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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 346812/4357
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2480/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 343605/16027/6.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2480/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική
προσφορά) και του Πρακτικού Νο 2 (Οικονομικές προσφορές) της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. .283702/12940/19.9.2018
(ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086) (α/α 63662) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για
την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 54.394,77 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής , στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες.», για δικές
σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

349379/4386/09.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και o γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί
Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Κοσμάς Νικόλαος, προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και η κα Κατραβά Χρυσάνθη, υπάλληλος της
ίδιας Δ/νσης.
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, αν και προσκλήθηκαν, οι εκπρόσωποι των εταιριών
«Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.» και «Βανίδης Ιωάννης –Media Suite», για το 1ο θέμα στην
Ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2480/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και του
Πρακτικού Νο 2 (Οικονομικές προσφορές) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. .283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ
66ΜΔ7Λ6-086) (α/α 63662) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την
κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 54.394,77 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής , στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 343605/16027/6.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών» της Π.Δ.Ε. , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 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.Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.»".
5.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.
6.Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
7.Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
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τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
8.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
9.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».
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά
με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
11. 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.
12. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
13. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
14. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη,
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
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. 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».
17. Την υπ’αριθμ.25/2017 (ΑΔΑ 61ΘΥΟΞΝΑ-ΩΚΤ) απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε), με την οποία εγκρίνονται οι ανάγκες και ο
προυπολογισμός για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε
18. Την υπ’αριθμ.26/2017 (ΑΔΑ Ω429ΟΞΝΑ-ΜΑ5) απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε),με την οποία εγκρίνονται οι ανάγκες και ο
προυπολογισμός για την προμήθεια φαρμάκων έτους 2018 του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε
19. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/25-01-2013 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό
11543/26-03-2013 3η διευκρινιστική Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι αρμόδια ως κεντρική αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη
προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής της
αρμοδιότητας.
20. Τα υπ’ αριθμ. 1777/2017 και 1847/2017 έγγραφα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) μας διαβιβάστηκαν οι ανάγκες του Παραρτήματος
ΑΜΕΑ Αιγίου-Κλεομένους Οικονόμου και του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού ΑχαϊαςΣκαγιοπούλειο Μονάδα Αρρένων, που εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σε φάρμακα μέχρι του ποσού των 26.209,56 ευρώ με ΦΠΑ και αναλώσιμο
υγειονομικό υλικό μέχρι του ποσού των 28.185,21 ευρώ με ΦΠΑ, για το έτος 2018, ήτοι συνολικού
ποσού 54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
21. Την υπ αριθμ.267/2018 (ΑΔΑ ΨΠΣΦ7Λ6-ΕΣ2) απόφαση του Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας
Προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της
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Π.Ε. Αχαΐας (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), με την
διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 5 του
Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
22. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα
τους ΚΑΕ 1311 (υγειονομικό υλικό) μέχρι του ποσού των 28.185,21 € και ΚΑΕ 1312 (φάρμακα)
μέχρι του ποσού 26.209,56 €. Για την ανωτέρω δαπάνη έχουν εκδοθεί οι υπ’αριθμ.227/18 (υγειονομικό
υλικό -62.504,45€) και 6/18 (φάρμακα-70.000,00€) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
23. Την υπ’αριθμ.1847/2018 (ΑΔΑ ΩΠΜ77Λ6-ΧΚ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας (Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως
του ποσού των 54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά
Ομάδα/ες και σύσταση των επιτροπών α) Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών β)
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού»
24. Την υπ’αριθμ.283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086) διακήρυξη του
ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας (Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού
των 54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες
25. Το υπ’αριθμ. 334165/15553/30.10.2018
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών με το οποίο
ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού για την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών ήτοι την 31/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.
26. Τα υπ’αριθμ. Νο 1/17.10.2018 & Νο 2/31.10.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Προσφορών αναφορικά με την υπ’αριθμ.283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086)
διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά περιγράφοται
παρακάτω :
Πρακτικό 1
Στην Πάτρα, σήμερα 17-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης
Οικονομικού επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με
την υπ. αριθ. 1847/2018 (ΑΔΑ ΩΠΜ77Λ6-ΧΚ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον Α/Α 63662 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 283702/12940/19.9.2018
(ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086) διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , για την «Προμήθεια
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.),
συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Μπρίνια ΧριστοδούληΑικατερίνη

2.

Τακτικό Μέλος

Δανίκας Δημήτριος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΔΑ: ΨΞΖΜ7Λ6-ΗΝΑ

3.

Αναπληρωματικό
Μέλος

Τσούση Σοφία

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. Πρωτ. 283702/12940/19.9.2018 διακήρυξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των
54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
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 αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό
63662. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη,
η ημέρα Πέμπτη 11-10-2018 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών είναι η ημέρα Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για 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 63662 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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1.

BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

2.

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ
ΕΛΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 11-10-2018
ΩΡΑ: 12:04:57
Ημ/νια: 11-10-2018
ΩΡΑ:09:41:12

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 κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία
οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 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 «Οικονομικές Προσφορές» 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 :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1

BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
111048

ΑΔΑ: ΨΞΖΜ7Λ6-ΗΝΑ

2

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ
ΕΛΕΝΗ

113516

Κατόπιν η επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό (Διεύθυνση
Οικονομικού) τους φυσικούς φακέλους των υποψήφιων προμηθευτών και τα δείγματα για το
αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και διαπίστωσε ότι όλοι οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι
είχαν αποστείλει φυσικούς φακέλους και ο υποψήφιος για το υγειονομικό υλικό έστειλε επιπλέον και
τα δείγματα , οι οποίοι είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την αρμόδια Υπηρεσία για το
διαγωνισμό εντός των προκαθορισμένων ημερολογιακών και χρονικών ορίων, ως ακολούθως :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Υ /ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
316182/14482/15.10.201
ΑΕΒΕ
8
2
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ
315923/14479/15.10.201
ΕΛΕΝΗ
8
Στην συνέχεια η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνικά Χαρακτηριστικά» και προχώρησε στην αξιολόγηση του ηλεκτρονικού
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικά Χαρακτηριστικά» των δύο (2) προσφορών και
διαπίστωσε τα εξής:
Κατατέθηκαν προσφορές των κάτωθι προμηθευτών ανά ομάδα :
α/α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1
BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
2

α/α ΟΜΑΔΑΣ
111048
113516

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 2-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΠΑΤΡΑ
ΟΜΑΔΑ 3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 4-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΠΑΤΡΑ

Διαπιστώθηκαν τα εξής :
1.Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου «BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» με Α/Α προσφοράς
συστήματος 111048, για την ομάδα 3 για την οποία υπέβαλε προσφορά , είναι σύμφωνη με τους
όρους και τα αναφερόμενα της υπ. αριθ.283702/12940/19.9.2018 διακήρυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας. Κατόπιν έγινε έλεγχος και των δειγμάτων για το υγειονομικό υλικό, τα οποία ήταν
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές της ανωτέρω διακήρυξης.
2.Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου «ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ» με Α/Α προσφοράς
συστήματος 113516, για την ομάδες 1 & 2 για τις οποίες υπέβαλε προσφορά , είναι σύμφωνη με τους
όρους και τα αναφερόμενα της υπ. αριθ.283702/12940/19.9.2018 διακήρυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας,
Κατόπιν των ανωτέρω οι προσφορές των αναφερόμενων υποψηφίων αναδόχων διαμορφώνονται ως
εξής:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1

BBD
ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
111048

α/α ΟΜΑΔΑΣ
3

ΑΔΑ: ΨΞΖΜ7Λ6-ΗΝΑ

ΑΕΒΕ
2
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
113516
1&2
ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης,
και αφού οι προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ.
283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086)
Προτείνει ομόφωνα
Α) Την αποδοχή των προσφορών των κάτωθι εταιρειών ανά ομάδα:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1
2

BBD
ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
111048

α/α ΟΜΑΔΑΣ

113516

1&2

3

για την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας δηλαδή το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών.
Β) Για την ομάδα 4-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ, ο διαγωνισμός είναι άγονος, διότι
δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων), μη υπάρχοντος άλλου
θέματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε
τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να
οριστεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Πρακτικό 2
Στην Πάτρα, σήμερα 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης
Οικονομικού επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με
την υπ. αριθ. 1847/2018 (ΑΔΑ ΩΠΜ77Λ6-ΧΚ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές
προσφορές που υποβλήθηκαν στον Α/Α 63662 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ.
283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086) διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , για
την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των
αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 54.394,77 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Τακτικό Μέλος

Μπρίνια ΧριστοδούληΑικατερίνη
Δανίκας Δημήτριος

3.

Αναπληρωματικό
Μέλος

Τσούση Σοφία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΔΑ: ΨΞΖΜ7Λ6-ΗΝΑ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. Πρωτ. 283702/12940/19.9.2018 διακήρυξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των
54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
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 αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό
63662. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη,
η ημέρα Πέμπτη 11-10-2018 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ήταν η ημέρα Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό Νο1 και το με αριθμό πρωτ.
334165/15553/30.10.2018 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ, με
το οποίο γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ήτοι την
31/10/2018 και ώρα 09:00 π.µ. και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, προχώρησε στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για 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 63662 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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1.

BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

2.

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ
ΕΛΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 11-10-2018
ΩΡΑ:12:04:57
Ημ/νια: 11-10-2018
ΩΡΑ:09:41:12

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 κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία
οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική
προσφορά» των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο
τους.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1

BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
111048

ΑΔΑ: ΨΞΖΜ7Λ6-ΗΝΑ

ΑΕΒΕ
2
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ
113516
ΕΛΕΝΗ
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
των δύο (2) συμμετεχόντων και διαπίστωσε τα εξής:
 Ως προς το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και των δύο (2) υποψηφίων προμηθευτών
διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. Πρωτ .
283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086) Διακήρυξης και γίνονται δεκτές.
 Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησε τις δύο (2) οικονομικές προσφορές των υποψηφίων
προμηθευτών τις οποίες και κατέγραψε σε πίνακες , ανά ομάδα και ποσό, ως παρακάτω:
Οικονομικές προσφορές υποψηφίων προμηθευτών ανά ομάδα/ποσό (καθαρή αξία)
BBD
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΥΡΜΗ
α/α
ΑΕΒΕ
ΕΛΕΝΗ
ομάδας
1

18.240,17

2

2.250,15

3

15.555,16

Κατόπιν των ανωτέρω,
Η επιτροπή παρόντων όλων των μελών, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης και αφού οι οικονομικές προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ. 283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086)
Διακήρυξης και εντός των ορίων του προϋπολογισμού που είχαν τεθεί με την εν λόγω διακήρυξη
:
Προτείνει ομόφωνα
ως προσωρινούς αναδόχους τους κατωτέρω, με τις ομάδες ειδών ενός εκάστου για τα οποία
μειοψήφησαν, καθώς και τα αναλογούντα ποσά, που αποτυπώνει συνολικά στο παρακάτω
πίνακα :

1
2

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α/α ΟΜΑΔΑΣ

BBD
ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ

111048

3

113516

1&2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
€

Φ.Π.Α (6, 13 & 24
%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ €

15.555,16

3.627,13

19.182,29

20.490,32
(18.240,17+2.250,15)

1.321,78
(1.147,35+174,43)

21.812,10
(19.387,52+2.424,58)

36.045,48 €

4.948,91 €

40.994,39 €

ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 2-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ
ΟΜΑΔΑ 3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας , μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το παρόν
πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί
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το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
1.

Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και του

Πρακτικού Νο 2 (Οικονομικές προσφορές) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. .283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ
66ΜΔ7Λ6-086) (α/α 63662) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την
κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 54.394,77 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής , στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες.
2.

Την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου ως προς την ομάδα 4-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-

ΠΑΤΡΑ, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
3.

Την ανάδειξη των κατωτέρω (όπως περιγράφονται στον αναλυτικό πίνακα)

ως

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την :
«Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των
αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.)» προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της σχετικής
διακήρυξης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία θα αξιολογηθούν
από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Αναλυτικά οι προσωρινοί ανάδοχοι με τις ομάδες ειδών ενός εκάστου για τις οποίες
μειοψήφησαν, καθώς και τα ποσά που τους αντιστοιχούν, έχουν ως εξής :

1
2

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α/α ΟΜΑΔΑΣ

BBD
ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ

111048

3

113516

1&2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
€

Φ.Π.Α (6, 13 & 24
%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ €

15.555,16

3.627,13

19.182,29

20.490,32
(18.240,17+2.250,15)

1.321,78
(1.147,35+174,43)

21.812,10
(19.387,52+2.424,58)

36.045,48 €

4.948,91 €

40.994,39 €

ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 2-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ
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ΟΜΑΔΑ 3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 4-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ

Οι συμβάσεις των Νομικών Προσώπων που θα προκύψουν, θα συναφθούν μεταξύ του εκάστοτε
Νομικού Προσώπου χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για λογαριασμό του οποίου
πραγματοποιείται η παρούσα διακήρυξη, και του αναδόχου ή των αναδόχων που θα προκύψουν
από την παρούσα διαδικασία.
Η συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του εκάστοτε Νομικού Προσώπου
που αιτείται της προμήθειας.
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».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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.
 Την υπ’ αριθμ. 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».
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 Την υπ’ αριθμ. 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./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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: 343605/16027/6.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και το Πρακτικο

Νο 2 (Οικονομικές προσφορές) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. .283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ 66ΜΔ7Λ6-086) (α/α
63662) διακήρυξης του

ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για

την

«Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των
αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.),

συνολικού

προϋπολογισμού

έως

του

ποσού

των

54.394,77

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες.
2. Κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο ως προς την ομάδα 4-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΠΑΤΡΑ, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
3.

Αναδεικνύει τους κατωτέρω (όπως περιγράφονται στον αναλυτικό πίνακα) ως προσωρινούς

αναδόχους του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού κάτω των ορίων για

την: «Προμήθεια

φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.)»
προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της σχετικής διακήρυξης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού.

ΑΔΑ: ΨΞΖΜ7Λ6-ΗΝΑ

Αναλυτικά οι προσωρινοί ανάδοχοι με τις ομάδες ειδών ενός εκάστου για τις οποίες μειοψήφησαν,
καθώς και τα ποσά που τους αντιστοιχούν, έχουν ως εξής :

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ

α/α
ΟΜΑΔΑΣ

1

BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΕΒΕ

111048

3

2

ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΛΕΝΗ

113516

1&2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ €

Φ.Π.Α (6, 13 & 24
%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ €

15.555,16

3.627,13

19.182,29

20.490,32
(18.240,17+2.250,15)

1.321,78
(1.147,35+174,43)

21.812,10
(19.387,52+2.424,58
)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ €
36.045,48 €

4.948,91 €

40.994,39 €

ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 2-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ
ΟΜΑΔΑ 3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 4-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ

Οι συμβάσεις των Νομικών Προσώπων που θα προκύψουν, θα συναφθούν μεταξύ του εκάστοτε
Νομικού Προσώπου χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για λογαριασμό του οποίου
πραγματοποιείται η παρούσα διακήρυξη, και του αναδόχου ή των αναδόχων που θα προκύψουν
από την παρούσα διαδικασία.
Η συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του εκάστοτε Νομικού Προσώπου που
αιτείται της προμήθειας.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

