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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 658/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:141856/2106/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 658/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ
υπθρεςίασ /εργαςίασ με τίτλο: «Γεωτεχνικι μελζτθ και ζρευνα για τθν ωρίμανςθ τθσ μελζτθσ του
ζργου: Βελτίωςθ Επαρχιακισ οδοφ Δάφνθ – Ε.Ο. 111 ςτο τμιμα Κεραμιδιά-Εφφρα», προεκτιμϊμενθσ
αμοιβισ: 59.800,00€ χωρίσ το Φ.Π.Α. με ενάρικμο 2020ΚΑΠ1405000», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ
ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Ιουνίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 658/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 25ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ /εργαςίασ με τίτλο:
«Γεωτεχνικι μελζτθ και ζρευνα για τθν ωρίμανςθ τθσ μελζτθσ του ζργου: Βελτίωςθ Επαρχιακισ οδοφ
Δάφνθ – Ε.Ο. 111 ςτο τμιμα Κεραμιδιά-Εφφρα», προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 59.800,00€ χωρίσ το Φ.Π.Α.
με ενάρικμο 2020ΚΑΠ1405000».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:141856/2106/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Ππωσ γνωρίηετε, θ ανωτζρω υπθρεςία ζχει ενταχκεί ςτο Επενδυτικό Ρρόγραμμα τθσ Ρ.Ε. Θλείασ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΡ 2020, με προχπολογιςμό 74.152,00 με Φ.Ρ.Α.
Επιπλζον, ςασ γνωρίηουμε ότι:
1. Με τθν υπ’ αρικμ.435/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε εγκρίκθκαν τα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διαγωνιςμοφ και εγκρίκθκε θ προκιρυξθ των υπθρεςιϊν του κζματοσ
με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016.
2. Ωσ θμερομθνία υποβολισ και παραλαβισ των φακζλων ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ Ρροκιρυξθσ,
είχε οριςτεί θ 7θ Μαΐου 2020 και ϊρα 11:00π.μ.
3. Στο πρωτόκολλο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ κατατζκθκαν, εμπρόκεςμα, δφο (2) φάκελοι ςυμμετοχισ από
μελετθτζσ/ γραφεία μελετϊν ι ςυμπράξεισ αυτϊν, των οποίων οι αιτιςεισ ζλαβαν αρικμό πρωτοκόλλου βάςει τθσ
ςειράσ κατάκεςισ τουσ.
4. H Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αφοφ παρζλαβε τουσ φακζλουσ των προςφορϊν, άνοιξε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ
τουσ φακζλουσ των προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων -χωρίσ τθν παρουςία εκπροςϊπων αυτϊν- βάςει τθσ
ςειράσ κατάκεςθσ τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.
5. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ -μετά από εκτενι ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντωνδιαπίςτωςε ότι ςτο ςφνολο τουσ οι υποβλθκζντεσ φάκελοι περιλάμβαναν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με το άρκρο 20.1 τθσ Διακιρυξθσ. Εν ςυνεχεία,
θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προζβθ ςε ζλεγχο των εγγράφων, που είχαν ςυμπεριλάβει ςτον φάκελο των
δικαιολογθτικϊν τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ προκειμζνου να αποδείξουν τόςο τθν Οικονομική και
χρθματοοικονομικι επάρκεια όςο και τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Λκανότθτα τουσ, όπωσ αυτζσ ορίηονταν ςτα
άρκρα 19.2 & 19.3 τθσ Διακιρυξθσ. Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε ότι και οι δφο (2) ςυμμετζχοντεσ πλθροφςαν τισ
απαιτιςεισ τθσ Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ. Κατά τον ζλεγχο, όμωσ, των εγγράφων προσ
απόδειξθ των απαιτιςεων τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Λκανότθτασ (άρκρα 19.3 & 22.2.3 τθσ Διακιρυξθσ)
διαπιςτϊκθκε ότι, για τον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. υπιρχαν
ελλείψεισ ςτα προςκομιςκζντα ζγγραφα του, και ωσ εκ τοφτου, και ςτα πλαίςια τθσ ορκισ διεξαγωγισ τθσ
δθμοπραςίασ, ηθτικθκε από τθν Ε.Δ., με το υπ’αρικμ. πρωτ. ΟΛΚ.108199/1547/12.5.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ
Ρ.Ε. Θλείασ, θ προςκόμιςθ ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων προκειμζνου, εν ςυνεχεία, θ Ε.Δ. να μπορζςει να
ολοκλθρϊςει τθν 1θ φάςθ του Ρρακτικοφ Λ, ιτοι τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων
οικονομικϊν φορζων.
6. Θ Ε.Δ., κατόπιν τθσ από 20/05/2020 (αρικ. πρωτ. ΟΛΚ.115531/1669 τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ) νζασ πρόςκλθςθσ
τθσ προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςυνεδρίαςε εκ νζου ςτισ 25/05/2020 και αφοφ ζλεγξε αρχικά τθν
εμπρόκεςμθ υποβολι των προςκομιςκζντων ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν από τον ςυμμετζχοντα
οικονομικό φορζα ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. προζβθ ςε ζλεγχο αυτϊν. Από τον ζλεγχο των
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προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν ζκανε δεκτι, για το επόμενο ςτάδιο του Ρρακτικοφ Λ, ιτοι τθν αποςφράγιςθ
των Φακζλων των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μόνο τθν υποβλθκείςα προςφορά του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα
με Α/Α 2: ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. και απζρριψε τθν υποβλθκείςα προςφορά του ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό με
Α/Α 1: ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε., για τουσ λόγουσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο ςϊμα του Ρρακτικοφ
Λ αυτισ.
7. Θ Ε.Δ. τθν ίδια μζρα, ιτοι τθν 25θ Μαΐου 2020, προζβθ ςτθν αποςφράγιςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του
μοναδικοφ ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα που ζγινε δεκτόσ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και κατόπιν κλειςτϊν ςυνεδριάςεων, ολοκλιρωςε το Ρρακτικοφ I (2θ φάςθ/άνοιγμα φακζλου Τεχνικισ
Ρροςφοράσ), το οποίο και ζκλειςε ςτισ 10/06/2020.
Βάςει των προαναφερκζντων και κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4, παρ. 4.4 τθσ Ρροκιρυξθσ και του άρκρου 99 παρ.
1α του Ν.4412/2016, ςασ διαβιβάηουμε το Ρρακτικό Λ (Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και άνοιγμα και
αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ) τθσ Ε.Δ. και παρακαλοφμε, ωσ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, να αποφαςίςετε για τθν
ζγκριςθ του εν λόγω Ρρακτικοφ Λ, και ςυγκεκριμζνα:
1. Τθν απόρριψθ τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα με Α/Α 1:ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ
Α.Ε., κατά τθν 1θ φάςθ του Ρρακτικοφ Λ, ιτοι τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ αυτοφ, λόγω μθ τιρθςθσ
των προχποκζςεων των άρκρων 19.3 και 22.2.3,παρ.(γ) τθσ Διακιρυξθσ και τον αποκλειςμό του από τθ περαιτζρω
διαγωνιςτικι διαδικαςία, ιτοι από το άνοιγμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ αυτοφ (2θ φάςθ του Ρρακτικοφ Λ).
2. Τθν αποδοχι τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα με Α/Α 2: ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. όςον
αφορά τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και τον ζλεγχο και βακμολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
αυτοφ, κακόςον τθρεί τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν αναλυτικι Διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
τθσ υπθρεςίασ/ εργαςίασ με τίτλο «Γεωτεχνικι μελζτθ και ζρευνα για τθν ωρίμανςθ τθσ μελζτθσ του ζργου:
Βελτίωςθ Επαρχιακισ οδοφ Δάφνθ – Ε.Ο. 111 ςτο τμιμα Κεραμιδιά-Εφφρα».

Το Ρρακτικό Λ ζχει ωσ εξισ:
ΡΑΚΤΛΚΟ Λ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ
Στον Ρφργο ςτισ 7/05/2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00, μετά από τθν 4 θ/5/2020 πρόςκλθςθ τθσ Ρροζδρου τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςυνιλκε ςε απαρτία θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθσ υπθρεςίασ/ εργαςίασ τθσ επικεφαλίδασ
αποτελοφμενθ από τουσ:
1) Ακαναςία Ραναγιωτοποφλου, Ρολιτικό Μθχανικό, ωσ πρόεδρο
2) Ευγενία Βλάςςθ, Ρολιτικό Μθχανικό ωσ μζλοσ
3) Σπυρίδωνα Καράμπελα, εκπρόςωπο Τ.Ε.Ε., Ρολιτικό Μθχανικόσ ωσ μζλοσ
προκειμζνου να ανοίξει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
των διαγωνιηομζνων.
Θ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ ζγινε βάςει τθσ υπϋ αρικμ. 435/2020 (ΑΔΑ: 99Φ67Λ6-ΝΨ) Απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και θ διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζγινε
ςφμφωνα με τθν από 23/04/2020 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ και χωρίσ τθν παρουςία εκπροςϊπων των διαγωνιηομζνων,
αρχικά καταχϊρθςε τουσ κυρίωσ φακζλουσ -αφοφ πρωτίςτωσ ζλεγξε τθν ζγκυρθ κατάκεςθ τουσ- κατά ςειρά
κατάκεςθσ τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.Θλείασ και εν ςυνεχεία κατζγραψε τα ςτοιχεία αυτϊν ωσ
κάτωκι:
ΡΛΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ (άρκρο 4.2 τθσ διακιρυξθσ)
Α/Α

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΟΥ
(Αρικμ. Ρρωτοκόλλου/ Θμερομθνία
και ϊρα κατάκεςθσ)

1

Τεχνικι Εταιρεία Μελετϊν: Ιλιδα Σφμβουλοι Μθχανικοί
Ανϊνυμθ Τεχνικι Εταιρεία Μελετϊν με δ.τ. ΘΛΛΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε.
Αρικμ.πρωτ.103936/1476/7.5.2020 & ϊρα 9:30π.μ

ΤΑΞΘ/
ΚΑΤΘΓΟΛΑ
ΡΤΥΧΛΟΥ
ΚΑΤ. 21 –
ΤΑΞΘ Δ’

Κοινόσ
Εκπρόςωποσ/
Νόμιμοσ
εκπρόςωποσ

Ζλεγχοσ
Δικαιολογθτικϊν

Σωτιρθσ Λιάροσ

ΝΑΛ
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2

Γραφείο Μελετϊν: ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
Αρικμ.πρωτ.104145/1478/7.5.2020 & ϊρα 10:15π.μ

ΚΑΤ. 21 –
ΤΑΞΘ Γ’

Κϊςτασ
Ραντελόπουλοσ

ΝΑΛ

Εν ςυνεχεία, και ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 τθσ διακιρυξθσ, οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν των διαγωνιηομζνων
- αφοφ πρωτίςτωσ αρικμικθκαν κατά αφξοντα αρικμό βάςει τθσ ςειράσ κατάκεςθσ τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ
Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.Θλείασ- ανοίχκθκαν από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και μονογράφθςαν από τον Ρρόεδρο και τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ. Οι υποφάκελοι τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ αφοφ μονογράφθςαν από τα μζλθ
τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ παρζμειναν κλειςτοί ςε αςφαλι χϊρο με ευκφνθ τθσ Ρροζδρου.
Από τον αρχικό ζλεγχο των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των δφο (2) ςυμμετεχόντων
οικονομικϊν φορζων διαπιςτϊκθκε ότι ςτο ςφνολο των φακζλων ςυμμετοχισ αυτϊν περιλαμβανόταν το
Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ), ςφμφωνα με το άρκρο 20.1 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και
δικαιολογθτικά ζγγραφα προσ απόδειξθ τθσ Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ κακϊσ και τθσ
Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Λκανότθτασ, ωσ αυτζσ κακορίηονταν ςτα άρκρα 19.2 , 22.2.2 και 19.3, 22.2.3,
αντιςτοίχωσ, τθσ Διακιρυξθσ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διαπίςτωςε, μετά από εκτενι και διεξοδικό ζλεγχο των προςκομιςκζντων
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των δφο (2) ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων, που είχαν προςκομιςκεί ςτα
πλαίςια απόδειξθσ τθσ Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ κακϊσ και τθσ Τεχνικισ και
Επαγγελματικισ Λκανότθτασ ότι:
 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια (άρκρα 19.2 & 22.2.2 τθσ Διακιρυξθσ επί ποινι αποκλειςμοφ).
Και οι δφο (2) ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ είχαν προςκομίςει οικονομικά ςτοιχεία των τριϊν τελευταίων
οικονομικϊν χριςεων, ιτοι για τα ζτθ 2017, 2018 και 2019, τα οποία πλθροφςαν τισ απαιτιςεισ του άρκρου 19.2
τθσ Διακιρυξθσ, ςτο οποίο, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναγραφόταν «α. Ελάχιςτο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, για τισ
τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, τουλάχιςτον ίςο με 50.000ευρϊ».
 Τεχνικι και Επαγγελματικι Λκανότθτα (άρκρα 19.3 & 22.2.3 τθσ Διακιρυξθσ επί ποινι αποκλειςμοφ).
Πςο αφορά τον διαγωνιηόμενο οικονομικό φορζα με Α/Α 2: ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. τα προςκομιςκζντα
δικαιολογθτικά πλθροφςαν τισ απαιτιςεισ τθσ οικείασ διακιρυξθσ ενϊ για τον διαγωνιηόμενο οικονομικό φορζα με
Α/Α 1: ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. υπιρχαν αςάφειεσ ςε κάποια υποβλθκζντα ζγγραφα που είχαν
προςκομιςκεί προσ απόδειξθ των απαιτιςεων των άρκρων 19.3 & 22.2.3 τθσ Διακιρυξθσ.
Για το λόγο αυτό, και ςτα πλαίςια τθσ ορκισ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διζκοψε τθν
ςυνεδρίαςθ τθσ ϊςτε θ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ
ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων/ ςτοιχείων από τον οικονομικό φορζα ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε., προσ
απόδειξθ τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Λκανότθτασ του.
Θ ςχετικι πρόςκλθςθ ζγινε με το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΟΛΚ.108199/1547/12.5.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.
Θλείασ και ορίςτθκε, ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, θ 19θ Μαΐου 2020.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατόπιν τθσ από 20/05/2020 (αρικμ.πρωτ.115531/1669 τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ) νζασ
προςκλιςεωσ τθσ Ρροζδρου τθσ Ε.Δ., ςυνεδρίαςε εκ νζου ςτισ 25/05/2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:30, και
αφοφ ζλεγξε, αρχικϊσ, τθν εμπρόκεςμθ υποβολι των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν/ ςτοιχείων από τον
διαγωνιηόμενο οικονομικό φορζα ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε., προζβθ ςτον ζλεγχο αυτϊν, με ταυτόχρονθ
μονογραφι τουσ.
Ο διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. κατζκεςε τα ςυμπλθρωματικά
δικαιολογθτικά ςε κλειςτό φάκελο ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ςτισ 19.5.2020
(αρικμ.πρωτ.115531/1669/19.5.2020 τθσ Δ.Τ.Ε.Ρ.Ε. Θλείασ).
Από τον ζλεγχο των ςυμπλθρωματικϊν προςκομιςκζντων ςτοιχείων διαπιςτϊκθκαν τα ακόλουκα:
1. Ρροσ απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 19.3.α τθσ Διακιρυξθσ προςκομίςκθκε, εκ νζου, το υπ’ αρικμ.
Μθτρϊου 469 Ρτυχίο Εταιρείασ Μελετϊν (Κατθγορία μελζτθσ 21, τάξθ Δ’) τθσ εταιρείασ ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ
ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ ανϊνυμοσ τεχνικι εταιρεία μελετϊν με δ.τ. ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε.
2. Ρροσ απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 19.3.β τθσ Διακιρυξθσ:
2α). Ρροςκομίςκθκε το υπ’αρικμ.πρωτ.218652 (3351)/6.5.2020 ςυμπλθρωματικό υποβλθκζν ζγγραφο τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Μακεδονίασ/Γενικι Διεφκυνςθ Ρρογρ. & Υποδομϊν/Δ.Τ.Ε./Τμιμα ΣχεδιαςμοφΡρογραμματιςμοφ, από το οποίο τεκμαίρεται με ςαφινεια ότι θ μελετθτικι εταιρεία ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ
ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. ζχει εκπονιςει το 100% τθσ Γεωτεχνικισ ζρευνασ (κατθγορία 21) ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ
μελζτθσ με «Αντιπλθμμυρικι προςταςία παράκτιων οικιςμϊν Στρυμονικοφ κόλπου (Αςπροβάλτα – Ν. Βραςνά
Ν. Κεσ/νίκθσ», και ωσ εκ τοφτου, θ ωσ άνω προαναφερκείςα μελζτθ μπορεί να λθφκεί υπόψθ ςτα πλαίςια τθσ
απαίτθςθσ του άρκρου 19.3.β τθσ Διακιρυξθσ. Στο ςθμείο αυτό τονίηεται ότι ςτα αρχικά προςκομιςκζντα
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ζγγραφα δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ είχαν υποβλθκεί θ υπ’αρικμ.πρωτ.99489/1340/26.4.2018 Απόφαςθ
Ζγκριςθσ τθσ γεωτεχνικισ μελζτθσ με τίτλο «Αντιπλθμμυρικι προςταςία παράκτιων οικιςμϊν Στρυμονικοφ
κόλπου (Αςπροβάλτα – Ν. Βραςνά Ν. Κεσ/νίκθσ», κακϊσ και θ υπ’αρικμ.πρωτ.204487(2939)/8.5.2018 Απόφαςθ
Επικαιροποίθςθσ χρονοδιαγράμματοσ τθσ ιδίασ μελζτθσ, με αποδζκτθ ςφμπραξθ μελετθτικϊν γραφείων ςτθν
οποία περιλαμβανόταν και θ εδϊ διαγωνιηόμενθ.
2β). Το υπ’αρικμ.127 Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ ΛΟΝΛΑ LABS A.E. προσ τθν εταιρεία ΘΛΕΚΤΩ
Α.Ε. ωσ ςυμπλθρωματικό ζγγραφο. Ο διαγωνιηόμενοσ/προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ
ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. κατά τθν αρχικι υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ είχε προςκομίςει τθν από
21.2.2019 Βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ ΘΛΕΚΤΩ Α.Ε. με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι ο κ. Λουκίδθσ Νικόλαοσ,
Γεωλόγοσ, εκπόνθςε γεωτεχνικι ζρευνα και μελζτθ προςταςίασ πρανϊν με τίτλο «Γεωτεχνικι Μελζτθ
αντιμετϊπιςθσ κατολιςκθτικϊν φαινομζνων ςτισ αποκζςεισ απορριμμάτων κυττάρων Β’ φάςθσ ςτα ΧΥΤΑ
Φυλισ» για τθν εταιρεία ΘΛΕΚΤΩ Α.Ε., ανάδοχο του ζργου «Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ Κυττάρων Β’ φάςθσ».
Από τον ςυνδυαςμό των ωσ άνω προαναφερκζντων εγγράφων γίνεται ςαφζσ ότι θ προαναφερκείςα
γεωτεχνικι ζρευνα δεν μπορεί να λθφκεί υπόψθ προσ απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 19.3.(β) τθσ
διακιρυξθσ. Ειδικότερα, από το Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν κακίςταται ςαφζσ ότι θ γεωτεχνικι ζρευνα
εκπονικθκε από «τρίτο» φορζα και ςυγκεκριμζνα από τθν εταιρεία ΛΟΝΛΑ LABS A.E. και όχι από τον
προςφζροντα διαγωνιηόμενο ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε.., αφοφ πρόκειται για δφο διακριτά νομικά
πρόςωπα (διαφορετικό Α.Φ.Μ., ΦΕΚ ςφςταςθσ κλπ). Επομζνωσ, θ ωσ άνω εκπονθκείςα γεωτεχνικι ζρευνα δεν
δφναται να προςμετρθκεί ωσ μία εκ των δφο απαιτοφμενων γεωτεχνικϊν ερευνϊν βάςει τθσ απαίτθςθσ του
άρκρου 19.3.(β) τθσ Διακιρυξθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, αφοφ τότε κα επρόκειτο για Δάνεια Εμπειρία Τεχνικισ
και Επαγγελματικισ Λκανότθτασ γεγονόσ το οποίο δεν δφναται να εφαρμοςτεί ςε κάτω των ορίων ανάκεςθ
μελζτθσ.
2γ). Στο Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) τθσ μελετθτικισ εταιρείασ ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ
ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. δεν γίνεται μνεία για τον τεχνικό εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ των
γεωτεχνικϊν ερευνϊν/ εργαςιϊν υπαίκρου που απαιτοφνται για τθν εκπόνθςθ τθσ υπό δθμοπράτθςθ μελζτθσ.
Θ προςφζρουςα, με το από 15.5.2020 ζγγραφο τθσ γνωςτοποίθςε προσ τθν Ε.Δ. ότι ςτον Β’ Φάκελο τθσ
υποβλθκείςασ Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ, γίνεται μνεία ςτα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν, δθλαδι γίνεται θ
περιγραφι των μθχανθμάτων, ο εξοπλιςμόσ, το προςωπικό κλπ, - κάτι το οποίο και φυςικά δεν μπορεί να
αμφιςβθτθκεί– αλλά, δεδομζνου του γεγονότοσ ότι θ αποςφράγιςθ του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν
Συμμετοχισ και του φακζλου των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν γίνεται ςε δφο (2) διακριτά μεταξφ των ςτάδια, κα
ζπρεπε αυτά να ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ του προςφζροντοσ,
αφοφ, όπωσ ιδθ ζχει προαναφερκεί ο φάκελοσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των διαγωνιηόμενων παραμζνουν
ςφραγιςμζνοι και αποςφραγίηονται μόνο ςτθν περίπτωςθ όπου ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ πλθροί τα
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν τεκεί ςτθν οικεία Διακιρυξθ, άρα ςτο ςτάδιο αυτό δεν είναι γνωςτό το
περιεχόμενο του φακζλου των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των προςφερόντων.
Επιπρόςκετα, και ςε ςυνδυαςμό και με το από 16.7.2020 εγκεκριμζνο Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Μελζτθσ,
ςτον οποίο αναφζρεται ότι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι των Εργαςιϊν Υπαίκρου ανζρχεται ςτο ποςό των
23.065,00 ευρϊ, ιτοι ποςοςτό άνω του 30% τθσ ςυνολικισ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, κακίςταται ςαφζσ ότι, ςε
περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν είναι ςε κζςθ να τισ υλοποιιςει με ιδιόκτθτα μζςα
απαιτείται θ ςφναψθ υπεργολαβίασ ςφμφωνα και με το άρκρο 23 τθσ Διακιρυξθσ (ποςοςτό άνω του 30%), με
αποτζλεςμα να κρίνεται αναγκαία, επί ποινι αποκλειςμοφ, και θ προςκόμιςθ, επιπλζον, Τ.Ε.Υ.Δ. του φορζα
εκείνου (τρίτου φορζα) που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν υπαίκρου, ϊςτε να επαλθκευτεί θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ αυτοφ, ςφμφωνα και με το άρκρο 18 τθσ Διακιρυξθσ. Τζλοσ, βάςει και των
ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων που υπζβαλε ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ «ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ
Α.Ε.» κακίςταται ςαφζσ ότι ο διατικζμενοσ εξοπλιςμόσ, για τθν εκτζλεςθ τθσ γεωτεχνικισ ζρευνασ, κα είναι τθσ
εταιρείασ ΛΟΝΛΑΝ LABS AE, άρα είναι ξεκάκαρο ότι πρόκειται για ανάκεςθ εργαςιϊν ςε τρίτο (υπεργολάβο) ,
οπότε ιταν αναγκαία, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ προςκόμιςθ ςτον αρχικό φάκελο υποβολισ του προςφζροντοσ
και του ΤΕΥΔ τθσ εταιρείασ ΛΟΝΛΑΝ LABS (υπεργολάβου).
3. Ρροσ απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 19.3.γ τθσ Διακιρυξθσ:
3.α) Ρροςκομίςκθκε, εκ νζου, θ υπ’αρικμ. πρωτ.ΔΚΕΔΕ/5813/15.11.2019 Άδεια Λειτουργίασ Λδιωτικοφ
Εργαςτθρίου τθσ εταιρείασ «ΛΟΝΛΑ LABS A.E.», θ οποία είναι ςε ιςχφ. Στο ςθμείο όμωσ αυτό κα πρζπει να
τονιςτεί ότι θ απαίτθςθ του άρκρου 19.3.γ. τθσ Διακιρυξθσ αναφζρει ρθτά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ότι ο
προςφζρων πρζπει: «(γ) Να διακζτει Διαπιςτευμζνο εργαςτιριο γεωτεχνικισ μθχανικισ (άρκρο 56 του
Ν.4412/16)». Κατά τθν αρχικι υποβολι του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου
ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. δεν είχε ςυμπεριλθφκεί Ριςτοποιθτικό που να ζχει εκδοκεί από το Εκνικό
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Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ ι άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό για δοκιμζσ γεωτεχνικισ μθχανικισ που να αφορά το
εργαςτιριο τθσ εταιρείασ «ΛΟΝΛΑ LABS A.E.». Επιπρόςκετα, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ
διαγωνιηόμενου ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. δεν περιλαμβανόταν κάποια ςχετικι δζςμευςθ άλλου
φορζα (Υπεφκυνθ διλωςθ ι Λδιωτικό Συμφωνθτικό), ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ εταιρείασ «ΛΟΝΛΑ LABS
A.E.», από τθν οποία να εμφαίνεται «ότι κα διακζςει τα αναγκαία μζςα για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ των
εργαςτθριακϊν δοκιμϊν τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά
τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου», όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 22.2.3 τθσ διακιρυξθσ. Επιπρόςκετα, το γεγονόσ ότι ο κ. Λουκίδθσ
Νικόλαοσ είναι μζτοχοσ ςτθν εταιρεία ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. και ταυτοχρόνωσ ιδιοκτιτθσ τθσ
εταιρείασ ΛΟΝΛΑ LABS A.E. δεν ςθμαίνει αυτομάτωσ ότι δεν απαιτείται κάποια ςχετικι δζςμευςθ μεταξφ των
αφοφ πρόκειται για δφο (2) διακριτά νομικά πρόςωπα (με διαφορετικό ΑΦΜ, καταςτατικό ςφςταςθσ κλπ).
Συμπεραςματικά και βάςει των ανωτζρω, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κάνει δεκτι, για το επόμενο ςτάδιο του
Ρρακτικοφ Λ, ιτοι τθν αποςφράγιςθ των Φακζλων των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μόνο τθν υποβλθκείςα προςφορά
του διαγωνιηόμενου με Α/Α 2: ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι τθρεί τισ προχποκζςεισ των άρκρων
τθσ αναλυτικισ προκιρυξθσ. Απορρίπτει δε, τθν υποβλθκείςα προςφορά του ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό με
Α/Α 1: ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε., διότι αν και πλθροί τα κριτιρια των απαιτιςεων τθσ Οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, δεν πλθροί τα κριτιρια τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Λκανότθτασ, και
ειδικότερα τα κριτιρια του άρκρου 19.3.β. και 19.3.γ τθσ Διακιρυξθσ (επί ποινι αποκλειςμοφ), ιτοι: α) Δεν
κατζκεςε/υπζβαλε δφο (2) γεωτεχνικζσ ζρευνεσ αλλά μόνο μία (1), β). Δεν κατζκεςε, κατά τθν αρχικι υποβολι του
φακζλου ςυμμετοχισ του, ΤΕΥΔ τθσ υπεργολάβου εταιρείασ ΛΟΝΛΑ LABS A.E., με τθν οποία προβλζπεται να
ςυνεργαςτεί για τθν εκπόνθςθ των Εργαςιϊν Υπαίκρου και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν/εργαςιϊν, αλλά οφτε και
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ μεταξφ των, αφοφ το αντικείμενο των εργαςιϊν αυτοφ (του υπεργολάβου) κα
υπερβαίνει το 50% τθσ ανατικζμενθσ ςφμβαςθσ και γ.) Δεν κατζκεςε Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που να ζχει
εκδοκεί από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ ι από άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό για το εργαςτιριο γεωτεχνικισ
μθχανικισ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει.
Μετά τα παραπάνω, τθν ιδία θμζρα, ιτοι τθν 25θ Μαΐου 2020, θ Ε.Δ. προζβθ ςτθν αποςφράγιςθ τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ του εναπομείναντοσ ζνα (1) διαγωνιηόμενου οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε. Κατά το άνοιγμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ δεν παραβρζκθκε κανείσ από τουσ δφο διαγωνιηόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ, παρά το γεγονόσ ότι είχαν ενθμερωκεί με fax (με απόδειξθ παραλαβισ) με το υπ’ αρικμ.
πρωτ.ΟΛΚ. 108199/1547/12.5.2020 ζγγραφό μασ.
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν καταγραφι του περιεχομζνου του φακζλου τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ,
του μοναδικοφ ζνα (1) ςυμμετζχοντα, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
ΡΛΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
(άρκρο 21.1 τθσ Διακιρυξθσ)
Α/Α

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΟΥ

ΤΑΞΘ/ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΤΥΧΛΟΥ

Κριτιριο 1

1

Γραφείο Μελετϊν:
ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ΚΑΤ. 21 /ΤΑΞΘ Γ’

ΝΑΛ

ο

Κριτιριο 2

ΝΑΛ

ο

Κριτιριο 3

ο

ΝΑΛ

Στθ ςυνζχεια, ςε διαδοχικζσ κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ από 25.05.2020 ζωσ 10.06.2020, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
ζλεγξε, ζκρινε και αξιολόγθςε τθν «Τεχνικζσ Ρροςφορζσ» με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, ωσ αυτά κακορίηονται ςτο
άρκρο 21 τθσ Ρροκιρυξθσ.
Συγκεκριμζνα, αξιολόγθςε τον διαγωνιηόμενο οικονομικό φορζα ςφμφωνα με:
Κριτιριο 1ο Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ όπωσ προκφπτει
από τθν Τεχνικι ζκκεςθ τθσ παρ. 20.2 με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία
κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.
Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων
Το κριτιριο 1ο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1 που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. Ρροςφορζσ που
κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 1 ορίηεται ςε ς1=35%.
Κριτιριο 2ο Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ όπωσ προκφπτει από τθν
Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ και το Χρονοδιάγραμμα τθσ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμζνα :
• ο βακμόσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ από δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηει ο
οικονομικόσ φορζασ
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• ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι τθσ μελζτθσ, περιλαμβανομζνων και
των ενεργειϊν του ςυντονιςτι
• θ τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ
• τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τα οποία διαςφαλίηεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τουσ αναγκαίουσ
ανκρϊπινουσ πόρουσ για να εκτελζςει τθν ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό επίπεδο
Το κριτιριο 2 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. Ρροςφορζσ που
κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 40 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 2 ορίηεται ςε ς2 = 25%.
Κριτιριο 3ο Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα όπωσ προκφπτει από το Οργανόγραμμα, τθν Ζκκεςθ
Τεκμθρίωςθσ Κακθκόντων και Κατανομισ Εργαςιϊν του ςυντονιςτι και τθσ ομάδασ μελζτθσ και τα Στοιχεία για τθ
Συνοχι τθσ Ομάδασ Μελζτθσ τθσ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμζνα :
• Θ ςαφινεια ςτον κακοριςμό των κακθκόντων των μελϊν τθσ ομάδασ μελζτθσ
• Θ επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ ςε ςχζςθ με τθν δομι του οργανογράμματοσ
• Ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ
Το κριτιριο 3 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. Ρροςφορζσ που
κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 40 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 3 ορίηεται ςε ς3 = 40%.
Συνολικι βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε
κάκε περίπτωςθ ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U ΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 80%.
Θ τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων του άρκρου 21.1
απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ.
H Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ του διαγωνιηομζνου με βακμολογία των μελϊν τθσ,
με τουσ εξισ χαρακτθριςμοφσ (ςφμφωνα και με τθν Εγκφκλιο Ε.2/Δ17γ/06/11/ΦΝ439/18.01.2010 του
ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΛ.), οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε βακμολόγθςθ κατά φκίνουςα ςειρά με το κάτωκι εφροσ βακμοφ
βακμολογίασ:
Άριςτοσ: ≥ 94, Ρολφ καλόσ: 87-93, Καλόσ: 80-86, Λκανοποιθτικόσ 73-79, Μζτριοσ: 66-72, Αποδεκτόσ: 60-65,
Ανεπαρκισ: < 59.
H Επιτροπι κατζγραψε τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ ςυνοπτικά και προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ και αιτιολόγθςθ
τθσ βακμολόγθςθσ του διαγωνιηομζνου με ομοφωνία των μελϊν τθσ, ωσ φαίνεται παρακάτω:
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναφζρονται παρακάτω:
►Πςον αφορά ςτο διαγωνιηόμενο μελετθτικό ςχιμα με Α/Α 2
Γραφείο Μελετϊν : Σίγμα Μελετϊν Α.Ε.
Κριτιριο 1ο Τεχνικισ προςφοράσ
Θ Τεχνικι Ζκκεςθ είναι πολφ καλι κακϊσ προςεγγίηει με επιςτθμονικά άρτιο τρόπο το αντικείμενο τθσ μελζτθσ και
ςχολιάηει αναλυτικά τα επιμζρουσ αντικείμενά τθσ και τα πικανά προβλιματα κατά τθν εκπόνθςι τθσ.
Επιςθμαίνονται επαρκϊσ τα πικανά προβλιματα κατά τθν εκτζλεςθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν και προτείνονται
τρόποι αντιμετϊπιςθσ αυτϊν. Αναλφονται επαρκϊσ οι γεωλογικζσ και γεωτεχνικζσ ςυνκικεσ κατά μικοσ τθσ οδοφ.
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ : 93 (ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ. )
Κριτιριο 2ο Τεχνικισ προςφοράσ
Θ Ζκκεςθ Μεκοδολογίασ είναι άριςτθ καλφπτοντασ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ και ο διατικζμενοσ
εξοπλιςμόσ / λογιςμικό είναι επαρκισ τόςο για τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτρθτικζσ εργαςίεσ και εργαςτθριακζσ
δοκιμζσ) όςο και για τθν ςφνταξθ των γνωματεφςεων (γεωτεχνικζσ αναλφςεισ). Ρροτείνονται οι κζςεισ και το
βάκοσ των γεωτριςεων αναλόγωσ των απαντϊμενων γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν/προβλθμάτων και τθν φπαρξθ
υψθλϊν επιχωμάτων ι ορυγμάτων κατά μικοσ τθσ οδοφ. Κρίνονται επαρκείσ οι ενζργειεσ που παρουςιάηονται για
τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και αναλφονται πλιρωσ οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ τθσ μελζτθσ. Το
διατικζμενο προςωπικό και ο εξοπλιςμόσ/λογιςμικό τεκμθριϊνουν το προτεινόμενο με ακρίβεια το
χρονοδιάγραμμα τθσ μελζτθσ και διαςφαλίηουν ότι διατίκενται οι αναγκαίοι ανκρϊπινοι πόροι για τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ ςε κατάλλθλο και βζλτιςτο ποιοτικό επίπεδο.
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ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ : 94 (ΑΛΣΤΑ)
Κριτιριο 3ο Τεχνικισ προςφοράσ
Θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα κρίνεται άριςτθ. Ζχουν κακοριςτεί με ςαφινεια τα κακικοντα των μελϊν τθσ
ομάδασ μελζτθσ. Στο οργανόγραμμα και ςτθν ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν του
ςυντονιςτι και τθσ ομάδασ μελζτθσ γίνεται λεπτομερισ αναφορά ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ που είναι υπεφκυνοσ να
εκτελζςει ο κακζνασ. Θ ςυνοχι τθσ ομάδασ μελζτθσ είναι άριςτθ κακϊσ παρουςιάηονται εννζα (-9-) μελζτεσ με
παρόμοιο αντικείμενο ςυνοδευόμενεσ από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ : 95 (ΑΛΣΤΑ)
Θ βακμολογία τθσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ» του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα.
Α/Α
ςυμ/χισ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΟΥ

2

Γραφείο Μελετϊν:
ΣΛΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ο

ο

ο

Κριτιριο 1
Κ1

Κριτιριο 2
Κ2

Κριτιριο 3
Κ3

93,00

94,00

95,00

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ UT.Ρ
(Κ1*35%+Κ2*25%+Κ3
*40%)
94,05

Σφμφωνα με τον προθγοφμενο πίνακα, θ Τεχνικι Ρροςφορά του διαγωνιηόμενου είναι παραδεκτι ςτο ςφνολο τθσ,
δεδομζνου ότι οι βακμολογίεσ των επί μζρουσ κριτθρίων 1ο, 2ο και 3ο αξιολόγθςθσ είναι πάνω από τα ελάχιςτα
όρια (50 μονάδεσ για το 1ο Κριτιριο, 40 μονάδεσ για το 2ο Κριτιριο και 40 μονάδεσ για το 3ο Κριτιριο), όπωσ
κακορίηονται ςτο προαναφερόμενο άρκρο 21.1. τθσ οικείασ Ρροκιρυξθσ.
Στισ 10.6.2020 θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλιρωςε τθ ςφνταξθ του Ρρακτικοφ Λ και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα
τα προαναφερκζντα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ
ειςθγείται ομόφωνα:
1. Τθν ζγκριςθ του παρόντοσ Ρρακτικοφ Λ.
2. Τον αποκλειςμό τθσ εταιρίασ «ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε.», από τθν ςυνζχιςθ Τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ κακϊσ θ προςφορά τθσ δεν πλθρεί τα τεκζντα επί ποινι αποκλειςμοφ κριτιρια τθσ υπ. αρικ.
πρωτ.94770/1356/23.4.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006603604) Διακιρυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Τθν αποδοχι τθσ εταιρείασ «ΣΛΓΜΑ Γραφείο Τεχνικϊν Ρεριβαλλοντικϊν και Υποςτθρικτικϊν Μελετϊν Α.Ε. με
δ.τ. «Sigma μελετϊν Α.Ε.», για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (αποςφράγιςθ οικονομικϊν
προςφορϊν)

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
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 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141856/2106/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι (Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και άνοιγμα και αξιολόγθςθ Σεχνικισ
Προςφοράσ) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ/εργαςίασ με τίτλο:
«Γεωτεχνικι μελζτθ και ζρευνα για τθν ωρίμανςθ τθσ μελζτθσ του ζργου: Βελτίωςθ Επαρχιακισ οδοφ
Δάφνθ – Ε.Ο. 111 ςτο τμιμα Κεραμιδιά-Εφφρα», προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 59.800,00€ χωρίσ το Φ.Π.Α.
με ενάρικμο 2020ΚΑΠ1405000.

2. Απορρίπτει τθν υποβλθκείςα προςφορά του οικονομικοφ φορζα με Α/Α 1:ΗΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., κατά τθν 1θ φάςθ του Πρακτικοφ Ι, ιτοι τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ
αυτοφ, λόγω μθ τιρθςθσ των προχποκζςεων των άρκρων 19.3 και 22.2.3, παρ.(γ) τθσ Διακιρυξθσ και τον

ΑΔΑ: 691Γ7Λ6-ΠΩΘ
αποκλειςμό του από τθ περαιτζρω διαγωνιςτικι διαδικαςία, ιτοι από το άνοιγμα τθσ Σεχνικισ
Προςφοράσ αυτοφ ( 2θ φάςθ του Πρακτικοφ Ι).

3. Αποδζχεται τθν υποβλθκείςα προςφορά του οικονομικοφ φορζα με Α/Α 2: ΙΓΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε.
όςον αφορά τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και τον ζλεγχο και βακμολόγθςθ τθσ Σεχνικισ
Προςφοράσ αυτοφ, κακόςον τθρεί τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν αναλυτικι Διακιρυξθ του
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ υπθρεςίασ/ εργαςίασ με τίτλο «Γεωτεχνικι μελζτθ και ζρευνα για τθν
ωρίμανςθ τθσ μελζτθσ του ζργου: Βελτίωςθ Επαρχιακισ οδοφ Δάφνθ – Ε.Ο. 111 ςτο τμιμα ΚεραμιδιάΕφφρα».

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

