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Αγ. Στέφανος 9/11/2020
Αριθ. πρωτ : 28155.

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: : Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού
διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την«Προµήθεια Ασφάλτου ».
Έχοντας υπόψη:

1.

2.

1.
2.
3.

Την υπ’ αριθ. 381/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό
Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στις εταιρείες
α) Οµάδα Α η εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε., Ολύµπου Τ.Κ: 19014 Ιπποκράτειος Πολιτεία
αντί του ποσού των 15.961,28 € συµπ/νου ΦΠΑ 24 % και µε δικαίωµα προαίρεσης 7.980,64€
συµπ/νου ΦΠΑ 24 % , β) Οµάδα Β η εταιρεία BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., Κ. Καραµανλή
124, Τ.Κ: 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης αντί του ποσού των 5.270,00 € συµπ/νου ΦΠΑ 24 % και µε
δικαίωµα προαίρεσης 2.635,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24 %
Την υπ’ αριθ. πρωτ.23041/23-9-2020 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η
οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει οι προσωρινοί ανάδοχοι τα προβλεπόµενα από την
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 24384/6-10-2020 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε
Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 24142/5-10-2020 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ Ε.Ε .
Το από 6-11-2020 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 210/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :

Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς των εταιρειών
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε, Ολύµπου Τ.Κ: 19014 Ιπποκράτειος Πολιτεία
2. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., Κ. Καραµανλή 124, Τ.Κ: 57008 Ιωνία
Θεσσαλονίκης
που υποβλήθηκαν για τον συνοπτικό διαγωνισµό «Προµήθειας Ασφάλτου» έτους 2020 (Αριθµός
∆ιακήρυξης 1419/10349/08.5.2020) οι ανωτέρω εταιρείες κρίθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 381/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω91ΨΩ93-Ω5Κ).
Στις 23.09.2020 απεστάλη η υπ΄αριθ πρωτ 23041 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης
για τον εν λόγω διαγωνισµό στους προσωρινούς αναδόχους ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε & BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε
Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν φακέλους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
∆ιονύσου και έλαβαν αριθµό πρωτοκόλλου ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε 24142/5.10.2020 & BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 24384/6.10.2020.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελείται από τους (1) Ελεκίδης Γεώργιος, (2) Βενιέρης Κωνσταντίνος
και (3) Βαφειάδου Ειρήνη, συνεδρίασε σήµερα 03.11.2020 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και τα δικαιολογητικά που
προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης είναι πλήρη. Έχουν
προσκοµισθεί τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ.
2.2.3 και επίσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των
παρ. 2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης.
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Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη και τα περιεχόµενα
του φακέλου της αρχικής προσφοράς που πληρούν τα κριτήρια της 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η Προµήθεια Ασφάλτου
του ∆ήµου ∆ιονύσου στις εταιρείες
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε, Ολύµπου Τ.Κ: 19014 Ιπποκράτειος Πολιτεία για την οµάδα Α
µε προσφερόµενη συνολική τιµή 15.961,28€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και µε
δικαίωµα προαίρεσης 7.980,64€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
2. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., Κ. Καραµανλή 124, Τ.Κ: 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Πολιτεία για την οµάδα Β µε προσφερόµενη συνολική τιµή 5.270,00€
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ
24%
και
µε
δικαίωµα
προαίρεσης
2,635,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
σε τρία (3) αντίγραφα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως
Επιτροπής για:

ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 6-11-2020
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού

Πρακτικού

Νο3

της

Επιτροπής

2.- Την ανακήρυξη της εταιρεία«ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε », ΑΦΜ 801092055, ∆.Ο.Υ.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε έδρα επί της Ολύµπου Ιπποκράτειος Πολιτεία τκ 19014 Αφίδνες, ως
οριστικός ανάδοχος για την Οµάδα Α: Ασφαλτοµιγµα ΑΣ 12,5, αντί του συνολικού
ποσού των €15.961,28 (καθαρή αξία €12.872,00 πλέον ΦΠΑ €3089,28), και µε δικαίωµα
προαίρεσης € 7.980,64(καθαρή αξία € 6.436,00 πλέον ΦΠΑ €1.544,64) λόγω ότι τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη κατά το ανωτέρω σκεπτικό.
3.- Την ανακήρυξη της εταιρεία«BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ», ΑΦΜ 998305062,
∆.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , µε έδρα 15ο χλµ Π.Ε.Ο Θεσ/νικης - Βέροιας ΤΚ 570 03 Άγιος
Αθανάσιος, ως οριστικός ανάδοχος για την Οµάδα Β: Ψυχρό Ασφαλτόµιγµα , αντί του
συνολικού ποσού των € 5.270,00 (καθαρή αξία €4.250,00 πλέον ΦΠΑ €1.020,00) και µε
δικαίωµα προαίρεσης €2.635,00(καθαρή αξία €2.125,00 πλέον ΦΠΑ €510,00) λόγω ότι τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη κατά το ανωτέρω σκεπτικό.

Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.
ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης
Συνηµµένα:
1) Το πρακτικο Νο3 της Ε∆
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος,
Αρ. Πρωτ.:

.11.2020

Επιτροπή Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
Για Υπηρεσίες Προµήθειας
Ασφάλτου
(Απόφαση ΟΕ 210/2020)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 210/2020 Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «
Προµήθειας Ασφάλτου» Έτους 2020
(Προϋπολογισµού 36.232,80€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και µε
δικαίωµα προαίρεσης 18.116,40€. Γενικό Σύνολο 54.349,20€
Αριθµός ∆ιακήρυξης 1419/10349/08.5.2020.

Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς των εταιρειών
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε, Ολύµπου Τ.Κ: 19014 Ιπποκράτειος Πολιτεία
4. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., Κ. Καραµανλή 124, Τ.Κ: 57008 Ιωνία
Θεσσαλονίκης
που υποβλήθηκαν για τον συνοπτικό διαγωνισµό «Προµήθειας Ασφάλτου» έτους 2020 (Αριθµός
∆ιακήρυξης 1419/10349/08.5.2020) οι ανωτέρω εταιρείες κρίθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 381/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω91ΨΩ93-Ω5Κ).
Στις 23.09.2020 απεστάλη η υπ΄αριθ πρωτ 23041 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης
για τον εν λόγω διαγωνισµό στους προσωρινούς αναδόχους ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε & BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε
Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν φακέλους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
∆ιονύσου και έλαβαν αριθµό πρωτοκόλλου ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε 24142/5.10.2020 & BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 24384/6.10.2020.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία αποτελείται από τους (1) Ελεκίδης Γεώργιος, (2) Βενιέρης Κωνσταντίνος
και (3) Βαφειάδου Ειρήνη, συνεδρίασε σήµερα 03.11.2020 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και τα δικαιολογητικά που
προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης είναι πλήρη. Έχουν
προσκοµισθεί τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ.
2.2.3 και επίσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των
παρ. 2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη και τα περιεχόµενα
του φακέλου της αρχικής προσφοράς που πληρούν τα κριτήρια της 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η Προµήθεια Ασφάλτου
του ∆ήµου ∆ιονύσου στις εταιρείες
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ Ε.Ε, Ολύµπου Τ.Κ: 19014 Ιπποκράτειος Πολιτεία για την οµάδα Α
µε προσφερόµενη συνολική τιµή 15.961,28€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και µε
δικαίωµα προαίρεσης 7.980,64€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
4. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., Κ. Καραµανλή 124, Τ.Κ: 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Πολιτεία για την οµάδα Β µε προσφερόµενη συνολική τιµή 5.270,00€
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ
24%
και
µε
δικαίωµα
προαίρεσης
2,635,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Επιτροπή

1. Ελεκίδη Γεώργιο

2. Βενιέρη Κων/νο

3. Βαφειάδου Ειρήνη
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