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Πάτρα 13 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 48419/487
ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα
Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 520/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 48418/3865/14.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 520/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972)
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της
πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ
5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 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 Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

66959/707/1.3.2019 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. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, 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 προσκλήθηκε οι κ.κ.

Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος, Καρδάρα Ευσταθία και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης: 520/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 134ο θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο:
«Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών αναφορικά με την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972) διακήρυξης του

ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 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: 48418/3865/14.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού

Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα

κάτωθι:
Σύμφωνα με:
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.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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
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.
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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. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ 6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019»
18. Την υπ. αριθ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2019»
19. Την από 31/8/10 προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας και της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας»
προϋπολογισμού» 2.929.500 ευρώ. .
20. Την υπ’αριθμ. 1508/20.4.2016 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β) απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής
Ελλάδος 2014-2020 .
21. Την υπ’αριθμ.46419/28.4.2016 (ΑΔΑ 6ΖΟΨ4653Ο7-ΔΡΣ) απόφαση του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης αναφορικά με την «Έγκριση ένταξης/τροποποίησης του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ 2016 στη ΣΑΕΠ 001/1 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία»
22. Την υπ’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή
πιστώσεων του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
23. Το υπ.αριθμ. 6653/08.06.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα «
Διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02-05-2015 απόφαση) οι τεχνικές
προδιαγραφές του υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
24. Το υπ’αριθμ.πρωτ.194227/4351/13.7.17 5Ο πρακτικό/20.6.17 του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης
της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών»
με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
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25. Την υπ.αρθμ.193/24.11.2017 (ΑΔΑ ΩΓΣΡ7Λ6-Γ16) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με
θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων
σύμφωνα με τα άρθρα 2&5 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2o υποέργο της
πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό
ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
26. Το υπ.αριθμ.οικ.51123/888/15.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Π.Ε Αχαίας με
το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ.αριθμ. 1152/30.1.2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Πάτρας με θέμα «Διαβίβαση της υπ’αριθμ.1/22.1.18 απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία α)
εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό MIS 373260 –
προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α β)ορισμός μελών επιτροπής
αποσφράγισης –αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της
σύμβασης»
27. Το υπ’αριθμ.πρωτ.5650/15.5.2018 πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί έγκρισης τροποποίησης-συμπλήρωσης της
προγραμματικής σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481
28. Την υπ’ αριθμ. 371/2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6-05Ξ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από
31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ:
5000481»
29. Την υπ’ αριθμ. 206/18.6.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΒΖ7Λ6-ΟΓ6) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση –
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 371/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
πολιτικής με θέμα «Τροποποίηση της από 31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών
«Καραμανδάνειο» για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας
Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481»
30. Την από 7/8/2018 (ΑΔΑ ΩΨ247Λ6-ΜΑ0) τροποποίηση-συμπλήρωση προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών ‘’Καραμανδάνειο’’
31. Την υπ.αριθμ.3818/9.10.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών δημοπράτησης
του 2ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € με
Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
32. Την υπ’αριθμ.333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) διακήρυξη του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το 2o υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
33. Την υπ.αριθμ.2265/2018 (ΑΔΑ 7ΧΦΜ7Λ6-ΓΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων και κατάρτισης των όρων διακήρυξης στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ
5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής και την σύσταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω
διαγωνισμού»

ΑΔΑ: ΨΒ507Λ6-2ΜΟ
34. Την υπ’ αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ 9ΠΠΞ7Λ6-9Ρ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχήςτεχνική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα
πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972) διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ
5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής»
35. Το υπ’αριθμ. Νο 2/ 13.2.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Προσφορών αναφορικά με την υπ’αριθμ.333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) διακήρυξη
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται
παρακάτω :
Στην Πάτρα, σήμερα 13-2-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης
Οικονομικού επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με
την υπ. αριθ.2265/2018 (ΑΔΑ 7ΧΦΜ7Λ6-ΓΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ’αριθμ.1015/26.1.18 (ΑΔΑ 73ΟΟ469076-ΗΡΑ) απόφαση
του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών ‘Καραμανδάνειο’, προκειμένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον Α/Α 53972 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό στα πλαίσια της υπ. αριθ. πρωτ. 333244/15464/29.10.18 (ΑΔΑ : ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ)
διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , για την «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Ροδόπουλος Μιχάλης

2.

Τακτικό Μέλος

Γερμενή Περσεφόνη

3.

Τακτικό Μέλος

Μαρούδας Παναγιώτης

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την υπ. αριθ. Πρωτ. 333244/15464/29.10.18 (ΑΔΑ : ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) διακήρυξη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, για την «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής» 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
53972. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη,
η ημέρα 21-11-2018 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ήταν η ημέρα 27-11-2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ 9ΠΠΞ7Λ6-9Ρ8) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1

ΑΔΑ: ΨΒ507Λ6-2ΜΟ
και το με αριθμό πρωτ. 45402/3684/12.2.2019 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της ΠΔΕ, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών ήτοι την 13/2/2019 και ώρα 10:00 π.µ. και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
των συμμετεχόντων που έγιναν αποδεκτοί κατά το πρώτο στάδιο (αξιολόγηση δικ.συμμετοχής –
τεχνικών χαρακτηριστικών) ήτοι της εταιρείας REHAB CARE I.K.E
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό 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
και ενός μέλους, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 53972 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό η οικονομική προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:
Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1.

REHAB CARE I.K.E

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 21-11-2018
ΩΡΑ:13:20:16

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» των συμμετεχόντων που έγιναν
αποδεκτοί κατά το πρώτο στάδιο (αξιολόγηση δικ. συμμετοχής – τεχνικών χαρακτηριστικών)
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1

REHAB CARE I.K.E

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
116365

ΟΜΑΔΕΣ
1.
ΕΠΙΠΛΑ
2.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
3.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4.
ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
5.
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
6.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ
7.
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
8.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ –
9.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ
10.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
11.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ
12.
ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
15.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ
16.
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

α/α ΟΜΑΔΑΣ
6,8,10,11

ΑΔΑ: ΨΒ507Λ6-2ΜΟ
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
της μίας (1) προσφοράς και διαπίστωσε τα εξής:
 Ως προς το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή διαπιστώθηκε ότι
αυτή είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ 333244/29.10.18 (ΑΔΑ
73ΟΟ469076-ΗΡΑ) διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
 H οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση «REHAB CARE I.K.E» για τις
ομάδες 6,8,10,11 , ανέρχεται στο ποσό των 82.959,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Κ.
ΑΞΙΑ 67.687,00€- Χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1

REHAB CARE
I.K.E

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
116365

α/α ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ €

Φ.Π.Α (13% &
24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ (13% &
24%) ΣΕ ΕΥΡΩ €

6
8
10
11

19.608,00
18.528,00
22.840,00
6.711,00

4.705,92
4.446,72
4.844,82
1.275,14

24.313,92
22.974,72
27.684,82
7.986,14

67.687,00 €

15.272,60 €

82.959,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ €

Η επιτροπή παρόντων όλων των μελών, 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. 333244/15464/29.10.18 (ΑΔΑ 73ΟΟ469076-ΗΡΑ) Διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
Την επιχείρηση «REHAB CARE I.K.E», ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για τις ομάδες
6,8,10,11 με συνολικό ποσό 82.959,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Κ. ΑΞΙΑ 67.687,00€Χωρίς Φ.Π.Α.), αναλυτικά ως εξής :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1

REHAB CARE
I.K.E

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ €

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
116365

α/α ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ €

Φ.Π.Α (13% &
24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ (13% &
24%) ΣΕ ΕΥΡΩ €

6
8
10
11

19.608,00
18.528,00
22.840,00
6.711,00

4.705,92
4.446,72
4.844,82
1.275,14

24.313,92
22.974,72
27.684,82
7.986,14

67.687,00 €

15.272,60 €

82.959,60 €

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 το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για :
1.«Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α
53972) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ
υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας»
με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”
με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής» σύμφωνα με το οποίο προτείνετε ως προσωρινός ανάδοχος η
εταιρεία REHAB CARE I.K.E
2.Την ανάδειξη της εταιρείας «REHAB CARE I.K.E» ως προσωρινό ανάδοχο για τις ομάδες
6,8,10,11 του ανωτέρω διαγωνισμού, με συνολικό ποσό 82.959,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της παραγρ. 3.2 της σχετικής διακήρυξης για την
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προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού. Αναλυτικά ανά ομάδα, η προσφορά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

REHAB CARE
I.K.E

116365

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ €

α/α
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
€

Φ.Π.Α
(13% &
24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
(13% & 24%) ΣΕ
ΕΥΡΩ €

6

19.608,00

4.705,92

24.313,92

8

18.528,00

4.446,72

22.974,72

10

22.840,00

4.844,82

27.684,82

11

6.711,00

1.275,14

7.986,14

67.687,00 €

15.272,60
€

82.959,60 €

3.Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους
οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ.
έργου 2016ΕΠ00110016).
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.
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 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 «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 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: 48418/3865/14.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α
53972) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του
2oυ υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής» σύμφωνα με το οποίο προτείνετε ως προσωρινός
ανάδοχος η εταιρεία REHAB CARE I.K.E
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «REHAB CARE I.K.E» ως προσωρινό ανάδοχο για τις ομάδες
6,8,10,11 του ανωτέρω διαγωνισμού, με συνολικό ποσό 82.959,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της παραγρ. 3.2 της σχετικής διακήρυξης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού. Αναλυτικά ανά ομάδα, η προσφορά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
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1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

REHAB CARE
I.K.E

116365

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ €

α/α
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ €

Φ.Π.Α
(13% &
24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
(13% & 24%)
ΣΕ ΕΥΡΩ €

6

19.608,00

4.705,92

24.313,92

8

18.528,00

4.446,72

22.974,72

10

22.840,00

4.844,82

27.684,82

11

6.711,00

1.275,14

7.986,14

67.687,00 €

15.272,60
€

82.959,60 €

3.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειαρχες στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00110016).
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
Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

