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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αριθµός Πρακτικού 24
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 19-5-2020
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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και
στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, σήµερα τηv 19η Μαΐου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως
11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 13259/15-5-2020 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 µε επικοινωνία µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ..
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµ.., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Σταυρέλης Νικ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 213η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

προϋπολογισµού

µελέτης

74.291,38€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την υπ' αριθµ.42/521/2019
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απόφασή τους µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο
ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ. 25/2019 µελέτης για την εν λόγω προµήθεια,
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέµατι

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό και µε την

υπ'αριθµ.πρωτ. 44185/09-12-2019 αναλυτική ∆ιακήρυξη ορίστηκε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών η 28-12-2019. Ο διαγωνισµός έλαβε αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 82875.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπ'όψιν της Οικονοµικής
Επιτροπής το από 03-01-2020 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:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου
Κορινθίων»
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Στην Κόρινθο, την 03-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 42/522/09-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 82875 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ.
αριθ. 44185/08-12-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών και
σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 59.912,40€ (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

Παναγοπούλου Φωτεινή

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 44185/08-12-2019 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την
«Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων» και
το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 82875. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 28-12-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών είναι η 03-01-2020 και ώρα 14:24.
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 82875 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
1

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς
24-12-2019 13:04:06

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
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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 :

1

Οικονομικός φορέας
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Α/Α προσφοράς συστήματος
160353

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου των υποβληθέντων προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ
του οικονομικού φορέα ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ΤΕΥΔ
Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 5396/23-12-2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων
Υπεύθυνη Δήλωση τεχνικών προδιαγραφών
Τεχνική Προσφορά συστήματος
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με αρ. 0654-CPR-0136, λήξης 30-4-2022
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, λήξης 12-04-2022
Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης [ΕΝ 197-1:2011] σε ισχύ
Δήλωση επίδοσης Αρ.26 του προϊόντος CHEMIUM 184 από 20-02-2017
Έκθεση χημικής ανάλυσης καταλληλότητας νερού για χρήση σε σκυρόδεμα με αρ.NL597/19

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής
παρακαταθήκης με αρ. 5396/23-12-2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του με το αρ. 12126/2020 έγγραφο του Δήμου
και βεβαιώθηκε αυτή με το από 5-5-2020 έγγραφο του Τ.Π.Κ.Δ.
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο οικονομικός φορέας 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
1

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης φακέλου
προσφοράς
47224/30-12-2019

Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο.
Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ υπέβαλλε 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 της τεχνικής
προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της
διακήρυξης με αρ. 44185/08-12-2019. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ.25/2019.
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Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού στις 05-05-2020, εισηγείται:
(Α) την προώθηση της προσφοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για όλα τα είδη της μελέτης
με αρ.25/2019, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
Η Επιτροπή
Ελένη Σαββανού
Άννα Γιαβάση
Φωτεινή Παναγοπούλου

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του ως άνω οικονοµικού φορέα
σύµφωνα µε το αριθµ. 12535/07-05-2020 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 12-052020 και ώρα 10:00.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπ'όψιν της Επιτροπής το από
12-05-2020 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
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου
Κορινθίων»
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 12-05-2020
Στην Κόρινθο, σήμερα 12-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1 ος 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. 82875
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 44185/08-12-2019 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια
αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων».
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. 44185/08-12-2019 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια αδρανών
υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων» για τις ανάγκες του Δήμου
Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους
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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. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με
μοναδικό α/α συστήματος :
Οικονομικός φορέας
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1

Α/Α προσφοράς συστήματος
160353

Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε
ενημέρωση του προμηθευτή έγινε στις 11:45 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προφοράς και συνέταξε τον Πίνακα Ι.
Πίνακας Ι.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
μελέτης (€)

Μερική
δαπάνη
(€)

Τιμή προσφοράς
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ
– ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μερική δαπάνη
(€)

1

3Α

Ton

90

5,36

482,40

5,35

481,50

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

Ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

4

ΣΚΥΡΟ

Ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

Ton

120

6,00

720,00

6,00

720,00

Μ3

900

62,00

55.800,00

62,00

55.800,00

ΦΟΡΑ

15

110,00

1.650,00

110,00

1.650,00

Μερικό
σύνολο
Ομάδας Α

59.912,40

59.911,50

ΦΠΑ 24%

14.378.98

14.378,76

Σύνολο
Ομάδας Α

74.291,38

74.290,26

5
6
7

ΑΜΜΟΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
(Α) Την ανάδειξη της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου
Κορινθίων», σύμφωνα με τον Πίνακα Ι, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι συμφέρουσα 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

Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει :
(Α)την έγκριση των α)από 03-01-2020 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 12-05-2020
πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια,
(Β) την αποδοχή της προσφοράς του

οικονοµικού

φορέα

µε την

επωνυµία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ η οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και

αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 03-01-2020
πρακτικό,
(Γ) την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της αρ. 29/2019 µελέτης και

αριθµ.44185/08-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι του από
12-05-2020 πρακτικού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
59.911,50€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 74.290,26€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Κόλλια Κων/να και
Πούρος Γεώργιος, δήλωσαν γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πως συµφωνούν µε την έγκριση
του ως άνω πρακτικού και την ανάδειξη του ανωτέρω οικονοµικού φορέα ως προσωρινού
αναδόχου, σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου.
Οι κ.κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δήλωσαν µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου τα εξής: “ Απαράδεκτη η λειτουργία της οικονοµικής επιτροπής” και ψηφίζουν θετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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, την από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και την υπ' αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει τα εξής πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού: α) από 03-01-2020
πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών και β) από 12-05-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονοµικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού
µελέτης 74.291,38€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα,
Β.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ µε αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό 160353
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η οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς, όπως
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 03-01-2020 πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα,
Γ. - Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ µε αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό 160353

για την προµήθεια των ειδών της αρ. 29/2019 µελέτης και αριθµ.44185/08-12-2019 διακήρυξης του
διαγωνισµού αυτού, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 59.911,50€ πλέον
Φ.Π.Α. και στα 74.290,26€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται
στο ιστορικό της παρούσης και

σύµφωνα µε το από 12-05-2020 πρακτικό της επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού και τον κάτωθι Πίνακα Ι,
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
μελέτης (€)

Μερική
δαπάνη
(€)

Τιμή προσφοράς
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ
– ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μερική δαπάνη
(€)

1

3Α

Ton

90

5,36

482,40

5,35

481,50

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

Ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

4

ΣΚΥΡΟ

Ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

Ton

120

6,00

720,00

6,00

720,00

Μ3

900

62,00

55.800,00

62,00

55.800,00

ΦΟΡΑ

15

110,00

1.650,00

110,00

1.650,00

Μερικό
σύνολο
Ομάδας Α

59.912,40

59.911,50

ΦΠΑ 24%

14.378.98

14.378,76

Σύνολο
Ομάδας Α

74.291,38

74.290,26

5
6
7

ΑΜΜΟΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

∆.- 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 κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 24/213/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 27-05-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Επισυνάπτονται τα από 03-01-2020 και από

12-05-2020 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισµού:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου
Κορινθίων»
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Στην Κόρινθο, την 03-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 42/522/09-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 82875 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ.
αριθ. 44185/08-12-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών και
σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 59.912,40€ (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

Παναγοπούλου Φωτεινή

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 44185/08-12-2019 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την
«Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων» και
το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 82875. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 28-12-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών είναι η 03-01-2020 και ώρα 14:24.
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 82875 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
1

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς
24-12-2019 13:04:06

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :
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1

Οικονομικός φορέας
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Α/Α προσφοράς συστήματος
160353

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου των υποβληθέντων προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ
του οικονομικού φορέα ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ΤΕΥΔ
Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 5396/23-12-2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων
Υπεύθυνη Δήλωση τεχνικών προδιαγραφών
Τεχνική Προσφορά συστήματος
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με αρ. 0654-CPR-0136, λήξης 30-4-2022
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, λήξης 12-04-2022
Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης [ΕΝ 197-1:2011] σε ισχύ
Δήλωση επίδοσης Αρ.26 του προϊόντος CHEMIUM 184 από 20-02-2017
Έκθεση χημικής ανάλυσης καταλληλότητας νερού για χρήση σε σκυρόδεμα με αρ.NL597/19

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής
παρακαταθήκης με αρ. 5396/23-12-2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του με το αρ. 12126/2020 έγγραφο του Δήμου
και βεβαιώθηκε αυτή με το από 5-5-2020 έγγραφο του Τ.Π.Κ.Δ.
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο οικονομικός φορέας 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
1

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης φακέλου
προσφοράς
47224/30-12-2019

Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο.
Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ υπέβαλλε 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 της τεχνικής
προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της
διακήρυξης με αρ. 44185/08-12-2019. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ.25/2019.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού στις 05-05-2020, εισηγείται:
(Α) την προώθηση της προσφοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για όλα τα είδη της μελέτης
με αρ.25/2019, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
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Η Επιτροπή
Ελένη Σαββανού
Άννα Γιαβάση
Φωτεινή Παναγοπούλου

...........................................................................................................................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου
Κορινθίων»
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 12-05-2020
Στην Κόρινθο, σήμερα 12-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1 ος 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. 82875
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 44185/08-12-2019 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια
αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων».
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. 44185/08-12-2019 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια αδρανών
υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου Κορινθίων» για τις ανάγκες του Δήμου
Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 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. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με
μοναδικό α/α συστήματος :

1

Οικονομικός φορέας
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Α/Α προσφοράς συστήματος
160353

Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε
ενημέρωση του προμηθευτή έγινε στις 11:45 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προφοράς και συνέταξε τον Πίνακα Ι.
Πίνακας Ι.

ΑΔΑ: ΩΙ7ΜΩΛ7-6Υ2

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
μελέτης (€)

Μερική
δαπάνη
(€)

Τιμή προσφοράς
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ
– ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μερική δαπάνη
(€)

1

3Α

Ton

90

5,36

482,40

5,35

481,50

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

Ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

4

ΣΚΥΡΟ

Ton

70

6,00

420,00

6,00

420,00

Ton

120

6,00

720,00

6,00

720,00

Μ3

900

62,00

55.800,00

62,00

55.800,00

ΦΟΡΑ

15

110,00

1.650,00

110,00

1.650,00

Μερικό
σύνολο
Ομάδας Α

59.912,40

59.911,50

ΦΠΑ 24%

14.378.98

14.378,76

Σύνολο
Ομάδας Α

74.291,38

74.290,26

5
6
7

ΑΜΜΟΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
(Α) Την ανάδειξη της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δήμου
Κορινθίων», σύμφωνα με τον Πίνακα Ι, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι συμφέρουσα 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

Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου

