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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 24/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.8932/11-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
(Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
3.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ : 139/2018
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 2 (αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια
εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and
Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
Ο Πρόεδρος

εισηγούμενος το

10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης

προσκόμισε το Πρακτικό 2

(αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism
Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο
“INTEGRA_TOUR”» το οποίο έχει ως εξής:

Στην Προσοτσάνη σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δήμο Προσοτσάνης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 114/2018 (ΑΔΑ: Ψ6Φ5ΩΞΖ-ΖΧΡ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που
κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the

ΑΔΑ: ΩΒΞ7ΩΞΖ-Β39
Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο
“INTEGRA_TOUR”»(Αριθμ. Διακήρυξης 28/2018 με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:18PROC003569374 201808-14)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δέσποινα Δεληγιαννίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Παναγιώτα Συμεωνίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος
3) Σοφία Αναστασιάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος
1. Η Επιτροπή άρχισε ώρα 11:00 την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας
«Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ.», της οποίας η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως
επίσης και η Τεχνική Προσφορά αυτής (υπ’ αριθμ. 129/2018 ΑΔΑ:ΩΗΜΠΩΞΖ-ΠΣ6 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης), έχει γίνει αποδεκτή.
2. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ
ΟΕ» μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία του ανωτέρω Φακέλου κατά φύλλο.
Σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη του Δήμου Προσοτσάνης και την ισχύουσα νομοθεσία, ο εν λόγω
Φάκελος Οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ» κρίνεται ως παραδεκτός
πληρώντας στο σύνολό του τους όρους, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.
Εν συνεχεία, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την παράγραφο
2.3.2 της διακήρυξης:
Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια
Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς
με βάση τον ακόλουθο τύπο:
ΤΒΑi = (80) * ( Ui / Umax ) + (20) * (Οmin/Οi)
όπου:
Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Ui

η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Οmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Οi

το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
αξιολόγησε την Προσφορά της μοναδικής εταιρείας που συμμετέχει πλέον στον διαγωνισμό και η οποία
πληρούσε τους όρους δημοπράτησης, ήτοι της εταιρείας «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ» με βάση τον
ανωτέρω τύπο ως εξής: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ» έχει
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αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με 112,75 βαθμούς (υπ’ αριθμ. 129/2018 ΑΔΑ:ΩΗΜΠΩΞΖ-ΠΣ6)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης).

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ» έχει ως εξής:

Συμμετέχουσα εταιρεία

«Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ.»

Προσφερόμενη
χωρίς ΦΠΑ (σε €)
34.510,00

τιμή

Συνολική τιμή
ΦΠΑ 24% (σε €)

Προσφοράς

με

ΦΠΑ (σε €)
8.282,40

42.792,40

Κατά συνέπεια:
ΤΒΑi = (80) * ( Ui / Umax ) + (20) * (Οmin/Οi)
ΤΒΑi = (80) * (112,75/112,75) + (20) * (42.792,40/ 42.792,40) =>
ΤΒΑi = (80) * 1 + (20) * 1 =>
ΤΒΑi = 100
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών κρίνει αποδεκτή την
Προσφορά της εταιρείας «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, ο
προτεινόμενος προσωρινός Ανάδοχος, είναι η εταιρεία «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ».
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 28/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου (με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003569374 201808-14)
2. Την αριθμ. 129/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΜΠΩΞΖ-ΠΣ6) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
του πρακτικού 1 (αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) του
αναφερόμενου συνοπτικού διαγωνισμού
3. την υποβληθείσα προσφορά
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. την υπ’ αριθ. 353/8-8-2018 (ΑΔΑ: 60Ω6ΩΞΖ-ΜΟΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή: Την ανάδειξη του «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ.» ως
προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του
έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in
Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”» γιατί η προσφορά του είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής το ποσό των 42.792,40 €.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη
•

τις διατάξεις του Ν.4412/2016

•

το φάκελο του διαγωνισμού
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•

το Πρακτικό της επιτροπής

•

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό 2 (αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια
εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and
Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
Β.-Αναδεικνύει

τον οικονομικό φορέα «Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ.» ως προσωρινό

ανάδοχο της υπηρεσίας «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με
τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg
and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
το ποσό των 42.792,40 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 139/2018
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

