ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή
Για το έργο με τίτλο:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»
προϋπολογισμού: 266.500,00 € με ΦΠΑ
αρ. συστήματος

και

74586

Υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 σύμφωνα :
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

και

τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 18PROC003418486 2018-07-13)
Οι υπογράφοντες:
1. Ιωάννα Σφέικου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Αναστασίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος
3. Μαρία Δημητρακοπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος
που σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 128/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ9ΣΩΨ3-Θ1Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αργιθέας αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου, συγκεντρωθήκαμε
στις 27-08-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων
δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του έργου του θέματος και την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου.
Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την αρ. 2210/11-07-2018 διακήρυξη του Δήμου Αργιθέας, για το έργο
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν
λόγω διαγωνισμό.
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 74586.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 21-08-2018
ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27-08-2018, ώρα 10:00 π.μ.
Η Πρόεδρος της Ε.Δ. παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (σύμφωνα με το αρ. 3.5.β της Διακήρυξης).
Η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της Προέδρου, (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 74586 και διαπίστωσε ότι ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος».
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών, η Πρόεδρος
και το μέλος της επιτροπής Μαρία Δημητρακοπούλου καταχώρησαν διαδοχικά στην ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήριά τους, ήτοι το όνομα χρήστη και τον προσωπικό τους κωδικό και
διαπίστωσαν ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό συνολικά πέντε (5) προσφορές από τους
παρακάτω Οικονομικούς Φορείς (όπως έχουν αποδοθεί από το σύστημα):
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ημερ./Ώρα υποβολής
Προσφοράς

1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

20/08/2018 11:00:13

2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

21/08/2018 08:55:48

3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΤΕΚ Α.Ε."

21/08/2018 10:58:20

4 ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.

21/08/2018 11:01:24

5 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

21/08/2018 12:15:41

Το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε με σχετική δήλωση στην
εφαρμογή του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Έπειτα η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των
συμμετεχόντων ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (εισαγωγή του ονόματος χρήστη και προσωπικού
κωδικού).
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (όπως αυτή δόθηκε από το
σύστημα) είναι η: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, ώρα 10:27:31.
Κοινοποιήθηκε, μέσω του συστήματος, σε όλους τους προσφέροντες η εκτύπωση, μέσω του συστήματος,
του πίνακα των προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας

Οι προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας φαίνονται στο παρακάτω πίνακα :
Α/Α

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ

1

83647

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

39,00 %

2

87682

ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.

33,12 %

3

87772

4

87722

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΤΕΚ Α.Ε."
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

5

87708

ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

26,06 %
12,06 %
7,12 %

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει
της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου (σύμφωνα με το άρθρο 4.1.δ της Διακήρυξης). Όλες οι
προσφορές κρίθηκαν ομαλές.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 24 της διακήρυξης, επί ποινή
αποκλεισμού, είναι: (α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και (β) η εγγύηση
συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
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Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η
επιτροπή διαπίστωσε ότι στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε ο συμμετέχων οικονομικός φορέας με την επωνυμία
''ΜΠΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ'' υπήρχαν ασάφειες και για το λόγο αυτό κλήθηκε με το υπ΄αριθμ.
2563/29-08-2018 έγγραφο Δήμου Αργιθέας να αποσαφηνίσει συγκεκριμένο σημείο του ΤΕΥΔ. Ο εν λόγω
οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στο ανωτέρω έγγραφο, υπέβαλε μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε τους φακέλους με την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής
και κατέγραψε (κατά τη σειρά της μειοδοσίας) τις καταχωρήσεις στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στον
πίνακα που ακολουθεί
Α/Α

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

83647

2

ΑΡ ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Ημερ./Ώρα υποβολής
Προσφοράς

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

20/08/2018 11:00:13

ηλεκτρονική έκδοση

87682

ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.

21/08/2018 11:01:24

3

87772

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΤΕΚ Α.Ε."

21/08/2018 10:58:20

4

87722

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

21/08/2018 08:55:48

ηλεκτρονική έκδοση

5

87708

ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

21/08/2018 12:15:41

ηλεκτρονική έκδοση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

13793-23/08/2018
(Δήμος Καρδίτσας)

13700-21/08/2018
(Δήμος Καρδίτσας)

Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς προσκόμισαν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συμμετοχής εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στο άρθρο 3.5 (β) της διακήρυξης του έργου,
λαμβάνοντας υπ΄όψη και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού, σύμφωνα με το οποίο
η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://validate.tmede.gr
Στον κατωτέρω πίνακα καταγράφονται οι απαντήσεις για την εγκυρότητα της εγγυητικής συμμετοχής του
κάθε οικονομικού φορέα συμμετέχοντα στον διαγωνισμό .

Α/Α

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

83647

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

TMEΔΕ V/17853- 27/08/2018

2

87682

ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.

TMEΔΕ V/17865- 27/08/2018

3

87772

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΤΕΚ Α.Ε."

TMEΔΕ V/17867- 27/08/2018

4

87722

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

TMEΔΕ V/17837- 27/08/2018

5

87708

ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

TMEΔΕ V/17863- 27/08/2018

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
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ΑΡ ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής βρέθηκαν έγκυρες.
Βάσει των ανωτέρω, η Ε.Δ. συνέταξε το παρόν πρακτικό και προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»

προϋπολογισμού: 266.500,00 € με ΦΠΑ

τον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ» με μέση έκπτωση τριάντα εννέα επί τοις
εκατό (39,00%).

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε την Πέμπτη 30-08-2018 σε τέσσερα αντίγραφα και κατατίθεται στο
Δήμο Αργιθέας προκειμένου να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας προς έγκριση.

Καρδίτσα 30-08-2018
Η Πρόεδρος της Ε.Δ.

Τα μέλη:

Χρυσάνθη Αναστασίου

Ιωάννα Σφέικου

Μαρία Δημητρακοπούλου
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