
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 125/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 1 διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την  προμήθεια
             αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών     
 
            

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  27 Φεβρουαρίου 2020 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.4189/21-02-2020 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.  Γεωργάκος Νικόλαος      Πρόεδρος  1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
    2.  Αργυρός Λεωνίδας      - Τακτικό μέλος  2.  Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος  3.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος  4.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος
    5.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -   Τακτικό μέλος

    Στη  συνεδρίαση  παραβρίσκεται η κ.  Κωνσταντάκη.

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού
(αρμ.υπαλ. Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής:

«….Σας  διαβιβάζουμε  εισήγηση  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  &  αξιολόγησης

προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών με θέμα  «Έγκριση  Πρακτικού Νο1 διαγωνισμού που

αφορά στην  προμήθεια αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών» και ζητούμε την έγκρισή

του..

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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Σήμερα  την  21η Φεβρουαρίου  2020,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  11:00,  στην  Πρέβεζα  η
παρακάτω επιτροπή που έχει ορισθεί με την 42/2020 Α.Ο.Ε:
α) Ιωάννου Ευαγγελία
β) Βασιλείου Νικόλαος
γ) Αλισανδράτος Γεώργιος
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Πρέβεζας  για  την  διενέργεια  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  που  αφορά  την  προμήθεια
αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ' αριθ.
3212/11-02-2020 διακήρυξη.

Για τον διαγωνισμό κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορές οι παρακάτω εταιρείες:

α/α Επωνυμία ΑΦΜ Τρόπος

κατάθεσης

Αρ. Πρωτ.

εισερχομένου

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ 998461323 Ταχυδρομείο 3836/18-02-2020

2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 999426109 Ταχυδρομείο 4050/20-02-2020

3 RethINK Α.Ε.Β.Ε. 999125263 Ταχυδρομείο 4069/20-02-2020

4 EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε. 997776974 Ταχυδρομείο 4135/21-02-2020

Μετά  το  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών,  η  επιτροπή αποφασίζει  ομόφωνα να
αποσφραγίσει στην παρούσα συνεδρίαση τους φακέλους των δικαιολογητικών, των τεχνικών
και των οικονομικών προσφορών εκτιμώντας τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου σε
αναλώσιμα. Κατόπιν αυτού η επιτροπή προχωρά στην εξέταση των φακέλων των προσφορών.

Α. Εξέταση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων διαπιστώθηκαν τα

εξής:

α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ  ΤΕΥΔ σωστά συμπληρωμένο

2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  ΤΕΥΔ σωστά συμπληρωμένο

3 RethINK Α.Ε.Β.Ε.  ΤΕΥΔ σωστά συμπληρωμένο

4 EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.  ΤΕΥΔ σωστά συμπληρωμένο

 Το  υπ'  αριθ.  1010197.1475449/19-02-

2020  πιστοποιητικό  εκπροσώπησης  του

Ε.Β.Ε.Α. / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

 Το  υπ'  αριθ.  1010197.1475448/19-02-

2020 γενικό πιστοποιητικό του Ε.Β.Ε.Α. /

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

 Την  υπ'  αριθ.  1443952/08-11-2018

ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του

Ε.Β.Ε.Α.  με  επισυναπτόμενο  το

καταστατικό μετατροπής της εταιρείας

Με  βάση  τα  ανωτέρω  η  επιτροπή  διαπιστώνει  ότι  όλοι  οι  συμμετέχοντες  προσκόμισαν  τα
απαιτούμενα από το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης έγγραφα και συνεπώς όλες οι προσφορές

ΑΔΑ: 9Δ5ΩΩΞΧ-6ΞΧ



γίνονται δεκτές. Κατόπιν αυτού η επιτροπή προχωρά στην εξέταση των τεχνικών προσφορών
των διαγωνιζομένων.

Β.  Εξέταση των Τεχνικών Προσφορών

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων διαπιστώθηκαν τα εξής:

α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ  Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  το

άρθρο 2.4.3.2 (περ. 3) της διακήρυξης

 Τεχνική Προσφορά

 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  το

άρθρο 2.4.3.2 (περ. 3) της διακήρυξης

3 RethINK Α.Ε.Β.Ε.  Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  το

άρθρο 2.4.3.2 (περ. 3) της διακήρυξης

 Βεβαίωση Τεχνικών Προδιαγραφών

 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

4 EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.  Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  το

άρθρο 2.4.3.2 (περ. 3) της διακήρυξης

 Τεχνική Προσφορά

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε ισχύ

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 σε ισχύ

Με  βάση  τα  ανωτέρω  η  επιτροπή  διαπιστώνει  ότι  όλοι  οι  συμμετέχοντες  προσκόμισαν  τα

απαιτούμενα από το άρθρο 2.4.3.2 (περ. 3) της διακήρυξης έγγραφα και συνεπώς όλες οι

προσφορές  γίνονται  δεκτές.  Κατόπιν  αυτού  η  επιτροπή  προχωρά  στην  εξέταση  των

οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

Γ.  Εξέταση των Οικονομικών Προσφορών

Κατά την εξέταση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων διαπιστώθηκαν τα εξής:

α/α Επωνυμία Προσφερόμενη τιμή (με ΦΠΑ)

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ 2.224,73 €

2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 2.415,87 €

3 RethINK Α.Ε.Β.Ε. 2.092,24 €

4 EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε. 1.981,15 €

Η επιτροπή διορθώνει τον ανωτέρω πίνακα στο ορθό:

ΑΔΑ: 9Δ5ΩΩΞΧ-6ΞΧ



α/α Επωνυμία Προσφερόμενη τιμή (με ΦΠΑ)

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ 2.224,73 €

2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 2.415,87 €

3 RethINK Α.Ε.Β.Ε. 2.092,15 €

4 EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε. 1.981,15 €

διαπιστώνοντας ότι η εταιρεία RethINK Α.Ε.Β.Ε. έκανε τα παρακάτω προφανή λάθη:

α/α Περιγραφή
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή

μονάδος (ΕΥΡΩ

αριθμητικά)

Καθαρή αξία (ποσότητα X

τιμή μονάδος

1
Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark

MB2338adw (μαύρο)
τεμάχιο 12 73,31 €  879,77 € ορθό: 879,72 €

2
Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark

B2546dw (μαύρο)
τεμάχιο 4 73,31 €  293,26 € ορθό: 293,24 €

3
Τόνερ για εκτυπωτή  Kyocera

Ecosys M4125idn (μαύρο)
τεμάχιο 6 85,71 €  514,26 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.687,29 € ορθό: 1.687,22 €

ΦΠΑ 404,95 € ορθό:404,93 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.092,24 € ορθό: 2.092,15 €

τα οποία δεν ακυρώνουν την ισχύ της προσφοράς της.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαπιστώνει ότι όλες οι προσφορές είναι σύμφωνες με το
άρθρο  2.4.4  της  διακήρυξης  και  συνεπώς  όλες  οι  προσφορές  γίνονται  δεκτές.  Από  τον
ανωτέρω  πίνακα  προκύπτει  ότι  την  φθηνότερη  προσφορά  την  έκανε  η  εταιρεία
EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού,
β)  την  ανακήρυξη  της  εταιρείας  EUROSUPPLIES  Ι.Κ.Ε. με  ΑΦΜ  997776974,  ΔΟΥ
Παλλήνης, που εδρεύει στην διεύθυνση Αρμονίας 6, Τ.Κ. 19004, Σπάτα Αττικής, τηλ. 210-
6037990,  email  info@eurosupplies.gr,  ως  προσωρινού αναδόχου  για  την  προμήθεια
αναλωσίμων  νεοαποκτηθέντων  εκτυπωτών,  έναντι  συνολικού  ποσού  1.  981  ,  15   €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της .….».

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

   Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

 το αρ. 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ο.Ε.»
 τα αρ. 103 και 195 του Ν. 3463/2006 
 την εισήγηση της επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

      1.  Εγκρίνει το πρακτικό  Νο 1  της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού    
           που αφορά στην  προμήθεια αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών.

      2. Κηρύσσει  την εταιρεία EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 997776974, ΔΟΥ Παλλήνης,
          που εδρεύει στην διεύθυνση Αρμονίας 6, Τ.Κ. 19004, Σπάτα Αττικής, τηλ. 210-  
          6037990, email info@eurosupplies.gr, ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια 
          αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών, έναντι συνολικού ποσού 1.  981  ,  15   € 
          συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της, διότι   
          προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του 
          διαγωνισμού σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη.

     3.  Εγκρίνει την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού-1 σε όλους τους 
          προσφέροντες, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 (δ) του άρθρου 3 της διακήρυξης.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2020.

   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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