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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 17/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 055/2010

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση του από 03/12/2010 Πρακτικού Νο1 αξιολόγησης των 
         τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
         τεχνολογίας  LED»,  της αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης
         Προσφορών. Εξέταση ενστάσεων

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ: Λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της  
διαδικασίας επιλογής αναδόχου και εκτέλεσης της προμήθειας.

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 014/22-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ. 4 & 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -4-, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2.-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος, 4.-Καραγιάννης Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ουρανός Εμμανουήλ, αν και νόμιμα είχε κληθεί.

   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ενημέρωσε τα μέλη για το κατεπείγον του θέματος τα οποία ομόφωνα συμφώνησαν με το κατεπείγον.

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Την Παρασκευή 3/12/2010 συνεδρίασε στα γραφεία της ΤΥΔΚ η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED», προκειμένου να ελέγξει-αξιολογήσει και βαθμολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των εταιρειών: «DIATHLASIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.Ε.», «Γ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», «SIREC LAB S.R.L.», «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.» & «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.», που είχαν γίνει δεκτές σε προηγούμενη φάση από την Δ.Ε. για την περαιτέρω διαδικασία.
   Στο Πρακτικό Νο1 που συνέταξε προτείνει, μετά τον έλεγχο των φακέλων και των πέντε (5) εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτό:
 1.-Να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών: «DIATHLASIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.Ε.», «Γ.ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.» & «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.», διότι δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης και
 2.-Να γίνουν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών «SIREC LAB S.R.L.» & «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.», διότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης και βαθμολογεί, την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.», με 53,7 για το μικρό φωτιστικό σώμα και 53,7 για το μεγάλο φωτιστικό σώμα, την δε εταιρεία «SIREC LAB S.R.L.», με 53,7 για το μικρό φωτιστικό σώμα και 53 για το μεγάλο φωτιστικό σώμα.
   Κατά του Πρακτικού Νο1, κατέθεσαν εμπρόθεσμα ενστάσεις οι εταιρείες: «DIATHLASIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.Ε.», «SIREC LAB S.R.L.» & «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.».



   Τη Δευτέρα 20/12/2010, συνεδρίασε εκ νέου στα γραφεία της ΤΥΔΚ η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων.
   Στο Πρακτικό Νο2 που συνέταξε αναφέρει ότι, μετά τον ενδελεχή έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των ενστάσεων και για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτό, τροποποιεί τον Πίνακα Βαθμολογίας και έτσι ο Γενικός Βαθμός, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.» διαμορφώνεται σε 53,7 για το μικρό φωτιστικό σώμα και 53,7 για το μεγάλο φωτιστικό σώμα της δε εταιρείας «SIREC LAB S.R.L.» σε 53,4 για το μικρό φωτιστικό σώμα και 52,7 για το μεγάλο φωτιστικό σώμα.
   Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται:
  Να εγκριθούν τα Πρακτικά Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, τα οποία να αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης και να υιοθετηθούν οι απόψεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτά.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει

  τα Πρακτικά Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, τα οποία να αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης και τις προτάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτά.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 055/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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