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Αριθμός Πρακτικού 36
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 22-10-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 36982/18-10-2019 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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ., 8)Κορδώσης Χρ..
Απόντες
1)Πούρος Γεώργ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης)
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 447η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για τα
είδη της Ομάδας 1 «Μηχανήματα Φόρτωσης» της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις
Ομάδες

1

&

2

της

αρ.

30/2018

επικαιροποιημένης

μελέτης,

δημοπρατούμενου

προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 161.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»
υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 37/587/2018 απόφασή της, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
της αρ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν
οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 21-01-2019. Ο διαγωνισμός έλαβε
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αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68771. Ακολούθως, με την
αριθμ. 26/290/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα α)από 25-01-2019 πρακτικό
αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών και β)από 14-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών, που αφορούν την Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης», της επιτροπής αξιολόγησης
του

εν

θέματι

διαγωνισμού,

έγινε

δεκτή

η

προσφορά

του

οικονομικού

φορέα

Δ.Φ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 125572
για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης της αριθμ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης και
αριθμ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης
και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο
οικονομικός φορέας με την επωνυμία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. με αύξοντα αριθμό
προσφοράς συστήματος τον αριθμό 125572 για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης» της αριθμ.
30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης και αριθμ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, για
την οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 99.780,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα
123.727,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών του εν λόγω διαγωνισμού Δ.Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κλήθηκε με το αριθμ. 29985/30-8-2019 έγγραφο του Δήμου
Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-10-2019 πρακτικό
αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την
Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης» του εν λόγω διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ 1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ» ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Στην Κόρινθο, 16-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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. 68771 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης του Δήμου, για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ 1
«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ».
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
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3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

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 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄ αριθ. 26/290/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον
συμμετέχοντα.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με
την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς με αρ. πρωτ.: 29985/30-8-2019, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της 45344/24-12-2018
διακήρυξης του διαγωνισμού.
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 10-092019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 16-10-2019.
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 67967 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, του οποίου τα
αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:
Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 09-092019 είναι τα εξής:
1.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
2.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
3.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
4.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
5.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
6.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
7.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
8.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
9.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – A
10.
sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
11.
sign-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ TAXISNET
12.
sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 195Α.pdf
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
sign-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018.pdf
sign-ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018.pdf
sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf
sign-ΕΝΤΥΠΟ Ε3 2018.
Βιβλίο μετοχών
ISO 9001-14001-18001 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε..pdf
ISO 9001 ATLAS ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11632
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9506
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8090
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8089
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 5804
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4805.
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3907
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1116
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1048
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 819
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 555
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058
ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955.

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον
31141/10-09-2019 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη
διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού
φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ:
1.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 12746/26-7-2019 για τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
2.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 12747/26-7-2019 για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
3.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 274044/29-7-2019 για την ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΔΡΑΖΙΝΑΚΗ
4.
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρ. :67235517/29-8-2019 και
ισχύ έως 21/9/2019.
5.
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρ. :66099699/9-1-2019 και
ισχύ έως 9/2/2019
6.
Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
7.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 211704/25-4-2019 με
ισχύ έως 24-10-2019.
8.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ-Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε (τ. ΕΤΑΑ) με αρ. πρωτ.: 11474/08-07-2019 με ισχύ έως 08-01-2020
για τον ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
9.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 838/05-06-2019 με ισχύ
έως 04-12-2019 για ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
10.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 38014/25-1-2019 με ισχύ
έως 24-7-2019
11.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ-Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε (τ. ΕΤΑΑ) με αρ. πρωτ.: 21387/14-12-2018 με ισχύ έως 14-062019 για τον ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
12.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 48/14-01-2019 με ισχύ
έως 12-07-2019 για ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ. : 16775/19-06-2019, 7588/19-06-2019,
40709/19-6-2019, 40711/19-6-2019, 40713/19-6-2019, 40708/19-6-2019, 40712/19-62019, 40710/19-6-2019.
Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ.: 886/14-6-2019
Βεβαίωση Εφετείου Αθηνών αρ. 763/2019
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 883524/29-8-2019
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 870211/30-7-2019
Προσωποποιημένη πληροφόρηση taxisnet περί μη αναστολής δραστηριοτήτων με
ημερομηνία εκτύπωσης 4-9-2019.
Ένορκη Βεβαίωση 21867/19-6-2019
Ένορκη βεβαίωση 21866/18-6-2019
Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΕΠΕ με αρ. 154097/5-4-2019
Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΕΠΕ με αρ. 442555/3-12-2018
Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΕΠΕ με αρ. 24376/23-1-2018
Ένορκη βεβαίωση 21865/18-6-2018
ΦΕΚ
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του
Ν. 4412/2016.
Υπεύθυνες δηλώσεις
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αρ. πρωτ.
7250/20-8-2019
Υπεύθυνη δήλωση-χρηματοοικονομική επάρκεια
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αρ. πρωτ.: 290779/24-11-2016- κατάθεσης οικονομικών
καταστάσεων και ισολογισμού έτους 2015.,
Ισολογισμός έτους 2016
Καταχώριση ισολογισμού έτους 2017
Ισολογισμός έτους 2018
Ισοζύγιο περιόδου Δεκέμβριος 2018
Ε3 φορολογικού έτους 2018
Υπεύθυνη Δήλωση- τεχνική επαγγελματική ικανότητα
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Συμβάσεις
Παρουσίαση εταιρείας Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού
Πίνακες προσωπικού
Έγγραφο τεχνικού προσωπικού εκτέλεσης προμήθειας και τεχνικής εξυπηρέτησης
Πτυχία, βεβαιώσεις, εμπειρία.
ΙSO 9001/2015, ημερ. Λήξης 12/4/2020
ΙSO 14001/2015, ημερ. Λήξης 12/4/2020
OHASAS 18001/2017 ημερ. Λήξης 12/4/2020
Βιβλίο μετοχών
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ισχύος έως 1-12-2020 της ΑΤLAS
Πρακτικό Δ.Σ.-4-9-2019
Καταστατικό
ΦΕΚ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε
έντυπη μορφή είναι πλήρη 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. 26/290/2019, εισηγείται:
(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων
(Β) την κήρυξη της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών
σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ
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ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΤΕΜ.
ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
€

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€

1

1

100.000,00

99.780,00

100.000,00
24.000,00
124.000,00

99.780,00
23.947,20
123.727,20

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 16-10-2019 πρακτικού
αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας
1 «Μηχανήματα φόρτωσης» της αριθμ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης και αριθμ. 45344/2412-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. σε ανάδοχο της
προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα 99.780,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 123.727,20€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από
16-10-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει ότι μία απ΄ τις αρχές του σημερινού Προέδρου
κατά την προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν να μην ψηφίζει τις κατακυρώσεις των διαγωνισμών,
όταν υπήρχε μόνο μία προσφορά, ενώ τώρα τα ψηφίζει κι ας υπάρχει μόνο μία προσφορά.
Ο Πρόεδρος απαντά πως παραμένει στην άποψη πως πρέπει να υπάρχουν περισσότερες
προσφορές. Καθώς όμως τα πρακτικά που έρχονται προς έγκριση τώρα, αφορούν διαγωνισμούς
που έρχονται από παλιότερα, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να τα ψηφίσει, εκτός αν ακυρώσουν
τους σχετικούς διαγωνισμούς.
Ο κ. Πνευματικός λέει πως υπάρχει παθολογία στις διαδικασίες των διαγωνισμών κι είναι πολύ
εύκολο να γίνουν λάθη και να απορρίπτονται οι προσφορές.
Ο Πρόεδρος λέει πως οι νέες μελέτες του Δήμου θα είναι τέτοιες, που θα υπάρχουν περισσότερες
της μιας προσφορές.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 16-10-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις Ομάδες 1 & 2 της αρ. 30/2018
επικαιροποιημένης μελέτης, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά
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161.200,00€

(συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ),

που

έλαβε

αύξοντα

αριθμό

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68771, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την
προμήθεια

των ειδών

της

Ομάδας

1

«Μηχανήματα

φόρτωσης»

της

αριθμ.

30/2018

επικαιροποιημένης μελέτης και αριθμ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού τον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. (Λένορμαν 210 Αθήνα, Α.Φ.Μ.
094079008, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 125572
για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα φόρτωσης» της αριθμ. 30/2018 επικαιροποιημένης μελέτης και
αριθμ. 45344/24-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, για την οποία η προσφορά του ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 99.780,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 123.727,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΤΕΜ.
ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
€

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€

1

1

100.000,00

99.780,00

100.000,00
24.000,00
124.000,00

99.780,00
23.947,20
123.727,20

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 την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ
20/7131.0005 ποσού 198.400,00€ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων».

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/447/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-11-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 16-10-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:
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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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ 1
«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ» ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Στην Κόρινθο, 16-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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. 68771 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45344/24-122018 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
ΟΜΑΔΑ 1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ».
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

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 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄ αριθ. 26/290/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον συμμετέχοντα.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε
να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς με αρ.
πρωτ.: 29985/30-8-2019, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της 45344/2412-2018 διακήρυξης του διαγωνισμού.
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 10-09-2019 και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 16-10-2019.
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 67967 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.
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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, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν
αναλυτικά ως εξής:
Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 09-09-2019 είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
sign-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – A
sign-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
sign-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ TAXISNET
sign-ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 195Α.pdf
sign-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
sign-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
sign-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018.pdf
sign-ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018.pdf
sign-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf
sign-ΕΝΤΥΠΟ Ε3 2018.
Βιβλίο μετοχών
ISO 9001-14001-18001 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε..pdf
ISO 9001 ATLAS ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11632
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9506
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8090
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8089
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 5804
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4805.
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3907
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1116
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1048
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 819
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 555
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 3058
ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2955.

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 31141/10-09-2019
αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε
ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ:
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 12746/26-7-2019 για τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 12747/26-7-2019 για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 274044/29-7-2019 για την ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΖΙΝΑΚΗ
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρ. :67235517/29-8-2019 και ισχύ έως
21/9/2019.
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρ. :66099699/9-1-2019 και ισχύ έως
9/2/2019
Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 211704/25-4-2019 με ισχύ έως 2410-2019.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ-Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
&Ε.Δ.Ε (τ. ΕΤΑΑ) με αρ. πρωτ.: 11474/08-07-2019 με ισχύ έως 08-01-2020 για τον ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 838/05-06-2019 με ισχύ έως 0412-2019 για ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 38014/25-1-2019 με ισχύ έως 247-2019
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ-Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε (τ. ΕΤΑΑ) με αρ. πρωτ.: 21387/14-12-2018 με ισχύ έως 14-06-2019 για τον
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 48/14-01-2019 με ισχύ έως 12-072019 για ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ. : 16775/19-06-2019, 7588/19-06-2019,
40709/19-6-2019, 40711/19-6-2019, 40713/19-6-2019, 40708/19-6-2019, 40712/19-6-2019,
40710/19-6-2019.
Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ.: 886/14-6-2019
Βεβαίωση Εφετείου Αθηνών αρ. 763/2019
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 883524/29-8-2019
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 870211/30-7-2019
Προσωποποιημένη πληροφόρηση taxisnet περί μη αναστολής δραστηριοτήτων με ημερομηνία
εκτύπωσης 4-9-2019.
Ένορκη Βεβαίωση 21867/19-6-2019
Ένορκη βεβαίωση 21866/18-6-2019
Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΕΠΕ με αρ. 154097/5-4-2019
Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΕΠΕ με αρ. 442555/3-12-2018
Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΕΠΕ με αρ. 24376/23-1-2018
Ένορκη βεβαίωση 21865/18-6-2018
ΦΕΚ
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του Ν.
4412/2016.
Υπεύθυνες δηλώσεις
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αρ. πρωτ. 7250/208-2019
Υπεύθυνη δήλωση-χρηματοοικονομική επάρκεια
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αρ. πρωτ.: 290779/24-11-2016- κατάθεσης οικονομικών καταστάσεων
και ισολογισμού έτους 2015.,
Ισολογισμός έτους 2016
Καταχώριση ισολογισμού έτους 2017
Ισολογισμός έτους 2018
Ισοζύγιο περιόδου Δεκέμβριος 2018
Ε3 φορολογικού έτους 2018
Υπεύθυνη Δήλωση- τεχνική επαγγελματική ικανότητα
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Συμβάσεις
Παρουσίαση εταιρείας Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού
Πίνακες προσωπικού
Έγγραφο τεχνικού προσωπικού εκτέλεσης προμήθειας και τεχνικής εξυπηρέτησης
Πτυχία, βεβαιώσεις, εμπειρία.
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44. ΙSO 9001/2015, ημερ. Λήξης 12/4/2020
45. ΙSO 14001/2015, ημερ. Λήξης 12/4/2020

46.
47.
48.
49.
50.
51.

OHASAS 18001/2017 ημερ. Λήξης 12/4/2020
Βιβλίο μετοχών
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ισχύος έως 1-12-2020 της ΑΤLAS
Πρακτικό Δ.Σ.-4-9-2019
Καταστατικό
ΦΕΚ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι
πλήρη 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. 26/290/2019, εισηγείται:
(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων
(Β) την κήρυξη της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον κάτωθι
Πίνακα
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΤΕΜ.
ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
€

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€

1

1

100.000,00

99.780,00

100.000,00
24.000,00
124.000,00

99.780,00
23.947,20
123.727,20

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
Άννα Γιαβάση
Ελένη Σαββανού
Αντώνιος Σούκουλης

