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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ης/17-11-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός απόφασης: 243/2016

ΘΕΜΑ:

Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο
2 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το
χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως
31/12/2017 και ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου αυτών».

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας,
υπό την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας
, μετά από την 46719/14-11-2016 γραπτή πρόσκλησή του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν
παρόντα 6 μέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
Μαμσάκος Χριστόδουλος
2.
Ηλιάδης Νικόλαος
3.
Σολάκης Άγγελος
4.
Παπαδόπουλος Γεώργιος
5.
Βασιλειάδης Αναστάσιος
6.
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Καραμπατζάκης Δημήτριος
2.
Ζαχαριάδης Παύλος
3.
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στo θέμα της ημερήσιας
διάταξης.

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 46573 / 11–11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από
1/1/2017 έως 31/12/2017 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου αυτών».», και καλεί
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω:
Σχετ: Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτ: 45960/8-11-2016 πρακτικό Νο1 και το
με αριθμ. πρωτ: 46400/10-11-2016 πρακτικό Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση εργασιών
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως
31/12/2017. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής
– Τεχνική προσφορά» πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2016 και του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» στις 10/11/2016.
Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της εργασίας ήταν 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά του μειοδότη ανέρχεται στο
ποσό των 164.308,47 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Με το με αριθμ. πρωτ: 45960/8-11-2016 πρακτικό της (Νο 1) η επιτροπή εισηγείται
ομόφωνα
 τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των εξής οικονομικών
φορέων:
α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

44602

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

44726

MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ3

ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

44285

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4


ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

44603

τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας της εταιρείας ICM
INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Με το με αριθμ. πρωτ: 46400/10-11-2016 πρακτικό της (Νο 2), η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την επιλογή της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία "Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών
κτιρίων" καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής Απόφασης για την
επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και την ανακήρυξη ως
προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την
ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από
1/1/2017 έως 31/12/2017.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1
Στη Δράμα στις 25-10-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Λαλές Ευστράτιος

2) Καρβουνίδου Βασιλική

3) Μελιάδης Μιλτιάδης

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 169/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 72ΑΤΩ9Μ-Κ2Μ) προχωρήσαμε στην διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση
της υπηρεσίας "Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 38608/27-9-2016 προκήρυξη του Δημάρχου.
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 28387. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 19-10-2016 και ώρα 17:00.
Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 28387 και
διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και
αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
α/α

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18/10/2016 12:14:58

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

18/10/2016 23:56:14

ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕ3

ΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

19/10/2016 11:25:05

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ4

ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-

19/10/2016 12:34:47

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5

ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

19/10/2016 13:31:25
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της
Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, 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 (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν
και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση
στο περιεχόμενό του. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς και ειδικότερα τού υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η
προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος:
α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

44602

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

44726

ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕ3

ΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-

44211

ΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ4

ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-

44285

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5

ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

44603

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η Επιτροπή επισημαίνει ότι
αυτή περιλάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης και διάφορα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής:
Α. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς συστήματος 44602 που υποβλήθηκε από την ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 42873/2010-2016, η ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια.
Β. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς συστήματος 44726 που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ:

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43182/2110-2016, η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια.
Γ. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς συστήματος 44211 που υποβλήθηκε από την εταιρεία ICM INTERNATIONAL
CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 1.rar

ΟΧΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 2.rar

ΟΧΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 3.rar

ΟΧΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 4.rar

ΟΧΙ
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 42886/2010-2016, η εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από την ίδια.
Δ. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς συστήματος 44285 που υποβλήθηκε από την εταιρεία MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 42904/2010-2016, η εταιρεία MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια.
Ε. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς συστήματος 44603 που υποβλήθηκε από την ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 42875/2010-2016, η ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια.
Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων η επιτροπή διαπιστώνει ότι:
1. Η προσφορά της ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με α/α συστήματος 44602 είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
2. Η προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με α/α
συστήματος 44726 είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
3. Στην προσφορά της εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING
METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με α/α συστήματος 44211 η επιτροπή διαπιστώνει ότι η υποβληθείσα ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Θωμά Βενάκη του Γεωργίου ενώπιον της συμβολαιογράφου Μαρουλιώς Μιχ. Βελώνια δεν πληροί κατά το περιεχόμενό
της τις απαιτήσεις του εδ. 5, της παρ. 2.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού,
καθώς και του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, αφού δεν βεβαιώνεται ρητά σε αυτήν όπως απαιτείται από τη διακήρυξη ότι “δεν της
έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής
νομοθεσίας υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας (άρθρο 88, παρ. 2δ, Ν.
3863/10)” αλλά αντ’αυτού αναγράφεται επί λέξει ότι “ … βεβαιώνω ότι δεν
έχει επιβληθεί τελεσίδικα σε βάρος της εταιρίας ICM INTERNATIONAL
CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και το διακριτικό τίτλο
«ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε» με έδρα το Δήμο Αργυρούπολης, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα
πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
να χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας …”. Όμως,
όπως προκύπτει από τις αναφορές που γίνονται στο υπ’αρίθμ. πρωτ.
16609/17-7-2015 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή δημόσιας Διοίκησης,
καθώς και στην υπ’αρίθμ. 178/30-6-2016 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αμφότερα τα έγγραφα περιήλθαν σε γνώση της Επιτροπής
μας) σε βάρος της εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS
ΑΕ έχουν επιβληθεί τα υπ’αρίθμ. 140276Α/17-2-2014 και 140276Β/17-22014 πρόστιμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ύψους 30.100,00 €
έκαστο για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» και «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. Αμφότερα τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε χρόνο μικρότερο των τριών ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
της προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. Όπως προκύπτει από την παρ.
2γ, του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτός σήμερα ισχύει: “Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για
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παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α.
2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας …”. Το
ίδιο ακριβώς κείμενο νόμου περιλαμβάνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στους ειδικούς όρους αυτής. Επίσης, στους λόγους
αποκλεισμού από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης που περιλαμβάνονται
στην παράγραφο 2.1 της διακήρυξης αναφέρεται επί λέξει ότι: “Αποκλείεται
από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ο υποψήφιος ανάδοχος: … β) Για τον οποίο η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του”. Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι η υποβολή της ένορκης βεβαίωσης με περιεχόμενο διαφορετικό από
αυτό που ζητείται τόσο από τη διακήρυξη όσο και από το νόμο, δεν αποτελεί απλά φραστική απόκλιση αλλά συνειδητή μεταβολή του απαιτούμενου
από τον όρο της διακήρυξης περιεχομένου της ένορκης βεβαίωσης και ως
εκ τούτου παράβαση αυτού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι όντως υφίστανται οι δύο προαναφερόμενες αποφάσεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επισύρουν τις διαγραφόμενες στο άρθρο 68, του Ν. 3863/10 συνέπειες, μας οδηγεί στο να
συμπεράνουμε ότι το γεγονός της αλλοίωσης του περιεχομένου της ένορκης βεβαίωσης ισοδυναμεί ουσιαστικά με μη υποβολή αυτής και συνεπώς
καθιστά την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ICM INTERNATIONAL
CLEANING METHODS ΑΕ απαράδεκτη.
4. Στην προσφορά της εταιρείας MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με α/α συστήματος 44285 ο υποβληθείς πίνακας συναφών έργων είναι χαρακτηρισμένος ως εμπιστευτικός με αποτέλεσμα να στερείται η δυνατότητα από τους συν-υποψηφίους να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό
του αν και αυτό ήταν ορατό από την επιτροπή. Μετά τη σχετική ηλεκτρονική
αλληλογραφία της επιτροπής με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, πάντοτε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σε εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, ο αρχικά υποβληθείς πίνακας συναφών
έργων της εταιρείας κοινοποιήθηκε ως αρχείο (PDF) σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της εταιρείας
MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
5. Η προσφορά της ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ με α/α συστήματος 44603 είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Οικονομική προσφορά» θα
πραγματοποιηθεί την ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους
με σχετική ειδική πρόσκληση (εδάφιο γ., παράγραφος 1, άρθρο 100 του Ν. 4412/2016).
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή
εισηγείται ομόφωνα


τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των εξής οικονομικών φορέων:
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α/α

Α/Α προσφοράς

Οικονομικός φορέας

συστήματος

1

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

44602

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

44726

MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ3

ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-

44285

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4


ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

44603

τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας της εταιρείας ICM
INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λαλές Ευστράτιος

Καρβουνίδου Βασιλική

Μελιάδης Μιλτιάδης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2
Στη Δράμα, στις 10-11-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Λαλές Ευστράτιος

2) Καρβουνίδου Βασιλική

3) Μελιάδης Μιλτιάδης

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 169/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 72ΑΤΩ9Μ-Κ2Μ) προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με
ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας "Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 38608/27-92016 προκήρυξη του Δημάρχου.
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 28387.
Με το πρακτικό Νο1 με αριθμό πρωτοκόλλου 45960/8-11-2016, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε τον αποκλεισμό από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας
της εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Για το
λόγο αυτό, η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
28387 και προέβη στον αποκλεισμό της οικονομικού φορέα ICM INTERNATIONAL
CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προσφορά έφερε τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος:
α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕ3

ΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-

44211

ΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της
οικονομική προσφοράς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Στη συνέχεια
τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, 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 (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε
Μέλος της Επιτροπής), οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» των προσφορών που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω προσφορές φέρουν τους
παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος:
α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

44602

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

44726

MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ4

ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-

44285

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5

ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

44603

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή
επισημαίνει σε όλες περιλαμβάνεται συμπληρωμένος και ψηφιακά υπογεγραμμένος
σε μορφή (pdf) ο πίνακας οικονομικής ανάλυσης του παραρτήματος Δ της διακήρυξης.
Στον πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς εμφανίζονται και συμπληρώνονται (με
την προβλεπόμενη από τον πίνακα ανάπτυξη), όλα τα επί μέρους κόστη και ιδιαίτερα το
κόστος εργατικών των προσφερόμενων υπηρεσιών και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το κόστος των εργατικών δεν υπολείπεται του ελάχιστου νομίμου (βάσει των ισχυουσών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και της εν ισχύ Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας). Επίσης σε όλους τους πίνακες οικονομικών προσφορών εμφανίζεται η τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας τόσο ανά μήνα, όσο και στο σύνολο των δώδεκα μηνών.
Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν για την προσφορά
της ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αναλυτικά, ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν για την προσφορά
της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, αναλυτικά, ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν για την προσφορά
της εταιρείας MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, αναλυτικά, ως εξής:

Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν για την προσφορά
της ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ, αναλυτικά, ως εξής:

Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ ανά οικονομικό φορέα παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:

ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ

α/α

Προσφερόμενη

Οικονομικός φορέας

τιμή χωρίς ΦΠΑ

1

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

145.117,24

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

132.506,83

MECCANICA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ4

ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-

138.815,37

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5

ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

136.407,14

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:




την υπ’ αριθ. 38608/27-9-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου.
το υπ’αριθμ. 45960/8-11-2016 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
τις προσφερόμενες τιμές
εισηγείται ομόφωνα

την επιλογή της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινού
αναδόχου για την υπηρεσία "Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων"
καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 132.506,83 € για την συμβατική
περίοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ ανέρχεται
στο ποσό των 164.308,47 €
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λαλές Ευστράτιος

Καρβουνίδου Βασιλική

Μελιάδης Μιλτιάδης

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας

Αποφασίζει

ομόφωνα


Εγκρίνει τα με αριθμ. 45960/8-11-2016 & 46400/10-11-2016 πρακτικά για την
επιλογή της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΑΦΜ 800117683) ως
προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017» καθόσον η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό
των 132.506,83 € για την συμβατική περίοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η
προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 164.308,47 €.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

