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Εκ του υπ’ αριθ. 22/2-7-2019 πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μεγαρέων
Αριθμός Απόφασης:

104/2019

Περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση
και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Κοινοχρήστων
Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων» & επανάληψη του
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 2-7-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. Πρωτ.: 13241/28-6-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’),
Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ

2

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ

3

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ

4

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ

5
6
Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν
περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’ όψιν των μελών, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 13003/27-6-2019 εισήγησή του
η οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λ.π. που εναρμόνισαν την Ελληνική
Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Την με αριθ. ΑΑΥΣ 329 - 19/4/2019 (αρ. πρωτ. 8667/19-4-2019) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την με αρ. 71/2019 Απόφαση Ο.Ε. «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης
ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων», πρ/σμού
10.635.893,00 € πλέον ΦΠΑ»
5.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10714/27-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005012821) διακήρυξη
6.
Τις προσφορές των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν
Σας διαβιβάζουμε το από 27/06/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Εισηγούμαι:
Στο Σώμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 100 και του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016 τη λήψη σχετικής απόφασης για:
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1. Την έγκριση του από 27/6/2019 πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού που κηρύσσει άγονο τον
διαγωνισμό για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση,
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων”
2. Την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με την
με αρ. 71/2019 Απόφαση Ο.Ε και την ίδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
των Προσφορών.
Στη συνέχεια το υπ’ αριθ. Πρωτ. 13001/27-6-2019 Πρακτικό-1- της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, αναφέρει:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων»
Προϋπολογισμός: 13.188.507,32 € (με ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27.05.2019, 11:00:00π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: Παρασκευή 21.06.2019, 14:00:00μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 27.06.2019, 12:00π.μ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
της Επιτροπής Διαγωνισμού
για την Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» - Αξιολόγηση Δειγμάτων
Στα Μέγαρα, στις 27.06.2019 ημέρα Πέμπτη στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την με αριθ. 71/2019
(ΑΔΑ ΩΧ8ΡΩΚΠ-ΑΒΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα « Περί έγκρισης τεχνικών
προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός)
στο Δήμο Μεγαρέων», πρ/σμού 10.635.893,00 € πλέον ΦΠΑ» και η οποία αποτελείται από τους :
1. Τουμπανιάρη Χαράλαμπο του Σωτηρίου, κλάδος Μηχανολόγων Μηχανικών, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Μητσοπούλου Βασιλική του Αναστασίου, κλάδος ΠΕ Διοικητικού, ως μέλος
3. Στυλιανοπούλου Φωτεινή του Θεοδώρου, κλάδος ΔΕ Διοικητικού, ως μέλος
προκειμένου να προχωρήσει στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ηλεκτρονικών
προσφορών που υπεβλήθησαν, κατ’ εφαρμογή των όρων της υπ’ αριθ. πρωτ. 10714/27-05-2019
(ΑΔΑΜ: 19PROC005012821) διακήρυξης της ανωτέρω υπηρεσίας (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 75074).
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Ο προϋπολογισμός για την παροχή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 13.188.507,32 € (Προϋπολογισμός: 10.635.893,00 € + ΦΠΑ 24 % 2.552.614,32 € = 13.188.507,32 €) με δικαίωμα
προαίρεσης έως 20 % του Προϋπολογισμού.
Ο Δήμος Μεγαρέων προκήρυξε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Ενεργειακή
Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων» προϋπολογισμού 13.188.507,32 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με
ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 27.05.2019 και
ώρα 11:00:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ την
Παρασκευή 21.06.2019, και ώρα 14:00:00μ.μ. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ως εξής:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
την 27.06.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Η Επιτροπή, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, αφού έλεγξε μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης που παρέχει το σύστημα και διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές εμπρόθεσμα, την
ύπαρξη του χαρακτηρισμού «Σφραγισμένες Προσφορές», τόσο στην στήλη «προσφορά», όσο και
στην στήλη «σύνολο προσφοράς», διενήργησε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των παρακάτω προσφορών:

Α/
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α/Α
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

SERVICE ONE A.Ε.

140847

19/06/2019
15:56:15

2

SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

141111

21/06/2019
11:53:30
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε αν υπεβλήθησαν στο πρωτόκολλο του Δήμου έντυποι
φάκελοι προσφοράς του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των ανωτέρω
εταιρειών και τα απαιτούμενα δείγματα σύμφωνα με τα άρθρα 4.4 και 5.1.2.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, καθώς και των
δειγμάτων των συμμετεχουσών εταιρειών στον διαγωνισμό, διαπιστώθηκε ότι:
Για την εταιρεία SERVICE ONE A.Ε.:
- Δεν έχουν υποβληθεί στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» τα
απαιτούμενα από το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής
- Δεν έχει προσκομιστεί έντυπος φάκελος προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της διακήρυξης
ούτε τα απαιτούμενα δείγματα ανά κάθε τύπο φωτιστικού και λαμπτήρα
- Δεν προσήλθε για την επίδειξη (Demo) των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 12480/20-06-2019 σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού
Για την εταιρεία SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:
- Δεν έχουν υποβληθεί στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» τα
απαιτούμενα από το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής
- Δεν έχει προσκομιστεί έντυπος φάκελος προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της διακήρυξης
ούτε τα απαιτούμενα δείγματα ανά κάθε τύπο φωτιστικού και λαμπτήρα
- Δεν προσήλθε για την επίδειξη (Demo) των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 12555/21-06-2019 σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού
Από την ανωτέρω αξιολόγηση και έχοντας υπόψη ότι (α) η μη προσκόμιση του έντυπου φακέλου
προσφοράς του άρθρου 4.4, (β) η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που
αναγράφονται στο άρθρο 5.1.1. και (γ) η μη προέλευση εντός τριών ημερών από την υποβολή της
προσφοράς για την επίδειξη των σχετικών εφαρμογών (demo) καθιστούν την προσφορά απορριπτέα,
προκύπτει ότι ουδείς από τους συμμετέχοντες υπέβαλε τα απαιτούμενα – επί ποινή αποκλεισμού –
δικαιολογητικά. Επιπλέον, ουδείς εκ των συμμετεχόντων προσήλθε ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επίδειξη των σχετικών εφαρμογών.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού απορρίπτει τις προσφορές των δυο συμμετεχόντων εταιρειών,
ήτοι της εταιρείας SERVICE ONE A.Ε. και της εταιρείας SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ο διαγωνισμός
κηρύσσεται άγονος.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό για τη
διαπίστωση των παραπάνω, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2)
αντίγραφα.
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Πρόεδρος
Τουμπανιάρης Χαράλαμπος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα μέλη
Μητσοπούλου Βασιλική
Στυλιανοπούλου Φωτεινή

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω , και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις, Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010
τεύχος Α’)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Α) Εγκρίνει το υπ’ αριθ.Πρωτ. 13001/27-6-2019 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού που κηρύσσει
άγονο τον διαγωνισμό για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “Ενεργειακή
Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων”.

Β) Εγκρίνει την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί
με την με αρ. 71/2019 Απόφαση Ο.Ε και την ίδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα 2-7-2019
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος
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