσφοράς

από

ΧΡΙΣΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μερική

δαπάνη

1
Χυτοσιδηροί κάδοι 

δαπέδου 75lt
τεμ 50 280,00 14.000,00

274,00 13.700,00

    

Μερικό

σύνολο

Ομάδας Β

14.000,00 13.700,00

    ΦΠΑ 24% 3.360,00 3.288,00

    
Σύνολο

Ομάδας Β
17.360,00 16.988,00

Από τον Πίνακα III προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή είναι η

προσφορά του  ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι  η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον

συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει  την τιμή αποκλειστικά ανά Ομάδα,  εισηγείται στην

Οικονομική Επιτροπή:
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(Α) Την ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ και του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την

Ομάδα  Α και  Ομάδα  Β αντίστοιχα,  σύμφωνα με  τους  Πίνακες  ΙΙ  και  ΙΙΙ,  γιατί  οι  προσφορές  τους  είναι  πλήρεις,

σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι οι συμφερότερες για το

Δήμο Κορινθίων.

(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. 

Η Επιτροπή

Ελένη Σαββανού               Άννα Γιαβάση                   Αντώνιος Σούκουλης 
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