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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4η Αςγούζηος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:00, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 28/31-72020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Υξήζηνο Κνξδάοαλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9]
Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ζ θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 482/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο- Αληηπξόεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ- ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ- ηαθηηθό κέινο,
δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Δμέηαζε, έγθξηζε ηνπ από 14-7-2020 πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ) θαη θαηαθύξσζε ηνπ ηκήκαηνο Θ΄ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» πνζνύ 6.386,00 € (ζπκπ.
ΦΠΑ 24%) ηεο «πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)», (ζρεηηθό ην
αξηζ. 9944/28-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9724/23-7-2020 εηζήγεζε ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ), ε νπνία
έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Δμέηαζε, έγθξηζε
ηνπ από 14/07/2020 πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) θαη
θαηαθύξσζε ηνπ ηκήκαηνο Θ΄ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» πνζνύ 6.386,00 επξώ (ζπκπ. ΦΠΑ 24%) ηεο
«πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC»,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)΄΄ - Έρνληαο ππ’ όςε: 1. ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, - 2. ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, - 3. ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 &
30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016, - 4. ησλ άξζξσλ 116
θαη 326 πνπ αθνξνύλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016, - 5. ησλ άξζξσλ 121 θαη
331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
- 6. ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, - 7. ηνπ
άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ,
πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]», - 8. ηεο ππ’ αξηζ. I1/2.1/17/31-5-2018 ζύκβαζεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the
VAloRization of Cultural Heritage Assets – SPARC – MIS code 5003273» θαη ησλ
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παξαξηεκάησλ απηήο, - 9. ηεο ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ
έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ), - θαη ιακβάλνληαο ππόςε: - 10. ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 157135.66005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, - 11. ην ππ’ αξηζ. πξση. 1155/29-01-2020
πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ006213561/29-01-2020) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, - 12. ην ππ’ αξηζ. 1164/29-01-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηεο
Αληηδεκαξρίαο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ,
θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, - 13. ηελ ππ’ αξηζ. Β/329/06-022020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:20REQ006248357 & ΑΓΑ: 68ΤΣΧΞΗ-ΑΣΥ), 14. Σελ ππ’ αξηζ. 8049/19-02-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ δεκνζίεπζε ζε κία ηνπηθή
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ηξεηο εκεξήζηεο, θαη ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ. Παηξέσλ
(http://www.e-patras.gr) θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.
(αξ. δηαγσληζκνύ: 85659) θαη ηνπ ΚΖΜΓΖ κε όια ηα ηεύρε ηεο Μειέηεο, θαζώο θαη ζηε
ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 12/03/2020 θαη ώξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξώλ. – 15. Σν από 22/04/2020 A΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ην
νπνίν δηαβηβάζηεθε κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ κε ην νπνίν
πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή: - Α) ηελ απνδνρή ησλ πξνζθνξώλ πνπ
ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα π1 πνπ αθνινπζεί θαζώο είλαη
ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, - Πίλαθαο π1 α/α
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ηνηρεία θνξέα/Ολνκαηεπώλπκν εθπξνζώπνπ
“AIC” ADVANCED INTERGRATED COMMUNICATION
ΔΜΠΟΡΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΡΜΑΣΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΔΠΔ / ΣΕΑΒΑΡΑ ΖΛΗΑ
“DATUM”
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ
ΛΤΔΗ/ΡΟΚΑΝΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ
“ΜΔΝΔΞΔ” ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΠΗΠΛΧΝ/ΜΔΝΔΞΔ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
“Π.Π IKE” ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΝΗΚΟΛΑΟ
ΥΡΖΣΟ/ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ
“MULTILAB” ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Α.Δ/ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ

Αξηζκόο ζπζηήκαηνο
πξνζθνξάο
167719

168613
166523
167013
166701
167243

-Β) ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ηελ πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα όια ηα είδε ηνπ ηκήκαηνο Θ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ»,
πνζνύ 5.150,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 3.5 ηεο
δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 106 παξ.1α θαη παξ. 5.ηνπ Ν. 4412/2016 - Γ) ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ηελ επαλάιεςε απηήο κε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ
γηα ηα είδε:Β6/Β10/Β20/Β25/Β26 ηνπ ηκήκαηνο Β «ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ» πνζνύ
14.770,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 59 (Τπνδηαίξεζε
ζπκβάζεσλ ζε ηκήκαηα), 86 (Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ), 106 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016
αιιά θαη ζηηο παξ.1.3 & 3.5 ηεο δηαθήξπμεο – 16. Σελ από 22/04/2020 ελεκέξσζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κέζσ ΔΖΓΖ, γηα ην άλνηγκα ησλ νηθ. πξνζθνξώλ ηελ Παξαζθεπή
24/04/2020 θαη ώξα 10:00. – 17. Σελ δηεπθξηληζηηθή εξώηεζε θαη απάληεζε, κέζσ ΔΖΓΖ,
πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΜΔΝΔΞΔ ΑΔ, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά - 18. Σν
από 24/04/2020 Β΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ην νπνίν δηαβηβάζηεθε
κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ κε ην νπνίν πξνηείλεη νκόθσλα πξνο
ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ αλά νκάδα θαη αλά είδνο,
ζύκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο. – 19. Σελ ππ’ αξηζ. 5816/19-05-2020 εηζήγεζε ηνπ
Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ & Μειεηώλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – 20. Σελ ππ’ αξηζ. 325/02-06-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΧΓΜ6ΧΞΗ-49Σ), κε ηελ νπνία εγθξίλεη - Α) ηελ αλάδεημε ησλ θάησζη
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αλαδόρσλ σο πξνζσξηλώλ, θαη σο εμήο: -*Γηα ην ηκήκα Α «γξαθηθή ύιε» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
«ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΡΖΣΟ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 166701, έλαληη πνζνύ
782,36 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. -*Γηα ην ηκήκα B «εμνπιηζκόο γξαθείνπ» ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΜΔΝΔΞΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΔΠΗΠΛΧΝ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 166523 έλαληη πνζνύ 82.497,20 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ 24%. -*Γηα ην ηκήκα Γ «εμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «DATUM
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΠΔ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 168613 έλαληη πνζνύ
30.670,16 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. -*Γηα ην ηκήκα Γ «εξγαιεία» ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο «Π.Π ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε αξ. θαθέινπ
πξνζθνξάο: 167013 έλαληη πνζνύ 5.354,32 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. -*Γηα ην ηκήκα
Δ «ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Π.Π ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 167013 έλαληη πνζνύ 7.490,84 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. -*Γηα ην ηκήκα Ε «δίθηπν WIFI» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
«ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Α.Δ» κε αξ.
θαθέινπ πξνζθνξάο: 167243 έλαληη πνζνύ 6.960,33 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. *Γηα ην ηκήκα Ζ «ζύζηεκα αζθαιείαο» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Π.Π ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 167013 έλαληη πνζνύ 11.144,81
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. -Β) ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο θαη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα όια ηα είδε ηνπ
ηκήκαηνο Θ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ», πνζνύ 5.150,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζηελ παξ. 3.5 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 106 παξ.1α θαη παξ. 5.ηνπ Ν. 4412/2016 Γ) ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ηελ επαλάιεςε απηήο κε
ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ γηα ηα είδε :Β6/Β10/Β20/Β25/Β26 ηνπ ηκήκαηνο Β «ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ» πνζνύ 14.770,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα
59 (Τπνδηαίξεζε ζπκβάζεσλ ζε ηκήκαηα), 86 (Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ), 106 παξ. 5
ηνπ Ν. 4412/2016 αιιά θαη ζηηο παξ.1.3 & 3.5 ηεο δηαθήξπμεο – 21. Σελ ππ’ αξηζ. 25500/23-062020 πξόζθιεζε Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ, ππνβνιήο πξνζθνξώλ έσο θαη ηελ 06/07/2020, κόλν γηα
ηελ Οκάδα Θ΄: «Δθηππώζεηο» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο, 6.386,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.24%, ηεο «πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC», ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 06/2020 δηαθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνύ & Μειεηώλ ηεο
Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν
ηεο νκάδαο). – 22. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο «πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC» ηνπ ΔΖΓΖ (αξ. 85659), ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC006913537/2406-2020), ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ (61ΔΠΧΞΗ-5ΣΤ/24-06-2020) θαη ζην site ηνπ Γήκνπ – 23. Τισ 4
προςφορέσ ςυμμετοχήσ που υποβλήθηκαν:
Α/Α
1
2
3
4

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
«ARTEGA ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ» κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 26334/2020
«ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . & ΗΑ Ο.Δ » κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28135/2020
«TIP THIS IS PRINT ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΑΣΕΑΚΑ–ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ Ο.Δ» κε αξ. πξση.
θαθέινπ πξνζθνξάο: 28197/2020
«GRAFIMA ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΑΔ» κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28378/2020

24. Σν από 14/07/2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν όιεο νη πξνζθνξέο
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, σο εμήο: α/α
1
2
3
4

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο
«ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . & ΗΑ Ο.Δ »
«ARTEGA ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ»
«GRAFIMA ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΑΔ»
«TIP
THIS
IS
PRINT
ΓΔΧΡΓΗΟ

ζύλνιν πξνζθνξάο ρσξίο
ΦΠΑ €
2.650,00
2.749,00
3.100,00
3.315,00

ύλνιν πξνζθνξάο κε
ΦΠΑ €
3.286,00
3.408,76
3.844,00
4.110,60

3

ΑΔΑ: ΩΦ1ΨΩΞΙ-3ΕΖ
ΜΠΑΣΕΑΚΑ–ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ
Ο.Δ»

πξνηείλεη, νκόθσλα, σο νξηζηηθό κεηνδόηε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . & ΗΑ Ο.Δ»
κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28135/2020, έλαληη πνζνύ 3.286,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο:
ΣΜΖΜΑ Θ : «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» (CPV: 22315000-1)
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΣΔΜ

ΚΟΣΟ/ΣΔΜ
(€)
50,00

ΤΝΟΛΟ (€)
ρσξίο ΦΠΑ
2.500

ΣΔΜ

0,15

150

ΣΜΖΜΑ Θ: ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ρσξίο ΦΠΑ

2.650,00

ΣΜΖΜΑ Θ: ΦΠΑ

636,00

ΣΜΖΜΑ Θ: ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ κε ΦΠΑ

3.286,00

Θ1

ΔΚΣΤΠΧΗΜΟ ΤΛΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟΤ Κ6

Θ2

Δηηθέηηεο

ΣΔΜ

ΜΜ

50
1.000

-Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δμεηάζεηε θαη εγθξίλεηε ην από 14/07/2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο

δηαγσληζκνύ, ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη
θαηαθύξσζε ηνπ ηκήκαηνο Θ΄ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» πνζνύ 6.386,00 επξώ (ζπκπ. ΦΠΑ 24%) ηεο
«πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC», ζύκθσλα
κε ηελ ππ’ αξηζ. 25500/23-06-2020 πξόζθιεζε Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 06/2020
Μειέηε. - 2. Καηαθπξώζεηε ην ηκήκα Θ΄ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» ηεο «πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ
Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ
. & ΗΑ Ο.Δ» κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28135/2020, έλαληη πνζνύ 3.286,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% - Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 127 ηνπ N.4412/2016. - Ο αλαπιεξσηήο θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αλαπιεξσηή αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 14-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2020 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
Σνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν.
4412/2016
Σσλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνύλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016
Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηώλ
ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016
Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»,

θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ ππ’ αξηζ. I1/2.1/17/31-5-2018 ζύκβαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ «Creativity Hubs
for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets –
SPARC – MIS code 5003273» θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο
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2. Σελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην SPARC, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ)
3. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 15-7135.66005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο
4. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 1155/29-01-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ006213561/2901-2020) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
5. Σν ππ’ αξηζ. 1164/29-01-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηεο Αληηδεκαξρίαο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ,
θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
6. Σελ
ππ’
αξηζ.
Β/329/06-02-2020
Απόθαζε
Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο
(ΑΓΑΜ:20REQ006248357 & ΑΓΑ: 68ΤΣΧΞΗ-ΑΣΥ)
7. Σελ ππ’ αξηζ. 8049/19-02-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ δεκνζίεπζε ζε κία ηνπηθή
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ηξεηο εκεξήζηεο, θαη ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.
Παηξέσλ
(http://www.e-patras.gr)
θαη
ζηε
δηαδηθηπαθή
πύιε
http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. (αξ. δηαγσληζκνύ: 85659) θαη ηνπ
ΚΖΜΓΖ κε όια ηα ηεύρε ηεο Μειέηεο, θαζώο θαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ηελ 12ε/03/2020 θαη ώξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
8. Σν από 22/04/2020 A΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ην νπνίν
δηαβηβάζηεθε κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ κε ην νπνίν
πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή:
Α) ηην αποδοσή ηυν πποζθοπών πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη, ζύκθσλα
κε ηνλ πίλαθα π1 πνπ αθνινπζεί θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
Πίλαθαο π1
α/α
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ηοισεία θοπέα/Ονομαηεπώνςμο εκπποζώπος
“AIC” ADVANCED INTERGRATED COMMUNICATION
ΔΜΠΟΡΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΡΜΑΣΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΔΠΔ / ΣΕΑΒΑΡΑ ΖΛΗΑ
“DATUM”
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ
ΛΤΔΗ/ΡΟΚΑΝΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ
“ΜΔΝΔΞΔ” ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΠΗΠΛΧΝ/ΜΔΝΔΞΔ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
“Π.Π IKE” ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΝΗΚΟΛΑΟ
ΥΡΖΣΟ/ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ
“MULTILAB” ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Α.Δ/ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ

Απιθμόρ ζςζηήμαηορ
πποζθοπάρ
167719

168613
166523
167013
166701
167243

Β) ηην μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ και ηην πποζθςγή
ζηη διαδικαζία ηος άπθπος 32 ηος Ν. 4412/2016 γηα όια ηα είδε ηνπ ηκήκαηνο Θ
«ΔΚΣΤΠΧΔΗ», πνζνύ 5.150,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
ζηελ παξ. 3.5 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 106 παξ.1α θαη παξ. 5.ηνπ Ν. 4412/2016
Γ) ηην μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ και ηην επανάλητη
αςηήρ με ηποποποίηζη ηυν όπυν γηα ηα είδε:Β6/Β10/Β20/Β25/Β26 ηνπ ηκήκαηνο Β
«ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ» πνζνύ 14.770,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε
όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 59 (Τποδιαίπεζη ζςμβάζευν ζε ημήμαηα), 86 (Κπιηήπια
ανάθεζηρ ηυν ζςμβάζευν), 106 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016 αιιά θαη ζηηο παξ.1.3 & 3.5 ηεο
δηαθήξπμεο
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9. Σελ από 22/04/2020 ελεκέξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κέζσ ΔΖΓΖ, γηα ην άλνηγκα
ησλ νηθ. πξνζθνξώλ ηελ Παξαζθεπή 24/04/2020 θαη ώξα 10:00
10. Σελ δηεπθξηληζηηθή εξώηεζε θαη απάληεζε, κέζσ ΔΖΓΖ, πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ΜΔΝΔΞΔ ΑΔ, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά
11. Σν από 24/04/2020 Β΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ην νπνίν
δηαβηβάζηεθε κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ κε ην νπνίν
πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηην ανάδειξη ηυν πποζυπινών
αναδόσυν ανά ομάδα και ανά είδορ, ζύκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο
12. Σελ ππ’ αξηζ. 5816/19-05-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ & Μειεηώλ ηεο
Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
13. Σελ ππ’ αξηζ. 325/02-06-2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (ΑΓΑ: ΧΓΜ6ΧΞΗ49Σ), κε ηελ νπνία εγθξίλεη:
Α) ηην ανάδειξη ηυν κάηυθι αναδόσυν υρ πποζυπινών, και υρ εξήρ:
 Γηα ην ηκήκα Α «γξαθηθή ύιε» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΡΖΣΟ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 166701, έλαληη πνζνύ 782,36 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
 Γηα ην ηκήκα B «εμνπιηζκόο γξαθείνπ» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΜΔΝΔΞΔ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΠΗΠΛΧΝ» κε αξ.
θαθέινπ πξνζθνξάο: 166523 έλαληη πνζνύ 82.497,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ 24%
 Γηα ην ηκήκα Γ «εμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «DATUM
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΠΔ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 168613 έλαληη
πνζνύ 30.670,16 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
 Γηα ην ηκήκα Γ «εξγαιεία» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Π.Π ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 167013 έλαληη πνζνύ
5.354,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
 Γηα ην ηκήκα Δ «ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Π.Π ΣΔΥΝΗΚΖ
ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 167013
έλαληη πνζνύ 7.490,84 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
 Γηα ην ηκήκα Ε «δίθηπν WIFI» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Α.Δ» κε αξ. θαθέινπ
πξνζθνξάο: 167243 έλαληη πνζνύ 6.960,33 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
 Γηα ην ηκήκα Ζ «ζύζηεκα αζθαιείαο» ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Π.Π ΣΔΥΝΗΚΖ
ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε αξ. θαθέινπ πξνζθνξάο: 167013
έλαληη πνζνύ 11.144,81 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
 Β) ηην μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ και ηην πποζθςγή
ζηη διαδικαζία ηος άπθπος 32 ηος Ν. 4412/2016 γηα όια ηα είδε ηνπ ηκήκαηνο Θ
«ΔΚΣΤΠΧΔΗ», πνζνύ 5.150,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζηελ παξ. 3.5 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 106 παξ.1α θαη παξ. 5.ηνπ Ν.
4412/2016
 Γ) ηη μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ και ηην επανάλητη
αςηήρ με ηποποποίηζη ηυν όπυν γηα ηα είδε:Β6/Β10/Β20/Β25/Β26 ηνπ ηκήκαηνο Β
«ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ» πνζνύ 14.770,00 € (κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζύκθσλα
κε όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 59 (Τποδιαίπεζη ζςμβάζευν ζε ημήμαηα), 86 (Κπιηήπια
ανάθεζηρ ηυν ζςμβάζευν), 106 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016 αιιά θαη ζηηο παξ.1.3 & 3.5
ηεο δηαθήξπμεο
14. Σελ ππ’ αξηζ. 25500/23-06-2020 ππόζκληζη Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ, ππνβνιήο
πξνζθνξώλ έσο θαη ηελ 06/07/2020, κόλν γηα ηελ Ομάδα Θ΄: «Δκηςπώζειρ»
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο, 6.386,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%, ηεο
«πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC»,
ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 06/2020 δηαθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνύ & Μειεηώλ ηεο
Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
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πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή
γηα ην ζύλνιν ηεο νκάδαο).
15. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
«πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC»
ηνπ ΔΖΓΖ (αξ. 85659), ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC006913537/24-062020), ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ (61ΔΠΧΞΗ-5ΣΤ/24-06-2020) θαη ζην site ηνπ Γήκνπ
16. Σηο 4 πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ:
Α/Α
1
2
3
4

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
«ARTEGA ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ» κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 26334/2020
«ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . & ΗΑ Ο.Δ » κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28135/2020
«TIP THIS IS PRINT ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΑΣΕΑΚΑ–ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ Ο.Δ» κε αξ. πξση.
θαθέινπ πξνζθνξάο: 28197/2020
«GRAFIMA ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΑΔ» κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28378/2020

17. Σν από 14/07/2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ
εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν
όιεο νη πξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, σο
εμήο:
α/α

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο
«ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . & ΗΑ Ο.Δ »
«ARTEGA ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ»
«GRAFIMA ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΑΔ»
«TIP
THIS
IS
PRINT
ΓΔΧΡΓΗΟ
ΜΠΑΣΕΑΚΑ–ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ
Ο.Δ»

1
2
3
4

ζύλνιν πξνζθνξάο ρσξίο
ΦΠΑ €
2.650,00
2.749,00
3.100,00
3.315,00

ύλνιν πξνζθνξάο κε
ΦΠΑ €
3.286,00
3.408,76
3.844,00
4.110,60

πξνηείλεη, νκόθσλα, σο νξηζηηθό κεηνδόηε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . &
ΗΑ Ο.Δ» κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28135/2020, έλαληη πνζνύ 3.286,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο:
ΣΜΖΜΑ Θ : «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» (CPV: 22315000-1)
ΔΗΓΟ

Α/Α

ΣΔΜ

ΚΟΣΟ/ΣΔΜ
(€)
50,00

ΤΝΟΛΟ (€)
ρσξίο ΦΠΑ
2.500

ΣΔΜ

0,15

150

ΣΜΖΜΑ Θ: ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ρσξίο ΦΠΑ

2.650,00

ΣΜΖΜΑ Θ: ΦΠΑ

636,00

ΣΜΖΜΑ Θ: ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ κε ΦΠΑ

3.286,00

Θ1

ΔΚΣΤΠΧΗΜΟ ΤΛΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟΤ Κ6

Θ2

Δηηθέηηεο

ΣΔΜ

ΜΜ

50
1.000

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή,
1]
Δγκπίνει ην από 14-07-2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ζρεηηθά κε ηελ
εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη θαηαθύξσζε ηνπ ηκήκαηνο Θ΄
«ΔΚΣΤΠΧΔΗ» ηεο «πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ θαγείσλ ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην SPARC», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 25500/23-06-2020 πξόζθιεζε Οηθνλνκηθώλ
Φνξέσλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε.
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2]
Καηακςπώνει ην Σμήμα Θ΄ «ΔΚΣΤΠΧΔΗ» ηηρ «ππομήθειαρ εξοπλιζμού σώπυν
Παλαιών θαγείυν ηος έπγος με ακπυνύμιο SPARC», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
«ΣΗΠΗΑΝΗΣΖ . & ΗΑ Ο.Δ», κε αξ. πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 28135/2020, έλαληη πνζνύ
3.286,00 €, ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%.
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ N.4412/2016.
Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηην Αποκενηπυμένη
Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΒΑΓΔΝΑ- ΑΜΟΤΡΖ
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