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Πάτρα 15 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. 34696/460
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
Διοικητήριο, 27131,Πύργος.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 206/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: η υπ’αρ. 32566/526/1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 206/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα» Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού έως 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.»., για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

206/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42526/533/8-2-2018 νόμιμη πρόσκληση
του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μητρογιάννη Γεωργία , υπεύθυνη Τμήματος Φυσικής
Αγωγής και ο κ. Γιαννακούλιας Γρηγόριος , ιδιώτης μεταφορέας , για το 65ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 206/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με τίτλο:
«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για
την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων

ευθύνης της ΠΕ

Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα» Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού έως
91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 32566/526/1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
«έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) σχετικά με «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα
δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2286/1995/19Α/01-02-1995, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις
περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
10. Την υπ΄ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 124608/1625/09-05-2017 (Φ.Ε.Κ.
1864/τ.Β΄/26-05-2017) απόφαση.

12. Την υπ' αριθμ. οικ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» .
13. Την υπ’ αριθ. 69923/876/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ 1018/Β/24-3-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
14. Την αριθμ. 92550/132/5-4-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας σχετικά με παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
15. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ.
16. Την αριθμ.69641/869/14-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη, περί ορισμού προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017.
17. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010),
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012)
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
18. Την υπ. αριθμ. 184/2017 (18η Συνεδρίαση 14-11-2017) (ΑΔΑ:Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
19. Την υπ’ αριθμ. 173/2017 (19η Συνεδρίαση 09-11-2017) (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
20. Την υπ’ αριθμ. 154/25-09-2017 (ΑΔΑ ΩΕΞΘ7Λ6-12Β) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ.γ΄ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου των
εργασιών καθαριότητας του Διοικητηρίου, της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών, της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΚΕΔΔΥ Ν. Ηλείας στον Πύργο καθώς και του τμήματος
Μεταφορών – Επικοινωνιών, του γραφείου Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του γραφείου
Σχολικών Συμβούλων στην Αμαλιάδα, συνολικής επιφάνειας 9.803,91 τετραγωνικών μέτρων, για το
διάστημα από 20/12/2017 έως 31/12/2019, συνολικού ποσού 91.375,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ».
21. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό ΠΔΕ έτους 2017-2018-2019 και τον Κ.Α.Ε :
02.03.072.0875.01.0001.
22. Την με αριθ. πρωτ. 216045/8120/16-08-2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ, για την υλοποίηση της εν θέματι προμήθειας».
23. Την υπ. αριθμ. 1852/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) της παρ. 5 του Ν. 4412/2016
και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
των κτιρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα» Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,
προϋπολογισμού έως 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και τη σύσταση των επιτροπών α.
«Επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών», β. «Επιτροπή εντάσεων και προσφυγών» και
γ. «Επιτροπή Παραλαβής».
24. Την αρ. πρωτ. 322746/5775/30-11-2017 διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
άνω των ορίων (διεθνή) για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
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25.
26.
27.

28.

ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα» Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού
έως 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Την με αριθ. πρωτ. 2354/632/03-01-2018 και α/α 548 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Το αριθμ. οικ. 349221/6182/13-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας προς όλους του
συμμετέχοντες που αφορά διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό.
Το από 16/01/2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο ζητούνται
διευκρινήσεις από την VELIHAJ MARJETA, για την προσφορά της και απαντήθηκε με το αρ. 18-012018 έγγραφό της.
Το από 31-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με αρ.
συστήματος 50539, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπής διαπιστώνει τα εξής :

Στον Πύργο σήμερα 31/1/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δνσης ΔιοικητικούΟικονομικού ΠΕ Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου επί της οδού Μανωλοπούλου 47, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την με αριθμό 1852/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΕ417Λ6-ΝΨΚ), προκειμένου να συντάξει το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 50539
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 322746/5775/12-09-2017 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της Π.Ε
Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Αναλυτικά η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών έχει ως εξής:
Στον Πύργο, στις 08/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της
ΠΕ Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου επί της οδού Μανωλοπούλου 47, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε
με την με αριθμό 1852/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(ΩΕ417Λ6-ΝΨΚ), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ: 50539 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 322746/5775/2017 διακήρυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της
Π.Ε Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
α/α

Ιδιότητα στην Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

1

Πρόεδρος

Αθανασακόπουλος Αριστείδης.

2

Μέλος

Αθανασόπουλος Ιωάννης

3

Μέλος

Αντωνοπούλου Νικολίτσα

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η ημέρα Τρίτη
02/01/2018 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η ημέρα
Δευτέρα 08-01-2018 και ώρα 10:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα) και είχε λάβει ως συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον αριθμό
50539. Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προϊσταμένου του Τμ. Προμηθειών,
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 50539 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη
σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:
α/α

Προμηθευτής

Ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής υποβολής
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προσφοράς
1

3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με διακριτικό τίτλο 3G
FACILITIES –SERVICES AE

29/12/2017 13:13:17

2

VELIHAJ MARJETA του LUFTAR με διακριτικό τίτλο
CLEAN SERVICES NOTIA

02/01/2018 10:58:31

3

FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE
με
διακριτικό
τίτλο
FANTASY
CLEANING
&SECURITY

02/01/2018 10:34:31

4

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

28/12/2017 20:37:44

5

ΡΟΜΒΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο
ΡΟΜΒΟΣ Μ.ΕΠΕ.

27/12/2017 12:40:07

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και το μέλος 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 προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά»
δεν αποσφραγίσθηκαν αφού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει
από το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος:
α/α

Συμμετέχοντες

α/α Συστήματος

1

ΑΛΦΑ3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με διακριτικό τίτλο 3G
FACILITIES –SERVICES AE

84576

2

VELIHAJ MARJETA του LUFTAR με
διακριτικό τίτλο CLEAN SERVICES NOTIA

85373

3

FANTASY CLEANING SECURITY AND
FACILITY IKE με διακριτικό τίτλο FANTASY
CLEANING &SECURITY

85277

4

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΥ

85707

5

ΡΟΜΒΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

85524

ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΚΤΙΡΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με
διακριτικό τίτλο ΡΟΜΒΟΣ Μ.ΕΠΕ.
Κατόπιν η Επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ
Ηλείας) τους φυσικούς φακέλους των υποψήφιων προμηθευτών και διαπίστωσε ότι όλοι οι προαναφερόμενοι
υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν αποστείλει φυσικούς φακέλους, με τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου:
α/α

Συμμετέχοντες

Αριθμός
Πρωτοκόλλου
Φυσ. Φακέλου

1

ΑΛΦΑ3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 446/2/02-01-2018
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με διακριτικό τίτλο 3G FACILITIES –SERVICES AE

2

VELIHAJ MARJETA του LUFTAR με διακριτικό τίτλο CLEAN SERVICES NOTIA

5926/70/05-012018

3

4

FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE με διακριτικό τίτλο FANTASY
CLEANING &SECURITY
ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2537/15/03-012018
368884/6421/2912-2017

5

ΡΟΜΒΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο ΡΟΜΒΟΣ Μ.ΕΠΕ.

367742/6403/2912-2017

Στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέγραψε, δια μονογραφής, τα περιεχόμενα των φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνικά Χαρακτηριστικά» των πέντε (5) προσφορών του παραπάνω πίνακα και προχώρησε
στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των φυσικών φακέλων.
Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή ζήτησε από την προσφέρουσα VELIHAJ MARJETA του LUFTAR με
διακριτικό τίτλο CLEAN SERVICES NOTIA, με το από 16/01/2018 έγγραφό της, διευκρινήσεις σχετικά με το
ΜΕΡΟΣ IV, A του Ε.Ε.Ε.Π. οι οποίες εδόθησαν με το από 18/01/2018 έγγραφο της εταιρείας, μέσω της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συστήματος.
Τέλος, η επιτροπή σε πέντε (5) συνεδριάσεις του μηνός Ιανουαρίου του 2018, αφού έλαβε υπόψη της την
αριθμ. πρωτ. 322746/5775/2017 διακήρυξη, το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών και των φυσικών φακέλων των
συμμετεχόντων, τη διευκρινιστική ερώτηση που υπέβαλε στην VELIHAJ MARJETA LUFTAR και την
αντίστοιχη απάντηση, καταλήγει σήμερα Τετάρτη, 31/1/2018 στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ως
εξής:
-Όλες οι προσφορές (5) υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα
-Τα δικαιολογητικά όλων (5) των προσφορών ήσαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή όλων (5) των προσφερόντων και τη συνέχιση της
διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:
Στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την «ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα»
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού έως 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, βάσει της αριθμ.
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322746/5775/12-09-2017 διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης
εισηγείται :
Την αποδοχή όλων (5) των προσφερόντων σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω πρακτικού, των προσφορών
των ακόλουθων εταιρειών:
1. ΑΛΦΑ3G
FACILITIES-SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με διακριτικό τίτλο 3G FACILITIES –SERVICES AE
2.

VELIHAJ MARJETA του LUFTAR με διακριτικό τίτλο CLEAN SERVICES NOTIA

3.

FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE με διακριτικό τίτλο FANTASY CLEANING
&SECURITY

4.

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5.

ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο ΡΟΜΒΟΣ
Μ.ΕΠΕ.
και τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τους ΚΑΕ : 02.03.072.0875.01.0001»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία

τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο

–βαθμολόγιο,

εργασιακή

εφεδρεία

και

άλλες

διατάξεις,

εφαρμογής

του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
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 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-32017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)


την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)



την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 32566/526/1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ


Το

από

31/1/2018

Πρακτικό

της

Επιτροπής

Αποσφράγισης

και

Αξιολόγησης

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών προσφορών. .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το από 31/1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα»
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού έως 91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής,

της υπ’ αριθμ. 322746/5775/12-09-2017 διακήρυξης,

συγκεκριμένα :
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ΑΔΑ: Ψ6ΟΘ7Λ6-ΒΙΤ
Κάνει δεκτές τις προσφορές των κάτωθι συμμετεχόντων εταιρειών με τις επωνυμίες :


ΑΛΦΑ3G

FACILITIES-SERVICES

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με διακριτικό τίτλο 3G FACILITIES –
SERVICES AE


VELIHAJ MARJETA του LUFTAR με διακριτικό τίτλο CLEAN SERVICES NOTIA



FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE με διακριτικό τίτλο
FANTASY CLEANING &SECURITY



ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



ΡΟΜΒΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο ΡΟΜΒΟΣ Μ.ΕΠΕ.
2. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο , αυτό , της αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018-2019 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ : 02.03.072.0875.01.0001.

Κατά , ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία
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