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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  1ου  πρακτικού αποσφράγισης   και αξιολόγησης προσφορών
συνοπτικού    διαγωνισμού  που  αφορά  στην  «Προμήθεια  ειδών  διατροφής
Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017 -2018.»

      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.10145/21-04-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος        1. Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος        2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Eπιτροπής Διαγωνισμού,

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Σ.Τσεπραηλίδου), που έχει ως εξής:  

 «...Σας αποστέλλουμε το 1ο πρακτικό αποσφράγισης  και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού

 διαγωνισμού  που  αφορά  στην  «Προμήθεια  ειδών  διατροφής  Παιδικών  Σταθμών  Δήμου

Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017-2018» και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

                                             Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού  διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια
ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017-2018.»
Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου Πρέβεζας  σήμερα  25/4/2017,  ημέρα Τρίτη,  συνήλθε  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την  18/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να
προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  του  συνοπτικού   διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017-
2018 .» σύμφωνα με την αρ. πρωτ.9223/10-4-2017 διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
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Τσεπραηλίδου Σοφία ΠΕ  Παιδαγωγών Ψυχολόγων Πρόεδρος Επιτροπής
Σαρόγλου Μαρίνα ΤΕ Βρεφονηπιαγωγών Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Βάσσιου Αικατερίνη ΤΕ Βρεφονηπιαγωγών Τακτικό μέλος Επιτροπής

Στην  καθορισθείσα  από  τη  διακήρυξη  ημερομηνία  και  ώρα  10.00  π.μ  έγινε  από  την  πρόεδρο  την
επιτροπής η κήρυξη της  έναρξης του διαγωνισμού.   Προσήλθαν και κατέθεσαν αυτοπροσώπως φακέλους
συμμετοχής οι  παρακάτω προμηθευτές: 

α/α Επωνυμία
1 Αναστάσιος Πουρναρόπουλος
2 Α Τζουμελέκας –Ι Κατσαντώνης  

Ι. Κ.Ε

Στη  συνέχεια  τα  μέλη της  επιτροπής προχώρησαν  στην   αποσφράγιση  των φακέλων «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση
στο περιεχόμενο τους.
Επιπλέον η  επιτροπή κατά την φάση αυτή της διαδικασίας παρέλαβε τους αντίστοιχους ενσφράγιστους
φάκελους  των  οικονομικών   προσφορών  που  υπέβαλλαν  εμπρόθεσμα  και  ταυτόχρονα   οι  ανωτέρω
προμηθευτές, σύμφωνα με τα άρθρα  2  και 9  της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών  που  υπέβαλλαν  οι  ανωτέρω  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  αυτοπροσώπως  και
εγγράφως. 

α/α Περιγραφή
Δικαιολογητικού

Αναστάσιος Πουρναρόπουλος Α Τζουμελέκας –Ι Κατσαντώνης  Ι.
Κ.Ε

1 Τ.Ε.Υ.Δ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 Υπεύθυνη  Δήλωση  Ν

1599/86
ΟΧΙ ΝΑΙ

3 Δικαιολογητικά
Έγγραφα   συμμετοχής 

ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ )

4 Τεχνική Προσφορά ΟΧΙ ΝΑΙ
5 Φάκελος  οικονομικής

προσφοράς 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  από  τον  αναλυτικό  έλεγχο  των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς  εγγράφως, διαπίστωσε τα ακόλουθα:
Από τους  συμμετέχοντες που  υπέβαλαν  προσφορά  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καλύπτουν
πλήρως τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού κατέθεσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας  Α. Τζουμελέκας 
 –Ι. Κατσαντώνης  Ι. Κ.Ε .
Αποκλείει  από τη συνέχεια του  συνοπτικού διαγωνισμού  τον  Αναστασίου  Πουρναρόπουλου για τους
εξής λόγους :
1 . Κατέθεσε δύο φάκελους χωρίς ένδειξη περιεχομένου . Δεν υπήρχε αναγραφή των διακριτικών λέξεων
Οικονομική προσφορά – τεχνική προσφορά –δικαιολογητικά συμμετοχής . 
2 . Στον πρώτο  ανοίξαντα φάκελο κατά υπόδειξη του υποψηφίου αναδόχου υπήρχε   μόνο  το Τ.Ε.Υ.Δ
χωρίς να συνοδεύεται από την  Υ.Δ του Ν 1599/86 δικαιολογητικό Α2  άρθρο 9 της σχετικής διακήρυξης .
3 . Δεν κατατέθηκε   φάκελος με την ένδειξη – τεχνική προσφορά . 
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  Κατόπιν τούτου, η επιτροπή προτείνει:
- Τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του  συνοπτικού διαγωνισμού  του  Αναστασίου  Πουρναρόπουλου
επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν ήταν σύμφωνα με αυτά της διακήρυξης.
-Την αποδοχή της  προσφοράς   της  συμμετέχουσας  εταιρείας  Α.  Τζουμελέκας   –Ι.  Κατσαντώνης   Ι.Κ.Ε
καθώς καλύπτει  τα ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, ώστε να συνεχίσει  στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
-Τη ματαίωση  του διαγωνισμού για τις ομάδες Δ 1 είδη αρτοποιείου ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ και  Δ ΝΕΔΗΚΕΠ, ΣΤ 1+2
είδη ζαχαροπλαστείου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου ,  καθώς δεν υπάρχει καμία προσφορά κατά τη
διαδικασία  του  παρόντος  διαγωνισμού.  Η  ανάθεση  των  ειδών  των  παραπάνω  ομάδων  θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και σύμφωνα  με τα δικαιολογητικά και τη
μελέτη   όπως  αυτά  προβλέπονται  στην  υπ’  αρ.  πρωτ.  9223/10-4-2017  διακήρυξη.  Ο  συνολικός
προϋπολογισμός των αδιάθετων ομάδων  ανέρχεται στο συνολικό ποσό  των 9520,05  χωρίς ΦΠΑ  και
10792,23  ευρώ με ΦΠΑ  .  Αναλυτικά ανά ομάδα : Δ 1 είδη αρτοποιείου ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ποσό χωρίς ΦΠΑ
2654,55 και με ΦΠΑ 2999,64 . Ομάδα ΣΤ 1+2 είδη ζαχαροπλαστείου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
χωρίς ΦΠΑ 4910,50 και με ΦΠΑ 5548,87 ευρώ .Ομάδα Δ αρτοποιείου   ΝΕΔΗΚΕΠ χωρίς ΦΠΑ 1955,,00 και
με ΦΠΑ 2243,8 ευρώ .……».  

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την   αρ.381/2016  ΑΔΣ (ΑΔΑ 7ΥΛΙΩΞΧ-ΞΝΡ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού  «Προμήθεια ειδών διατροφής
Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017 -2018» ήτοι:

α.Απορρίπτει την προσφορά του  Αναστασίου  Πουρναρόπουλου  επειδή τα δικαιολογητικά που
κατέθεσε δεν ήταν σύμφωνα με αυτά της διακήρυξης.

β.Εγκρίνει  την  προσφορά  της συμμετέχουσας εταιρείας Α. Τζουμελέκας  –Ι.  Κατσαντώνης
Ι.Κ.Ε   καθώς καλύπτει  τα ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, ώστε να συνεχίσει  στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

2.Ματαιώνει τον διαγωνισμό  για τις ομάδες Δ 1 είδη αρτοποιείου ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ και  Δ ΝΕΔΗΚΕΠ,
ΣΤ 1+2 είδη ζαχαροπλαστείου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου ,  καθώς δεν υπάρχει καμία
προσφορά κατά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού.  Η ανάθεση των ειδών των παραπάνω
ομάδων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και σύμφωνα  με τα
δικαιολογητικά και τη μελέτη  όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 9223/10-4-2017
διακήρυξη .

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 306/2017.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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