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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 11-6-2020.
Πράξη 89η
Ιθάκη, σήμερα, 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2951/5-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 11 :

1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
9.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

2.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

10.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

2.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

3.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

11.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

4.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.

5.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
(προσήλθε στο 2ο θέμα Η.Δ.)
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
(Αν και νομίμως
Προσκληθέντες)

6.
7.
8.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

6.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Εγκριση πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων
ανάδοχων για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.) και θέτει
υπόψη των μελών την κατωτέρω από 2-6-220 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου :
Έχοντας υπόψιν :
1)

Το από 22/5/2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμών, που συστάθηκε με την αρ. 3/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έλεγξε τις προσφορές που κατατέθηκαν και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής,

2)

Τις διατάξεις του άρθρ.26 παρ.6 και άρθρ.32 του Ν.4412/2016,

3)

Την αρ.37/2020 απόφαση Οικον. Επιτροπής του Δήμου με θέμα : Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της διενέργειας της διαδικασίας χωρίς
διαπραγμάτευση λόγω αποκλειστικότητας για την υπηρεσία συντήρησης των εφαρμογών
λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στις Οικονομικές, Διοικητικές και Τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου Ιθάκης, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης έτους 2020, σύμφωνα με τα άρθρ.26 και 32 του
Ν.4412/2016.
Το με αρ.πρωτ.1898/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου, με το οποίο εγκρίθηκε η
πραγματοποίηση της δαπάνης 49.228,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των
ΚΑ.00.6142.02 και Κ.Α.00.6142.03 (τακτικά έσοδα), ΑΑΥ:200/2020.

4)
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Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε :
Να εγκρίνετε το ανωτέρω πρακτικό και να αναθέσετε τη συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού
οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένα στον Δήμο Ιθάκης καθώς και
υπηρεσιών υποστήριξης έτους 2020 στην Εταιρεία BLUE VALUE A.E. , με έδρα τη Θεσσαλονίκη
(Γιαννιτσών 90, ΤΚ 54627), ΑΦΜ 997993620 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για συνολικό ποσό
σαράντα εννέα χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (49.029,60€) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.24%.
ΠΡ ΑΚ Τ Ι ΚΟ
Ν ο 1
Ε ΠΙΤ ΡΟ Π ΗΣ
Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΣΜ Ο Υ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ»

ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.228,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αρ. 03/2020
Στην Ιθάκη σήμερα την 22 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 3/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων
ανάδοχων για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ» με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1.
2.
3.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ), υπάλληλος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ιθάκης, Πρόεδρος.
ΣΙΜΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Ηλ.-Τεχνιτών (ΔΕ) , υπάλληλος Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Ιθάκης,
τακτικό μέλος.
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Μηχανικός Οχημάτων (ΤΕ), υπάλληλος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ιθάκης, τακτικό μέλος.

Με την αριθ.
πρωτ. 2144/ 27-04-2020
πρόσκληση του Δήμου Ιθάκης ζητήθηκε από τους
υποψήφιους ανάδοχους BLUE VALUE Α.Ε., ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ο.Τ.Σ Α.Ε. να
προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .
Α. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία BLUE VALUE Α.Ε κατέθεσε στην υπηρεσία του
πρωτόκολλου το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 11-05-2020, με αρ. πρωτ. 2353/11-052020 συνεπώς εμπροθέσμως.
Β. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία Ο.Τ.Σ Α.Ε κατέθεσε στην υπηρεσία του πρωτόκολλου
μόνο οικονομική προσφορά χωρίς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά την 29-04-2020, με
αρ. πρωτ. 2171/29-04-2020.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου της υποψήφιας
αναδόχου εταιρείας BLUE VALUE Α.Ε, και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν με αυτόν.
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Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο με α/α 1 είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. κα Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.
 Το υπ΄αριθμ. 13219/ 31.01. 2020
Θεσσαλονίκη (01/01) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για
Γενική Χρήση.
 Το υπ΄αριθμ. 14201/ 03.02. 2020
Θεσσαλονίκη ( 01/01) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για
Γενική Χρήση.
 Το υπ΄αριθμ. 14181/ 03.02.2020 Θεσσαλονίκη ( 01/01) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική
Χρήση.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του
ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα.
• Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 68463456/28-04-2020 αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς
το Δημόσιο σε ισχύ.
• Η με αριθμό πρωτοκόλλου: 32896/22-01-2020 βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ
σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Ιθάκης (Δημοτική ενημερότητα)
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,
(ii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της
διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.

5.

Η υπ΄αριθμ 2610/ 2020 Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δήμο Ιθάκης σε ισχύ.
Σχετικό πιστ/κό για την αναθέτουσα αρχή από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Έως
ότου υλοποιηθεί η λειτουργικότητα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ.ε του
παρόντος άρθρου:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών την από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του: 1. Τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας, που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την ΥΑ 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 2. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
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Οι υπό 1 και 2 κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. (Περ.γ της
παρ.2 του άρθρ.73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. Α) περ.1 και 2 του άρθρ.39
του Ν.4488/2017).


Η υπεύθυνη δήλωση ( άρθρο 8 Ν.1599/1986) με

ημερομηνία 05/05/2020.

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας για τις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (προβλέπεται η δυνατότητα παρέκκλισης των
οριζομένων στην περίπτωση β’ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 βάσει των διατάξεων της
παρ.5 του ιδίου άρθρου).








Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μη πτωχεύσεως με αρ. 2064/2020.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για
υπαγωγή στο καθεστώς
ειδικής εκκαθάρισης με αρ. 8804/2020.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/
συνεκκαθαριστή με αρ. 8797/2020.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
με αρ. 8786/2020.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
πτώχευσης δήλωσης παύσης πληρωμών με αρ.8787/2020.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί
μη λύσεως
της εταιρείας με αρ.
8789/2020.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη
κατάθεσης δικογράφου αίτησης
συνδιαλλαγής- εξυγίανσης με αρ.8791/2020.

7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, ο οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.


Η υπεύθυνη δήλωση ( άρθρο 8 Ν.1599/1986) με

ημερομηνία 05/05/2020.

8. Ο οικονομικός φορέας προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί το κριτήριο της καταλληλόλητας για
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικό /
Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’, με
το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77 του Ν.4412/2016.

Το αριθμό πρωτοκόλλου 195/09-01-2020
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

πιστοποιητικό του Εμπορικού

και

9. Βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι ο ανάδοχος διαθέτει στελέχη ικανά να
υποστηρίξουν τις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιεί ο Δήμος Ιθάκης σήμερα και βεβαίωση ότι ο
ανάδοχος διαθέτει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στους πηγαίους κωδικούς των λογισμικών
της κατασκευάστριας εταιρείας.
 Η βεβαίωση με ημερομηνία 05-05-2020.
 Η υπεύθυνη δήλωση ( άρθρο 8 Ν.1599/1986) με

ημερομηνία 05/05/2020.

10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/2016, ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι ποσού
794,00€.

Κατατέθηκε
εγγυητική επιστολή
συμμετοχής
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (2223)
ποσού 794,00€ με ΑΡ. 917ILG2077916 με ημερομηνία έκδοσης 0405-2020.

ΑΔΑ: 6ΦΓ1ΩΕΟ-ΨΥΠ

Κατατέθηκαν επίσης

τα εξής:


Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1049269.1535904/29-04-2020 γενικό πιστοποιητικό
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3916/08-04-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το
με αριθμό
πρωτοκόλλου
1031400.1507941/18-03-2020
πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η υπεύθυνη δήλωση ( άρθρο 8 Ν.1599/1986) με ημερομηνία 05/05/2020, για το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πιστοποιητικό DPO

Πιστοποιητικά ISO14001:2015, ISO9001:2015, OAHS 18001:2007, ISO 27001:2013.
Κατατέθηκε οικονομική προσφορά της εταιρείας
BLUE VALUE Α.Ε για την υπηρεσία :
<Συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Ιθάκης > ποσού 39540,00€ χωρίς
Φ.Π.Α (ποσοστό έκπτωσης 0,40%).
Πίνακας 1
Α/Α
1.Αρ.
πρωτ.
2353/11-052020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
BLUE VALUE Α.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
39540,00€
(ποσοστό έκπτωσης
0,40%).

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 39540,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΤΡΙΑΝΤΑ

ΕΝΝΙΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Φ.Π.Α (€): 9489,60€
Φ.Π.Α (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΛΕΠΤΑ

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ): 49.029,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού τέλος, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, επικοινώνησε
με τον εκδότη που αναγράφεται στη υποβληθείσα εγγυητική επιστολή, προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά της, ως ακολούθως:
Πίνακας 2
Α/Α
1.
Αρ.
πρωτ.
2353/11-05-2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
BLUE VALUE Α.Ε

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (2223)
με ΑΡ. 917ILG2077916
ύψους 794,00€

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
(2223)
με αρ.
πρωτ. 2663/2605-2020

ΑΔΑ: 6ΦΓ1ΩΕΟ-ΨΥΠ

Μετά την παραλαβή της βεβαίωσης εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο
διαγωνισμό στον πίνακα 2, η οποία ολοκληρώθηκε στις 26-05-2020 , διαπιστώθηκε ότι ήταν
γνήσια και έγκυρη.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις δύο προσφορές.
2. Τη μελέτη με αρ. 12/2020.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Την απόρριψη της προσφοράς της υποψήφιας ανάδοχου εταιρείας Ο.Τ.Σ Α.Ε. γιατί η
προσφορά του δεν είναι πλήρης όπως μνημονεύουμε στην παράγραφο Β του πρακτικού μας ,
καθώς μη σύμφωνη με τα άρθρα της γενικής συγγραφής της
σχετικής μελέτης, και τις
τεχνικές προδιαγραφές.
2. Να κατακυρωθεί η υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ » στην Εταιρεία BLUE VALUE Α.Ε. γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη
με τα άρθρα της γενικής συγγραφής της
σχετικής μελέτης, και τις τεχνικές προδιαγραφές
καθώς η οικονομική προσφορά της ( πίνακας 1) είναι σύμφωνη με το ενδεικτικό προϋπολογισμό
της σχετικής μελέτης.
Πίνακας 1
Α/Α
1.
Αρ.
πρωτ.
2353/11-05-2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
BLUE VALUE Α.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
39.540,00€
(ποσοστό έκπτωσης 0,40%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 39.540,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΤΡΙΑΝΤΑ

ΕΝΝΙΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Φ.Π.Α (€): 9.489,60€
Φ.Π.Α (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΛΕΠΤΑ

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ): 49.029,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μουζάκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σιμήρης Βασίλειος
Μαρούλης Σπύρος

ΑΔΑ: 6ΦΓ1ΩΕΟ-ΨΥΠ

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει ως έχει το ανωτέρω από 22-5-2020 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για τον
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων ανάδοχων για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
– ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»
με τη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα :
1. Απορρίπτει την προσφορά της υποψήφιας ανάδοχου εταιρείας Ο.Τ.Σ Α.Ε. γιατί η προσφορά
της δεν είναι πλήρης όπως μνημονεύεται στην παράγραφο Β του ανωτέρω πρακτικού, καθώς
είναι μη σύμφωνη με τα άρθρα της γενικής συγγραφής της σχετικής μελέτης, και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
2. Κατακυρώνει την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ » στην Εταιρεία BLUE VALUE Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Γιαννιτσών 90,
ΤΚ 54627), ΑΦΜ 997993620 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τα άρθρα της γενικής συγγραφής της σχετικής μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
και καθώς η οικονομική προσφορά της σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, είναι σύμφωνη με το
ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης.

Α/Α
1.
Αρ.
πρωτ.
2353/11-05-2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
BLUE VALUE Α.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
39.540,00€
(ποσοστό έκπτωσης 0,40%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 39.540,00€ .
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ.

ΤΡΙΑΝΤΑ

ΕΝΝΙΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Φ.Π.Α (€): 9.489,60€.
Φ.Π.Α (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΛΕΠΤΑ .

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ): 49.029,60€ .
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.
3.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΥΡΩ

