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Έγκριση των υπ’ αρ. 12/2019 και 13/2019 πρακτικών της τριμελούς

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για
τη με αρ. αριθ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξη
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου
παροχής

υπηρεσιών

καθαριότητας

με

δικαίωμα

συμμετοχής

κατά

αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 20 του ν.4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
όπως ισχύει.
2) Τη με αρ.393/23.01.2019, απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Ορισμός
μελών γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) ΑΔΑ: ΨΨΔΜ465ΧΘ7-ΙΕΚ
3) Το με αρ. 5552/16.09.2019 πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας για το έτος 2020 ΑΔΑΜ: 19REQ005562091 2019-09-16
4) Τη με αρ. 5725/23.09.2019 απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης με
ΑΔΑ: ΨΛ7Ο465ΧΘ7-ΣΨΡ και ΑΔΑΜ: 19REQ005656921 2019-10-04
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5) Την υπ’ αρ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04)
διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής
κατά αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016.
6) Την προσφορά που κατέθεσε ηλεκτρονικά ο «ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής
Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Π.Α.Θ.» στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με α/α Συστήματος 81334, η οποία ήταν και η μοναδική που
κατατέθηκε.
7) Το με αρ. πρωτ. 7152/21-11-2019 φάκελο δικαιολογητικών που κατέθεσε
εμπρόθεσμα ο ως άνω υποψήφιος ανάδοχος.
8) Τα υπ. αρ. 12/2019 και 13/2019 Πρακτικά της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμού,

που

επισυνάπτονται

ως

παράρτημα

και

αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται τις εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής όπως διατυπώνονται στα
υπ. αρ. 12/2019 και 13/2019 Πρακτικά της και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της με
αρ. πρωτ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξης
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Π.Α.Θ. με έδρα την οδό Λαγκαδά 196,
56429, Σταυρούπολη και ΑΦΜ 998842250, του οποίου η οικονομική προσφορά
ανήλθε στο συνολικό ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα
ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (82.829,97€) άνευ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό
εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ
(102.709,16€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αν υπάρξει πρόβλημα στην
αποστολή):
Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε), Δυτικού Τομέα Ψυχικής
Υγείας, Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θες/νίκης, (Υπηρεσίες Επαγγελματικής
Επανένταξης), Λαγκαδά 196 Τ.Κ 56429 Σταυρούπολη. email: koispethess@gmail.com
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Εσωτερική Διανομή:





Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6597/31-10-2019 (19PROC005794187 2019-11-04)
Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του
άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016.
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Εκτιμώμενη συνολική αξία : 82.830,97 € (προ ΦΠΑ)
Α/α ΕΣΗΔΗΣ : 81334

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου
Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, γραφείο 212) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
(ως άνω), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6960/14-11-2019 απόφαση Γενικού
Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) (ΑΔΑ : ΩΖΜΡ46ΜΤΛ64ΙΚ) :
1. Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια Πρόεδρο
2. Τσαβλίδου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως μέλος.
3. Πεχλιβάνης Τριαντάφυλλος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με
βαθμό Β΄ ως αναπληρωματικό μέλος
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που
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δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04, εκτιμώμενης συνολικής αξίας
82.830,97 € (προ ΦΠΑ)
Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό
81334. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη
ορίστηκε στις 20/11/2019 και ώρα 14:00 μ.μ και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών ορίστηκε στις 25/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ., η οποία αναβλήθηκε για την ίδια
ώρα την επόμενη εργάσιμη μέρα ήτοι 26/11/2019, όπως προέβλεπε η διακήρυξη (άρθρο
10.1).
Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία στις 20/11/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. , όπως όριζε το άρθρο 3 της διακήρυξης.
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η
πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του
ηλεκτρονικού, δημόσιου, διαγωνισμού.
Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α Συστήματος 81334 και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά στο διαγωνισμό:
ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Π.Α.Θ.
Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών υποβλήθηκαν
εντός της κατά νόμο οριζόμενης τριήμερης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 8.9 της
διακήρυξης σε σφραγισμένο φάκελο μία (1) Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,
καθώς και σε πρωτότυπη έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (αριθμ. Πρωτ.
7152/21-11-2019). Ο φάκελος και τα έντυπα δικαιολογητικά που περιείχε μονογράφηκαν
από τα μέλη της Επιτροπής.
Στην συνέχεια η Επιτροπή έστειλε το με αριθμ. Πρωτ. 7240/26-11-2019 έγγραφο για την
βεβαίωση της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα Πειραιώς και
αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την έγγραφη απάντηση από την Τράπεζα
έκδοσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής..
Η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης
Η Πρόεδρος: Δημητρακούδη Κωνσταντία
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Τα μέλη:

1. Τσαβλίδου Μαρία

2. Πεχλιβάνης Τριαντάφυλλος
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου
Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, γραφείο 212) τα μέλη της επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
(ως άνω), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6960/14-11-2019 απόφαση Γενικού
Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) (ΑΔΑ : ΩΖΜΡ46ΜΤΛ64ΙΚ) :
1. Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια Πρόεδρο
2. Τσαβλίδου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως μέλος.
3. Πεχλιβάνης Τριαντάφυλλος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με
βαθμό Β΄ ως αναπληρωματικό μέλος
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και
της τεχνικής προσφοράς. Διαπιστώθηκε ότι από τα ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαμβάνει ο
(υπο)φάκελος των δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς το αρχείο υπό το τίτλο «107.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Αποδοχή Τεχνικών Προδιαγραφών SIGNED” δεν ταυτίζεται με την
έντυπη Υπεύθυνη δήλωση που έχει κατατεθεί στο φάκελο με τα έντυπα έγγραφα
εκτυπωμένη και ζητήθηκαν διευκρινίσεις μέσω της επικοινωνίας. Διευκρινίστηκε ότι το
ορθό είναι στην έντυπη μορφή και ξαναστάλθηκε ηλεκτρονικά.
Η επιτροπή παρέλαβε το από 28-11-2019 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς, με το οποίο
βεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή των δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, της ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Π.Α.Θ., καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούν
τους όρους της διακήρυξης,
Η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να οριστεί η
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Η Πρόεδρος: Δημητρακούδη Κωνσταντία
Τα μέλη:

1. Τσαβλίδου Μαρία
2. Πεχλιβάνης Τριαντάφυλλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6597/31-10-2019 (19PROC005794187 2019-11-04)
Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του
άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016.
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Εκτιμώμενη συνολική αξία : 82.830,97 € (προ ΦΠΑ)
Α/α ΕΣΗΔΗΣ : 81334
ΣΤΑΔΙΟ 2Ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ., στο γραφείο 212 του
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου,
54123, Θεσσαλονίκη) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 6960/14-11-2019 απόφαση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας
Μακεδονίας και Θράκης) (ΑΔΑ : ΩΖΜΡ46ΜΤΛ6-4ΙΚ) :
4. Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
5. Τσαβλίδου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως μέλος.
6. Μάρλης Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄
ως μέλος
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που
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δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04, εκτιμώμενης συνολικής αξίας
82.830,97 € (προ ΦΠΑ)
Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές» των προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό
81334.
Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία στις 20/11/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. , όπως όριζε το άρθρο 3 της διακήρυξης. Η
αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται στο
Πρακτικό Νο12/2019 που διαβιβάστηκε μέσω της επικοινωνίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η
πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, δημόσιου,
διαγωνισμού με α/α Συστήματος 81334.
Πρακτικά τηρούνται από την Πρόεδρο της επιτροπής.
Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α Συστήματος 81334 και ακολουθώντας την προβλεπόμενη
διαδικασία, προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά» του προσφέροντος :
ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Π.Α.Θ.
ο οποίος ήταν ο μοναδικός προσφέρων και είχε γίνει αποδεκτός στο στάδιο 1ο ,
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Κατόπιν, αποφασίστηκε η συνεδρίαση να συνεχιστεί στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00π.μ. και η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Η Αν. Πρόεδρος Δημητρακούδη Κωνσταντία
Τα μέλη:

1. Τσαβλίδου Μαρία
2. Μάρλης Ιωάννης
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη, στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00π.μ., στο γραφείο 109
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου
Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6960/14-11-2019 απόφαση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) (ΑΔΑ : ΩΖΜΡ46ΜΤΛ6-4ΙΚ) :
1. Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Τσαβλίδου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως μέλος.
3. Μάρλης Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄
ως μέλος
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που
δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04, εκτιμώμενης συνολικής αξίας
82.830,97 € (προ ΦΠΑ).
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η
πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς και μέσω της
«επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ζήτησε, όπως προβλέπεται από τους όρους
της διακήρυξης, διευκρινίσεις για την συμπλήρωση του Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς
(Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης).
Ο προσφέρων απέστειλε μέσω της «επικοινωνίας» τις απαιτούμενες διευκρινίσεις,
καθώς και αντίγραφο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι στην εν λόγω σύμβαση.
Ακολούθως η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης, καθώς διαπιστώθηκε και ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή,
ήτοι 102.709,16 € (με ΦΠΑ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 102.710,40 €
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, που αποτελεί και τη μέγιστη συνολική εκτιμώμενη
αξία της σύβασης. Ως εκ τούτου έκανε αποδεκτή την μοναδική προσφορά από οικονομικής
άποψης.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης, η Επιτροπή εισηγείται την κήρυξη της ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Π.Α.Θ., Λαγκαδά 196, 56429, Σταυρούπολη
και ΑΦΜ 998842250 ως προσωρινό ανάδοχο.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την
επιτροπή σε τρία (3) πρωτότυπα και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
Η Αν. Πρόεδρος Δημητρακούδη Κωνσταντία
Τα μέλη:

1. Τσαβλίδου Μαρία
2. Μάρλης Ιωάννης
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