ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 990ΩΟΛΖΛ-Δ2Ω

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 4/18-03-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 62/2019
Θέμα: Έγκριση 1ου
Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία
παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και
συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α.
ΘΕΡΜΗΣ».
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 18
Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1279/12-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
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8.
Δημητρίου Δημήτριος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα
με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και
διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την
επιχείρησιν θέματος…»
Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως

και Αποχετεύσεως «Το Διοικητικό

Συμβούλιο

ιδία:

Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.»
Με την υπ αριθμ. 206/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε
η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
παροχομέτρων

εξωτερικού

υδραγωγείου

και

συστημάτων

αυτόματης

χλωρίωσης

δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα πέντε

χιλιάδες επτακόσια ευρώ (95.700,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εκατόν δέκα οκτώ
χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ
αριθμ 12/2018 μελέτη και ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας o Ανοικτός
Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για
την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.
Η δημοπρασία διενεργήθηκε με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η επιτροπή συνήλθε
αρχικά σε συνεδρίαση την 1η Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ για την αποσφράγιση
των ηλεκτρονικών προσφορών των ενδιαφερομένων. Όπως προκύπτει από το Πρακτικό 1
κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι:
α/α
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ενώ φάκελο έντυπης προσφοράς υπέβαλαν οι εταιρίες «Θ-Φ ΑΤΕΕ» και «ALSON ΑΕ».
Η εταιρία «INNTENET» δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη (πλην
Πιστοποιητικού ISO και σελίδας περιεχομένων), ούτε και προσκόμισε σχετικό φάκελο.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε τα εξής :
Η Επιτροπή κατά την 2η /12 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίασή της, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρω εταιριών και συσκέφθηκε, έκρινε ότι :
Ι.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρίας «INNTENET» δεν υποβλήθηκαν και επομένως η
επιτροπή είναι υποχρεωμένη να απορρίψει την προσφορά της εταιρίας αυτής (βλ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, σελ.25, παρ. 2.4.6. “ Λόγοι απόρριψης προσφορών” α) η οποία δεν υποβάλλεται
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις
παραγράφους…. και θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης).
ΙΙ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ» καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις
της Διακήρυξης. Η Τεχνική Προσφορά της στο τμήμα ΟΜΑΔΑ Α΄(ΜΕΤΡΗΤΕΣ) είναι πλήρης
σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τη μελέτη, αλλά στο τμήμα ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) δεν είναι
ορθά συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης (δεν υπάρχει απάντηση παράγραφο προς
παράγραφο και παραπομπή στη Τεχν.Προσφορά). Σύμφωνα με την Διακήρυξη η ανωτέρω
αντιστοίχιση πρέπει να περιλαμβάνεται στην Τεχν.Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού (βλ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, σελ.65, “Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού” Η Τεχνική
Προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού τα
ακόλουθα:… Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές στο οποίο ο προμηθευτής θα
απαντάει παράγραφο ανά παράγραφο τη συμφωνία ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα
παραπέμπει το ακριβές σημείο της τεχνικής του προσφοράς από το οποίο αποδεικνύεται η
συγκεκριμένη συμμόρφωση…). Επομένως η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αποκλείσει την
προσφορά της εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ» για το τμήμα ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) και να
μην την αξιολογήσει οικονομικά.
ΙΙΙ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρίας «ALSON ΑΕ» καλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της μελέτης για το τμήμα ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ), αλλά η Τεχν.Προσφορά

περιέχει ασάφειες που χρήζουν αποσαφηνίσεων και διευκρινήσεων. Προς τούτο η Επιτροπή
απέστειλε προς τον διαγωνιζόμενο την ΑΠ 779/12-2-2019 επιστολή, με την οποία ζητά την
προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και επεξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της
Διακήρυξης (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών, Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, “…Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους…”) και το άρθρο 310 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 10
ημερών.
IV. H εταιρία «ALSON ΑΕ», με την ΑΠ 457/21-2-2019 Επιστολή της, προσκόμισε εμπρόθεσμα τις
αναγκαίες επεξηγήσεις με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία και κρίθηκαν επαρκή
από την Επιτροπή κατά την 3η /22 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίασή της.
Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή:
1. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ» για το τμήμα ΟΜΑΔΑ Α΄(
ΜΕΤΡΗΤΕΣ)
2.

Κρίνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρίας «ALSON ΑΕ» για το τμήμα ΟΜΑΔΑ
Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)

3.

Κρίνει ως μη αποδεκτή την προσφορά της εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ» για το τμήμα ΟΜΑΔΑ
Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) και την αποκλείει από την οικονομική αξιολόγηση

4.

Απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας «INNTENET»

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην
διακήρυξη (σελ. 20, 21)και σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής έχει ως εξής:
Ο βαθμός αξιολόγησης (min100-max120) της Τεχν. Προσφοράς των διαγωνιζομένων είναι :
1. Τεχνική Προσφορά εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ», ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ)
σ1 = 110 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές (Κλάση ακρίβειας μετρητών παροχής: R=500
>400, Παροχή έναρξης καταγραφής Qstart= 0,025m3/h<0,05, Kλάση απώλειας
πίεσης ΔΡ16<ΔΡ63 και κλάση θερμοκρασίας Τ50>Τ30)
σ2 = 110 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές (Αυτονομία μπαταρίας μετρητών παροχής: 15
έτη>12)
σ3 = 110 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές (Απαιτήσεις εγκατάστασης (ευθύγραμμα μήκη)
μετρητών παροχής: αριθμός DN ευθύγραμμων σωλήνων =2<max 3)
σ4 = 110 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές (Δυνατότητες διάταξης καταγραφής (μνήμη,
συναγερμοί κλπ) μετρητών παροχής: επιπλέον πληροφορίες και μηνύματα για
σφάλματα, ένδειξη διαρροής και sleep mode)
σ5 = 100 Πληρεί τις προδιαγραφές (Εγγυήσεις - Χρόνος Παράδοσης - Λοιπές Πιστοποιήσεις)
οπότε : U = 110χ0,40+110χ0,15+110χ0,15+110χ0,15+100χ0,15 = 108,50

2. Τεχνική Προσφορά εταιρίας «ALSON ΑΕ», ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)

σ1 = 100 Πληρεί τις προδιαγραφές (Περιοχή μέτρησης χλωρίου οργάνου ελέγχου)
σ2 = 100 Πληρεί τις προδιαγραφές (Ακρίβεια μέτρησης οργάνου ελέγχου χλωρίου)
σ3 = 100 Πληρεί τις προδιαγραφές (Μέγιστη παροχή/ Μέγιστη αντίθλιψη δοσομετρικών
αντλιών)
σ4 = 100 Πληρεί τις προδιαγραφές (Ακρίβεια δοσιμέτρησης δοσομετρικών αντλιών)
σ5 = 120 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές (Εγγυήσεις - Χρόνος Παράδοσης - Λοιπές Πιστοποιήσεις : εγγύηση 2έτη>1 έτος)
οπότε : U = 100χ0,125+100χ0,25+100χ0,125+100χ0,25+120χ0,25 = 105

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων «Θ-Φ ΑΤΕΕ»
(ΟΜΑΔΑ Α΄- ΜΕΤΡΗΤΕΣ) και «ALSON ΑΕ» (ΟΜΑΔΑ Β΄-ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) θα γίνει από τη επιτροπή κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη συνέχεια
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή υποβάλει το Πρακτικό με αριθμό 1 -Αξιο λό γηση
Δικαιο λο γητ ικών Συμμετ ο χής & Τ εχνικών Πρ ο σφο ρ ών- π ο υ αφορ ά στ ην διενέργεια
του διαγωνισμού γ ια την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία παροχομέτρων
εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης
χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το ανωτέρω Πρακτικό Διενέργειας του
Διαγωνισμού και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την

εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του
άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 & του ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρακτικό με αριθμό 1 -Αξιο λό γηση Δικαιο λο γητ ικών Συμμετ ο χής &
Τ εχνικών

Πρ ο σφορ ών-

προμήθεια

με

παροχομέτρων

τίτλο:

που

αφο ρ ά

«Προμήθεια,

στ ην

διενέργεια του διαγωνισμού για την

εγκατάσταση

και

θέση

σε

λειτουργία

εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης

δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 62/18-03-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

