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Από το πρακτικό της 22/10/2014

Αριθ. Απόφασης 299/2014
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών κατά το στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών (3ο πρακτικό) και
κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (4ο πρακτικό) στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης». Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12ην µεσηµβρινή συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση µετά από την 14702/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος),
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Ράπτου Όλγα (µέλος), 7) Αποστολίδου
Μαρία (µέλος).
Απόντες: 1)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος), 2)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος)
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 70 θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Με την µε αριθµό πρωτ. 1790/21-02-13 21.02.2013 απόφασή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
προέβη σε ένταξη της Πράξης «∆ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων µε νέα οχήµατα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» µε δηµόσια δαπάνη 2.119.593,51€ ευρώ.
Με την µε αριθµό πρωτ. 11165/09.12.2013 δόθηκε ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ τους όρους της
διακήρυξης από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην συνέχεια µε την µε την µε αριθµό 466/16-12-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η
διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο
δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 2.119.593,51€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
23% και µε τις µε αριθµό 234/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ µε την 09/14 απόφαση έγινε η ψήφιση της πίστωσης για το έτος 2014
και µε την µε αριθµό 019/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ορίσθηκε ως ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού στις 27/03/14.
Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός αφορούσε τις εξής εννέα (9) οµάδες:
ΟΜΑ∆Α Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑ∆Α Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΟΜΑ∆Α Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ

ΟΜΑ∆Α ∆ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΟΜΑ∆Α Ε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΟΜΑ∆Α ΣΤ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑ∆Α Ζ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΟΜΑ∆Α Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΦΟΡΤΩΤΩΝ – ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, στην επιτροπή κατατέθηκαν κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι
υποψήφιων αναδόχων από τις εξής εταιρίες:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος
UNITRACK AEE, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4360/26-03-14
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE, διακρ.τίτλος «ERGOTRAK”, αριθµός
πρωτ. προσφοράς 4380/27-03-14
3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4381/27-03-14
4. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, διακρ.τίτλος ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς
4379/27-03-14
5. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4384/27-03-14
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4383/27-03-14
7. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4386/27-03-14
οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές για τις εξής οµάδες:
Οµάδα
A. Προµήθεια (9) απορριµµατοφόρων οχηµάτων
Β. Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων
απορριµµάτων
Γ: Προµήθεια (1) φορτηγού µε ανατρεπόµενη
καρότσα
∆: Προµήθεια (3) ηµιφορτηγών
Ε: Προµήθεια (1) κλειστού ηµιφορτηγού
ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος

Εταιρίες
2.ERGOTRAK
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
6.ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
-

5.∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου
7.ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
3.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ
5.∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
Η: Προµήθεια (2) φορτωτών - εκσκαφέων
1.UNITRACK AEE
4.ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
Σηµειώνεται ότι για τις οµάδες Γ, ∆ και Ε δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.
Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 της
διακήρυξης του διαγωνισµού η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 27/03/14
πρακτικό της) ότι όλες οι εταιρίες που συµµετείχαν στον διαγωνισµό κατέθεσαν τα ζητούµενα σύµφωνα µε την
διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής.

Έπειτα, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της µε αριθµό 236/14 διακήρυξης του διαγωνισµού, το από
27/03/14 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε
εισήγηση της επιτροπής, εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 053/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ενηµερώθηκαν αναφορικά µε την απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, µε το µε αριθµό πρωτ. 5229/08-04-14 έγγραφο της υπηρεσίας µέσω courier στις 09/04/14
(ηµεροµηνία παράδοσης).
Στην συνέχεια, κατατέθηκαν κατά του 1ο πρακτικού, αριθµό απόφασης 053/14 της Οικονοµικής
Επιτροπής οι α) η µε πρωτ. 5404/11-04-14 προσφυγή από την εταιρία µε επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, ζητώντας την απόρριψη της εταιρίας ERGOTRAK από την συνέχιση του
διαγωνισµού και β) η µε αριθµό πρωτ. 5725/17-04-14 προσφυγή από την εταιρία µε επωνυµία
ERGOTRAK ζητώντας την απόρριψη της προσφοράς, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Έπειτα, η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, µε τις µε αριθµούς
αποφάσεις 68/14 και 72/14 απέρριψε τις σχετικές προσφυγές.
Στην συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και συνέταξε το από 15/07/14 πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο, οι εταιρίες που έγιναν δεκτές για
την συνέχιση του διαγωνισµού, οι οµάδες για τις οποίες συµµετέχουν καθώς και οι βαθµολογίες τους είναι οι
εξής:
ΟΜΑ∆Α Α: Προµήθεια (9) απορριµµατοφόρων οχηµάτων
Α1. Προµήθεια οχτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16µ3
Υποψήφιοι ανάδοχοι:

Βαθµολογία

2.ERGOTRAK

50,67

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

51,74

Α2. Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 22µ3
2.ERGOTRAK

51,631

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,819

ΟΜΑ∆Α Β. Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων απορριµµάτων
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,75136364

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος
5.∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

52,44911

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

53

ΟΜΑ∆Α Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου
7. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
5. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ
ΟΜΑ∆Α Η: Προµήθεια (2) φορτωτών - εκσκαφέων

56,3130575
57,4470975

1.UNITRACK AEE

53,61

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

53,577

Έπειτα, κατά της σχετικής µε αριθµό 138/22-07-14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατατέθηκαν οι
µε αριθµό προσφυγές από τις εταιρίες α) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK», µε αριθµό πρωτ. 11008/01-08-14 β)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ, µε αριθµό πρωτ. 11108/04-08-14 γ) ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε αριθµό
πρωτ. 11165/05-08-14 δ) ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, µε αριθµό πρωτ. 11225/06-08-14 και ε) ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΤΕ, µε αριθµό πρωτ. 11231/07-08-14, οι οποίες και απορρίφθηκαν µε τις µε αριθµούς 204-207 και 232/14
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ακολούθως, σύµφωνα µε το από 05/09/14 πρακτικό της επιτροπής, αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές
προσφορές, οι οποίες ήταν οι ακόλουθες:
ΟΜΑ∆Α Α: Προµήθεια (9) απορριµµατοφόρων οχηµάτων
Α1. Προµήθεια οχτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16µ3
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 960.000,00€
Υποψήφιοι ανάδοχοι:
Βαθµολογία Οικονοµική
Προσφορά
Χωρίς ΦΠΑ
2.ERGOTRAK
50,67
792.000,00 €
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

51,74

835.200,00 €

Ανοιγµένη Τιµή
Προσφοράς
15.630,55
16.142,25

Α2. Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 22µ3
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 150.000,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,819

131.200,00 €

2.581,71

2. ERGOTRAK

51,631

136.000,00 €

2.634,08

ΟΜΑ∆Α Β. Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων απορριµµάτων
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 119.500,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,75136364

119.400,00€

2.352,65

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 73.000,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

53

∆.Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
52,44911
ΑΕΒΤΕ
ΟΜΑ∆Α Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου
5.

72.900,00 €

1.375,47

87.500,00€

1.668,28

Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 145.000,00€
7. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
5. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

56,3130575
57,4470975

137.500,00 €
144.360,00 €

ΟΜΑ∆Α Η: Προµήθεια (2) φορτωτών – εκσκαφέων
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 162.600,00€

2.441,71
2.512,92

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

53,577

138.960,00 €

2.593,65

1. UNITRACK AEE

53,61

152.000,00 €

2.835,29

Στην συνέχεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26 της διακήρυξης, ζητήθηκε µε τα µε αριθµούς πρωτ. 12324,
12342, 12343/05-09-14 έγγραφα από τους προσωρινούς υποψήφιους ήτοι εταιρίες ERGOTRAK, ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ και ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ να καταθέσουν σε σφραγισµένο φάκελο τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης σε είκοσι ηµέρες από την σχετική πρόσκληση ενώ για την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης
των φακέλων ενηµερώθηκαν επίσης µε το µε αριθµό πρωτ. 13299/23-09-14 έγγραφο και οι επόµενοι στην
κατάταξη υποψήφιοι.
Σύµφωνα µε το από 26/09/14 πρακτικό της επιτροπής, οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν τα ζητούµενα
δικαιολογητικά του άρθρου 25 της διακήρυξης του διαγωνισµού
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.∆.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
5. Την υπ’ αριθµό 236/14 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
6. Το από 27/03/14 πρακτικό της επιτροπής, έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής
7. Το από 15/07/14 πρακτικό της επιτροπής, έλεγχος τεχνικών προσφορών
8. Το από 05/09/14 πρακτικό της επιτροπής, αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών
9. Το από 26/09/14 πρακτικό της επιτροπής, έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 05/09/14 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού αναφορικά µε την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών ήτοι

ΟΜΑ∆Α Α: Προµήθεια (9) απορριµµατοφόρων οχηµάτων
Α1. Προµήθεια οχτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16µ3
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 960.000,00€
Υποψήφιοι ανάδοχοι:
Βαθµολογία Οικονοµική
Προσφορά
Χωρίς ΦΠΑ
2.ERGOTRAK
50,67
792.000,00 €

Ανοιγµένη Τιµή
Προσφοράς
15.630,55

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

51,74

835.200,00 €

16.142,25

Α2. Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 22µ3
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 150.000,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,819

131.200,00 €

2.581,71

2. ERGOTRAK

51,631

136.000,00 €

2.634,08

ΟΜΑ∆Α Β. Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων απορριµµάτων
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 119.500,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,75136364

119.400,00€

2.352,65

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 73.000,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
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52,44911
∆.Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΤΕ
ΟΜΑ∆Α Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου
5.

72.900,00 €

1.375,47

87.500,00€

1.668,28

Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 145.000,00€
7. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
5. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

56,3130575
57,4470975

137.500,00 €
144.360,00 €

2.441,71
2.512,92

ΟΜΑ∆Α Η: Προµήθεια (2) φορτωτών – εκσκαφέων
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 162.600,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

53,577

138.960,00 €

2.593,65

2. UNITRACK AEE

53,61

152.000,00 €

2.835,29

Β) Να εγκρίνει το από 26/09/14 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού αναφορικά µε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης
Γ) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας Οχηµάτων προς
αντικατάσταση ρυπογόνων στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης», ως εξής:
- Την Οµάδα Α1: Προµήθεια οχτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16µ3, στην εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE, διακρ.τίτλος «ERGOTRAK» µε ΑΦΜ 094394592 και
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση Σιδηροκάστρου 5-7, 11855 Αθήνα, συνολικής αξίας επτακοσίων ενενήντα
δύο χιλιάδων ευρώ (792.000,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εννιακόσια εβδοµήντα
τέσσερις χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (974.160,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και
χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα Α2: Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 22µ3, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο
Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν τριάντα µία χιλιάδων

ευρώ (131.200,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα µια χιλιάδων τριακόσια
εβδοµήντα έξι ευρώ (161.376,00€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά
τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα Β: Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων απορριµµάτων, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο
Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (119.400,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν σαράντα έξι
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (146.862,00€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του
ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε
ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κατερίνης,
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εβδοµήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (72.900,00€)
πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ
(89.667,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε
την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του
διαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι η προσφορά από την εταιρία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ ήταν υψηλότερη από το
ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου, στην εταιρία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, µε ΑΦΜ
997652559 και ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 6ο χλµ Θεσσαλονίκης –Αθηνών, 57009 Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (137.500,00€) πλέον
ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ
(169.125,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη
µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα
πλαίσια του διαγωνισµού.
- Την ΟΜΑ∆Α Η: Προµήθεια (2) φορτωτών – εκσκαφέων, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε
ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κατερίνης,
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ
(138.960,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (170.920,80€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από
τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.

∆) Να κηρύξει τον διαγωνισµό για τις οµάδες Γ) Προµήθεια (1) φορτηγού µε ανατρεπόµενη καρότσα, ∆)
Προµήθεια (3) ηµιφορτηγών και Ε) Προµήθεια (1) κλειστού ηµιφορτηγού, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία
προσφορά ως άγονος.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 05/09/14 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού αναφορικά µε την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών ήτοι

ΟΜΑ∆Α Α: Προµήθεια (9) απορριµµατοφόρων οχηµάτων
Α1. Προµήθεια οχτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16µ3
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 960.000,00€
Υποψήφιοι ανάδοχοι:
Βαθµολογία Οικονοµική
Προσφορά
Χωρίς ΦΠΑ
2.ERGOTRAK
50,67
792.000,00 €
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

51,74

835.200,00 €

Ανοιγµένη Τιµή
Προσφοράς
15.630,55
16.142,25

Α2. Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 22µ3
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 150.000,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,819

131.200,00 €

2.581,71

2. ERGOTRAK

51,631

136.000,00 €

2.634,08

ΟΜΑ∆Α Β. Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων απορριµµάτων
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 119.500,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

50,75136364

119.400,00€

2.352,65

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 73.000,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
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∆.Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
52,44911
ΑΕΒΤΕ
ΟΜΑ∆Α Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου
5.

72.900,00 €

1.375,47

87.500,00€

1.668,28

Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 145.000,00€
7. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
5. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

56,3130575
57,4470975

137.500,00 €
144.360,00 €

2.441,71
2.512,92

ΟΜΑ∆Α Η: Προµήθεια (2) φορτωτών – εκσκαφέων
Ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 162.600,00€
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

53,577

138.960,00 €

2.593,65

3. UNITRACK AEE

53,61

152.000,00 €

2.835,29

Β) Εγκρίνει το από 26/09/14 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού αναφορικά µε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης

Γ) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας Οχηµάτων προς
αντικατάσταση ρυπογόνων στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης», ως εξής:
- Την Οµάδα Α1: Προµήθεια οχτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16µ3, στην εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE, διακρ.τίτλος «ERGOTRAK» µε ΑΦΜ 094394592 και
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση Σιδηροκάστρου 5-7, 11855 Αθήνα, συνολικής αξίας επτακοσίων ενενήντα
δύο χιλιάδων ευρώ (792.000,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εννιακόσια εβδοµήντα
τέσσερις χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (974.160,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και
χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα Α2: Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 22µ3, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο
Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν τριάντα µία χιλιάδων
ευρώ (131.200,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα µια χιλιάδων τριακόσια
εβδοµήντα έξι ευρώ (161.376,00€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά
τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα Β: Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων απορριµµάτων, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο
Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (119.400,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν σαράντα έξι
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (146.862,00€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του
ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε
ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κατερίνης,
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εβδοµήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (72.900,00€)
πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ
(89.667,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε
την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του
διαγωνισµού.

Σηµειώνεται ότι η προσφορά από την εταιρία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ ήταν υψηλότερη από το
ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
- Την Οµάδα Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου, στην εταιρία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, µε ΑΦΜ
997652559 και ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 6ο χλµ Θεσσαλονίκης –Αθηνών, 57009 Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (137.500,00€) πλέον
ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ
(169.125,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη
µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα
πλαίσια του διαγωνισµού.
- Την ΟΜΑ∆Α Η: Προµήθεια (2) φορτωτών – εκσκαφέων, στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, µε
ΑΦΜ 094007885 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση καταστήµατος 3,3χλµ Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κατερίνης,
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ
(138.960,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (170.920,80€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από
τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
∆) Κηρύσσει τον διαγωνισµό για τις οµάδες Γ) Προµήθεια (1) φορτηγού µε ανατρεπόµενη καρότσα, ∆) Προµήθεια
(3) ηµιφορτηγών και Ε) Προµήθεια (1) κλειστού ηµιφορτηγού, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά
ως άγονος.
Ε) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 299/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 23/10/2014
Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

