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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 21-05-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.
Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο,
4)Φαρμάκη

Γεώργιο,

5)Ζώγκο

Ανδρέα,

6)Μπάκουλη

Δημήτριο,

7)Νανόπουλο

Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με
τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21 η Μαΐου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:15 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 17434/1705-2019 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.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση
Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,
5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Μπάκουλης Δημ..
Απόντες
1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 208η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 19/321/2018 απόφασή της,
με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της αρ. 40/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν
οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 12-10-2018. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 64408.

Ακολούθως, με την αριθμ.

607/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης
προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το
οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, της επιτροπής αξιολόγησης για τον εν
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θέματι διαγωνισμό, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων:
1)«Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου» με αριθμό προσφοράς συστήματος 111539, 2)«Αφοι
Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113664 και 3)«NO LIMIT ΜΕΠΕ» με
αριθμό προσφοράς συστήματος 113424, διότι οι τεχνικές προσφορές τους δεν πληρούν τις
απαιτήσεις και τους όρους της σχετικής διακήρυξης και μελέτης, έγινε δεκτή η προσφορά του
οικονομικού φορέα «BRINX A.E.» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113185 για τα είδη με α/α 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 για τα οποία η τεχνική του προσφορά ήταν
σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης και μελέτης κι ορίστηκε πως
προχωρά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς, και κηρύχθηκε
άγονος ο ως άνω διαγωνισμός για τα είδη με αρ. α/α 7, 15, 18, 19 και 21, για τα οποία οι
προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με τη διακήρυξη με αρ. 31294/17-9-2018 και τη
μελέτη με αρ. 40/2018. Ακολούθως, με την αριθμ. 5/15/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το από 28-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του
ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «BRINX A.E.» με
αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 113185 για την προμήθεια των ειδών με α/α
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης
διαγωνισμού και της αριθμ. 40/2018 μελέτης, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον
Φ.Π.Α. και στα 54.697,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ορίστηκε η επανάληψη του
διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας των ειδών με α/α 7, 15, 18, 19
και 21 της με αρ. 40/2018 μελέτης για την εν λόγω προμήθεια δημοπρατούμενου προϋπολογισμού
μελέτης για τα είδη αυτά 12.925,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τα οποία ο διαγωνισμός
με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 64408 κρίθηκε άγονος,
επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση των ως άνω ειδών και επανακαθορίστηκαν οι όροι
διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 20, 22, 23 του εν λόγω διαγωνισμού «BRINX A.E.» κλήθηκε με το αριθμ. 11662/02-042019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης
και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού,
της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται
στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «BRINX A.E.» και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα. Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο
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του Δήμου, λαμβάνοντας τον 13117/12-4-2019 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών,
όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την
έναρξη της διαδικασίας.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά και σε έντυπη
μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης
διαγωνισμού και η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την κήρυξη της «BRINX A.E.» σε
ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της αριθμ.
40/2018 μελέτης, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 54.697,42€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 14-05-2019 πρακτικού
αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης
διαγωνισμού και της αριθμ. 40/2018 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την
κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «BRINX A.E.» σε ανάδοχο της προμήθειας των
ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 με συνολικό ποσό
προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 54.697,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του
διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές
νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 14-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

προϋπολογισμού

μελέτης

145.780,60€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 64408, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την
προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 της αριθμ.
31294/17-9-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της αριθμ. 40/2018 μελέτης του ως άνω
διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «BRINX A.E.» (Πανσέληνου 4, Θεσσαλονίκη,
Α.Φ.Μ. 099774123, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος
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ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 113185, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 44.110,82€ πλέον Φ.Π.Α. και στα
54.697,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή
προϋπολογισμού

Τιμή
προσφοράς

Δαπάνη

17000

3,60

1,18

20.060,00

1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

2

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ
ΜΟΝΩΣΗ

48

35,00

12,04

577,92

3

ΓΑΝΤΙΑ PVC

72

3,00

2,75

198,00

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

43

3,00

1,80

77,40

5

760

7,00

4,86

3.693,60

6

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί
100 τεμ.)
ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES

78

15,00

6,75

526,50

8

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

220

22,30

15,17

3.337,40

9

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

5500

1,00

0,30

1.650,00

10

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

216

12,00

5,67

1.224,72

11

22

35,00

5,48

120,56

12

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΑΛΟΤΣΕΣ

38

20,00

10,33

392,54

13

ΑΡΒΥΛΑ

401

50,00

24,96

10.008,96

14

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

30

10,00

9,81

294,30

16

ΚΑΠΕΛΟ

320

3,50

3,50

1.120,00

17

ΚΡΑΝΟΣ

100

10,00

6,97

697,00

20

ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

2

11,00

6,39

12,78

22

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

8

7,00

6,93

55,44

23

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

10

35,00

6,37

63,70

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

44.110,82
10.586,60
54.697,42

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 ως
εξής:
-ΚΑ 10/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»
ποσού 131,44€,
-ΚΑ 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού
7.530,52€,
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-ΚΑ 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού
86.959,96€,
-ΚΑ 30/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού
13.288,34€,
-ΚΑ 35/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού
26.527,45€ και
-ΚΑ 45/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού
11.342,89€.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/208/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 25-06-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 14-05-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Στην Κόρινθο, την 14-5-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ.
2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 64408 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31294/17-92018 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος
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Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών
αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της BRINX A.E.
ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με αρ. 11662/02-42019, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω
διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 12-4-2019 και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 14-5-2019 και ώρα 9:00.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 64408 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 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 τα
δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα υποβληθέντα από τον οικονομικό φορέα BRINX A.E. στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία
υποβολής 10-4-2019 είναι τα εξής:

















ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ αρ.πρωτ. 46852/02-4-2019
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ αρ. πρωτ. 46847/02-4-2019
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗ αρ. πρωτ. 46780/02-4-2019
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ αρ. πρωτ. 46842/02-4-2019
ΑΑΔΕ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) αρ. πρωτ. 66483898/02-4-2019 λήξη 026-2019
ΑΑΔΕ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) αρ. πρωτ. 65647940/04-10-2018 λήξη 0411-2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΦΚΑ αρ.πρωτ. 107805/05-3-2019 λήξη 04-9-2019
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΦΚΑ αρ.πρωτ. 473841/04-10-2018 λήξη 03-4-2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΕ με αρ. 348011/04-4-2018
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με αρ.πρ.:12830/08-4-2019
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Νο.11500 από 20-3-2019
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Νο.11251 από 10-10-2018
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
με αρ.πρ.12829/08-4-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με αρ.πρ. 12828/08-4-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ με
αρ.πρ.:12831/08-4-2019
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ με αρ.πρ. 12833/084-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ με αρ.πρ.12834/08-4-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ με αρ. πρωτ.: 2999/01-4-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ BRINX A.E. με αρ. πρωτ.: 2998/01-4-2019
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ με αρ. 792402.1141367/03-4-2019
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ με αρ. 671815.961152/05-10-2018
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ με αρ. 792389.1141348/03-4-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ με αρ. 1385388/08-10-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ με αρ. 37266/05-12-2013
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ με αρ. 792389.1141348/03-4-2019
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ με αρ. 671795.961121/05-10-2018
ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. ΣΤΟ ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ.: 1215/07-2-2013
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» της 03-4-2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ με αρ. πρωτ.: μ138/07-01-2019
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Alpha Bank
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 1801:2008/BS OHSAS 18001

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 13117/12-4-2019 αριθμό
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. Η
Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την Επιτροπή προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
από τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση
της οικονομικής επιτροπής με αρ.15/2019, εισηγείται:
(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων
(Β) την κήρυξη της «BRINX A.E.» σε ανάδοχο της προμήθειας και την κατακύρωση σε αυτήν των ειδών σύμφωνα με
τον Πίνακα:
Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή
προϋπολογισμού

Τιμή
προσφοράς

Δαπάνη

17000

3,60

1,18

20.060,00

1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

2

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ
ΜΟΝΩΣΗ

48

35,00

12,04

577,92

3

ΓΑΝΤΙΑ PVC

72

3,00

2,75

198,00

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

43

3,00

1,80

77,40

5

760

7,00

4,86

3.693,60

6

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί
100 τεμ.)
ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES

78

15,00

6,75

526,50

8

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

220

22,30

15,17

3.337,40

9

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

5500

1,00

0,30

1.650,00

10

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

216

12,00

5,67

1.224,72
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22

35,00

5,48

120,56

12

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΑΛΟΤΣΕΣ

38

20,00

10,33

392,54

13

ΑΡΒΥΛΑ

401

50,00

24,96

10.008,96

14

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

30

10,00

9,81

294,30

16

ΚΑΠΕΛΟ

320

3,50

3,50

1.120,00

17

ΚΡΑΝΟΣ

100

10,00

6,97

697,00

20

ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

2

11,00

6,39

12,78

22

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

8

7,00

6,93

55,44

23

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

10

35,00

6,37

63,70

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

44.110,82
10.586,60
54.697,42

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα
Η Επιτροπή
Γιαβάση Άννα
Σαββανού Ελένη
Σούκουλης Αντώνιος

