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Αγ. Στέφανος 18 /9/2020
Αριθ. πρωτ : 22572

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και λήψη σχετικής
απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
για την παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και
δεξαµενών πόσιµου νερού .

Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Την αριθ. πρωτ. 34366/4505/9.9.2019 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 6ΧΣΓΩ93-Χ46) Απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
5. Την υπ’ αριθ. 17/2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα
παραρτήµατα της διακήρυξης.
6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ006632649
7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας αναλυτικά τα Α∆ΑΜ:
20REQ006661545, 20REQ006661582, 20REQ006661627, 20REQ006661649,
20REQ006661749, 20REQ006661781, 20REQ006661800.
8. Την 248 / 02.06.2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α)η υπ’
αριθ. 17/2020 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
9. Την υπ’ αριθ. 589/04/05/2020 (Κ.Α.Ε. 25.6262.0001) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
ΩΒ∆ΟΩ93-Ψ6Τ)
10. Την υπ’ αριθ. 590/04/05/2020 (Κ.Α.Ε. 25.6262.0013) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
Ω57ΦΩ93-Σ29 )
11. Την υπ’ αριθ. 591/04/05/2020 (Κ.Α.Ε 25.6262.0014 ) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
ΩΖ4ΤΩ93-Ν27 )
12. Την υπ’ αριθ. 592/04/05/2020 (Κ.Α.Ε. 25.6262.0015 ) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
ΩΨΗΒΩ93-ΘΝ1 )
13. Την υπ’ αριθ. 593/04/05/2020 (Κ.Α.Ε. 25.7131.0008 ) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
65ΠΓΩ93-ΕΛΟ )
14. Την υπ’ αριθ. 594/04/05/2020 (Κ.Α.Ε. 25.7131.0010 ) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
ΩΨΟΞΩ93- ΥΦΘ )
15. Την υπ’ αριθ. 595/04/05/2020 (Κ.Α.Ε. 25.7135.0009 ) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
ΩΣΑΝΩ93-ΣΧ3 )
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16. Την υπ’ αριθ. 1721/13737/17.06.2020 διακήρυξη, (Α∆ΑΜ 20PROC006877622 2020-06-17).
17. Το από 07.08.2020
Πρακτικό Νο1
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 248/02.06.2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε το οποίο :
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 1721/13737/17.6.2020 διακήρυξη του
∆ήµου ∆ιονύσου για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης &
επισκευής ηλεκτρο – µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου
νερού, την υπ’ αριθµ. 17/2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου και το
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατήρησε τα εξής :
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(http:www.eprocurement.gov.gr.) και έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 93655.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η
7.7.2020 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η
14.7.2020 και ώρα 09:00πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για να κάνει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε
στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του
Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 93655 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου
ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους κάτωθι
προµηθευτές:

α/α

Προµηθευτής

1.

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς
7.7.2020 13:02µµ.

2.

ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7.7.2020 12:00µµ.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών.
Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε
και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υπό-φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική
προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή, πλέον, η πρόσβαση στο περιεχόµενό
τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υπό-φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε, αφού σύµφωνα
µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα αποσφραγιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το
σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος και επιπλέον αριθµό
πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύµφωνα µε τον Ν.
4050/2014, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως κάτωθι:
α/α

Προµηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήµατος

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη
Υποβολή

1.

ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε

179334

16100/9.7.2020

ΜΑΝΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

180888

16179/10.07.2020

2.
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Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.5. της διακήρυξης «Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή
σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014» .
Οι συµµετέχουσες εταιρείες υπέβαλλαν τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο
των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον
έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Όλες οι συµµετέχουσες εταιρίες έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά, ως προβλέπεται στη
διακήρυξη και οι προσφορές τους γίνονται δεκτές.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων για την ανωτέρω προµήθεια,
θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.30 πµ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα..….»
18. Το από 28.08.2020 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το

οποίο :
«…Όλες οι συµµετέχουσες εταιρίες, σύµφωνα µε το Νο 1 πρακτικό του διαγωνισµού, έχουν
υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά, ως προβλέπεται στη διακήρυξη και οι προσφορές τους έγιναν
δεκτές.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ. 2.3.1 «Κριτήριο
Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής’’.
Από την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είναι
εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της διακήρυξης και διατυπώνονται παρακάτω:
Οι τιµές που εδόθησαν είναι ως ακολούθως:
1. ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε
Τιµή Μονάδος 38.121,00€ €, συν ΦΠΑ 24% δηλαδή 9.149,04€, ήτοι συνολικά 47.270,04€.
2. ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ:
Τιµή Μονάδος 43.175,00€, συν ΦΠΑ 24% δηλαδή 10.362,00€, ήτοι συνολικά 53.537,00€.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/α

Είδος

1

Ηλεκτροµηχανικά &
Σωληνουργικά Υλικά
& Εξοπλισµός

2

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδος

Σύνολο
(€)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε
Τιµή
Σύνολο
Μονάδος
(€)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΑΝΕΣΗ
Τιµή
Σύνολο (€)
Μονάδος

1

ΤΜΧ

35.000

35.000,00

16.100

16.100

24.500

24.500

Εργασία Εργάτη

80

ΩΡΕΣ

10

800,00

8,5

680

7,5

600

3

Εργασία Βοηθού

700

ΩΡΕΣ

12

8.400,00

10,68

7.476

9

6.300

4

Εργασία Τεχνίτη

700

ΩΡΕΣ

15

10.500,00

13,05

9.135

11,25

7.875

5

Γερανός 5 t

10

ΗΜΕΡΕΣ

140

1.400,00

133

1.330

105

1.050

6

Γερανός άνω των 5 t

8

ΗΜΕΡΕΣ

200

1.600,00

190

1.520

150

1.200

7

Φορτηγό Αυτοκίνητο
1t

80

ΗΜΕΡΕΣ

15

1.200,00

13,58

1.080

11,25

900

8

Καταγραφή Η/Μ
Εξοπλισµού Α/Σ &
∆/Μ

1

ΤΜΧ

1.000

1.000,00

800

800

750

750
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Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

59.900,00
14.376,00
74.276,00

38.121,00
9.149,04
47.270,04

43.175,00
10.362,00
53.537,00

Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή παρατήρησε ότι η
εταιρία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.». υπέβαλλε προσφορά µε ασυνήθιστα υψηλή
έκπτωση για το είδος α/α 1 όπως αυτό φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα , η οποία ανέρχεται σε
54%
Σχετικά η επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις για την προσφορά αυτή
συµφωνα µε το Άρθρο 88 παρ.1 του Ν. 4412/2016 «Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα
χαµηλές σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους
οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής».
Κατόπιν, η επιτροπή ζήτησε µε ηλεκτρονική ανάρτησή της µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ από την εταιρία «ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» όπως εντός δέκα (10) ηµερών να εξηγήσει την τιµή, τα κόστη και τις
εκπτώσεις που προτείνονται στην προσφορά.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την από 17.8.2020 σχετική απάντηση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
Ε.Ε.» µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπιστώνει ότι η εταιρία αναφέρει γενικά περί
µακροχρόνιας εµπειρίας και συνεργασίας µε εµπορικές επιχειρήσεις χωρίς να προσκοµίσει στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι µπορεί να λαµβάνει τόσο υψηλές εκπτώσεις ( άνω των 54% που ήδη
προσφέρει στο ∆ήµο για αγορές υλικών ) π.χ. ενδεικτικές προσφορές προµηθευτών για
συγκεκριµένα υλικά µε τιµές προµήθειας έναντι τιµών τιµοκαταλόγων τους.
Περαιτέρω η επιτροπή προκειµένου να διαπιστώσει το ύψος των εκπτώσεων που προσφέρουν οι
εταιρίες που υποδεικνύει ως προµηθευτές η εταιρία «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» απευθύνθηκε
δειγµατοληπτικά σε κάποιες από αυτές και ενδεικτικά αναφέρουµε την εταιρία «Υ∆ΑΤΩΡ» η οποία
για συγκεκριµένο συγκρότηµα αντλίας – κινητήρα τύπου BOOSTER προσέφερε µέγιστη έκπτωση
37%.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω περί της προσφοράς της εταιρίας «ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» κρίνει ότι τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαµηλό επίπεδο της τιµής που προσφέρθηκαν και σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του
Άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας
ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. . Περαιτέρω η Επιτροπή ότι για τα λοιπά άρθρα της µελέτης οι εκπτώσεις
που πρόσφεραν και οι δύο εταιρίες είναι εντός της αγοράς και σε κάθε περίπτωση ανάλογες µε τις
τιµές της τρέχουσας σχετικής σύµβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω , η Επιτροπή εισηγείται την ανακήρυξη ως προσωρινού Αναδόχου την
εταιρία «ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» µε αριθµό µητρώου ΤΕΕ 7615 ,ΑΦΜ
047632368,∆.Ο.Υ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έδρα επί της οδού Σπύρου Παπασπύρου 25 , ΤΚ 19002 Παιανία , µε
νόµιµο εκπρόσωπο ,τον Αναστάσιο Μάνεση του Νικολάου , αντί του ποσού 43.175,00 ευρώ ΦΠΑ
24% 10.362,00 ευρώ , σύνολο προσφοράς 53.537,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
καθώς είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης και παρέχει επιπλέον
ορθή κατά τον Νόµο έκπτωση επί του προϋπολογισµού αυτού.
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι οικονοµικές προσφορές των εταιριών,
όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα και επισυνάπτονται καθώς επίσης και η ηλεκτρονική
αλληλογραφία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα....»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
για τη λήψη σχετικής απόφασης για :
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1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο1/07.08.2020 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
του ∆ιαγωνισµού ,
2.- Την αποδοχή του σκεπτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως αυτή διατυπώνεται στο
Πρακτικό Νο 2/28.08.2020 η οποία συνεπάγεται τον αποκλεισµό της προσφοράς µε
α/α 179334 του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε,
συγκεκριµένα:
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την από 17.8.2020 σχετική απάντηση της εταιρίας «ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπιστώνει ότι η εταιρία
αναφέρει γενικά περί µακροχρόνιας εµπειρίας και συνεργασίας µε εµπορικές επιχειρήσεις
χωρίς να προσκοµίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι µπορεί να λαµβάνει τόσο υψηλές
εκπτώσεις ( άνω των 54% που ήδη προσφέρει στο ∆ήµο για αγορές υλικών ) π.χ.
ενδεικτικές προσφορές προµηθευτών για συγκεκριµένα υλικά µε τιµές προµήθειας έναντι
τιµών τιµοκαταλόγων τους.
Περαιτέρω η επιτροπή προκειµένου να διαπιστώσει το ύψος των εκπτώσεων που
προσφέρουν οι εταιρίες που υποδεικνύει ως προµηθευτές η εταιρία «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
Ε.Ε.» απευθύνθηκε δειγµατοληπτικά σε κάποιες από αυτές και ενδεικτικά αναφέρουµε την
εταιρία «Υ∆ΑΤΩΡ» η οποία για συγκεκριµένο συγκρότηµα αντλίας – κινητήρα τύπου
BOOSTER προσέφερε µέγιστη έκπτωση 37%.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω περί της προσφοράς της εταιρίας «ΑΦΟΙ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» κρίνει ότι τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο
ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής που προσφέρθηκαν και σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή εισηγείται την
απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. . Περαιτέρω η Επιτροπή
ότι για τα λοιπά άρθρα της µελέτης οι εκπτώσεις που πρόσφεραν και οι δύο εταιρίες είναι
εντός της αγοράς και σε κάθε περίπτωση ανάλογες µε τις τιµές της τρέχουσας σχετικής
σύµβασης.»
3.- Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» µε αριθµό µητρώου ΤΕΕ 7615
,ΑΦΜ 047632368,∆.Ο.Υ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έδρα επί της οδού Σπύρου Παπασπύρου 25 , ΤΚ
19002 Παιανία και µέχρι το ποσό των 53.537,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% ως
προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκαι µε
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού
δικαίωµα προαίρεσης µέχρι το ποσό των 26.318,78 € συµπ/νου ΦΠΑ 24%
καθώς η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της Μελέτης.
Η άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης ή µη αποτελεί µονοµερές δικαίωµα της αναθέτουσας
αρχής.
Η σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.

τροποποιηθεί, χωρίς

ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνηµµένα:
1) Τα πρακτικά της Ε∆
2) Οικονοµικές Προσφορές
3) Έγγραφο επιτροπής για διευκρινήσεις
4) ∆ιευκρινίσεις της εταιρείας «Αφοί Γαραντζιώτη Α.Ε.»
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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