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ΘΕΜΑ: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/2020 και 2/2021 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής
διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη με αρ. αριθ. πρωτ. 5829/212-2020

(ΑΔΑΜ:

20PROC007789900

2020-12-07)

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
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του
α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.
β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
1

ΑΔΑ: ΩΝΡ146ΜΤΛ6-5ΗΛ

2) Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α').
3) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
4) Την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της
Γεωργίας Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020).
5) Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός
οργανωτικής

δομής

Τομέα

Μακεδονίας

και

Θράκης

ως

χωριστής

επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων
της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του
ν. 4412/2016. (Β’ 2180)
6) Την υπ’ αριθ. 493/28.01.2020 Απόφαση με θέμα «Ορισμός μελών συλλογικών
οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής
δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και
Θράκης)» που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ, η οποία
επαναλήφθηκε ορθά με τη αριθμ. Πρωτ. 493/19-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6ΟΔΙ)

απόφαση

Γενικού

Διευθυντή

Υπουργείου

Εσωτερικών

(Τομέας

Μακεδονίας και Θράκης) και τροποποιήθηκε με την 4088/1-9-2020 (ΑΔΑ:
6Κ0Ο46ΜΤΛ6-3ΟΡ)

απόφαση

Υπηρεσιακής

Γραμματέως

Υπουργείου

Εσωτερικών.
7) Το με αρ. πρωτ. 4116/02.09.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος τεχνικής
υποστήριξης.
8) Το με αρ. 4557/22.09.2020 πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας για το έτος 2021 ΑΔΑΜ: 20REQ007391845 2020-09-29.
9) Τη με αρ. 5171/30.10.2010 απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης που
αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΑ046ΜΤΛ6-ΟΣΝ και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ007568254 202011-02
10) To από 5.11.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης.
11) Τη με αρ. αριθ. πρωτ. 5829/2.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007789900 2020-12-07)
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..
12) Την προσφορά που κατέθεσε ηλεκτρονικά ο «ΚΟΙΣΠΕ Δυτικού Τομέα Ψυχικής
Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Π.Α.Θ.» στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με α/α Συστήματος 103630, η οποία ήταν και η μοναδική που
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κατατέθηκε.
13) Το με αρ. πρωτ. 6146/23.12.2020 φάκελο δικαιολογητικών που κατέθεσε
εμπρόθεσμα ο ως άνω υποψήφιος ανάδοχος.
14) Τα υπ’ αρ. 1/2020 και 2/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
15) Την

ανάγκη

της

αδιάλειπτης

παροχής

υπηρεσιών

καθαρισμού

του

Διοικητηρίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται τις εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής όπως διατυπώνονται στα
εν λόγω πρακτικά της και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της με αριθ. πρωτ.
5829/2.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007789900 2020-12-07) διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης
Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, και
διακριτικό τίτλο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, με έδρα την οδό Λαγκαδά 196,
56429, Σταυρούπολη και ΑΦΜ 998842250, του οποίου η οικονομική προσφορά
ανήλθε στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(73.500,00€) άνευ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν σαράντα
ευρώ (91.140,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

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
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):


Γραφείο Υφυπουργού



Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως





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

Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού
3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5829/2-12-2020 (20PROC007789900 2020-12-07)
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 : 73.521,51 € (προ ΦΠΑ) (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού)
Α/α ΕΣΗΔΗΣ : 103630
ΣΤΑΔΙΟ 1Ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, 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. 493/28-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ),
ορθή επανάληψη με αριθμ. Πρωτ. 493/19-2-2020 (ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ) απόφαση Γενικού
Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και τροποποιήθηκε με
την 4088/1-9-2020 (ΑΔΑ : 6Κ0Ο46ΜΤΛ6-3ΟΡ) απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως
Υπουργείου Εσωτερικών :
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. Γκουζκούρης Φώτιος, μόνιμος υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως 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
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αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που
δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 20PROC007789900 2020-12-07, εκτιμώμενης συνολικής αξίας
73.521,51 € (προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού).
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
103630. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη
ορίστηκε στις 23/12/2020 και ώρα 14:00 μ.μ και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών ορίστηκε στις 28/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία στις 23/12/2020 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 103630 και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά στο διαγωνισμό:
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το διακριτικό τίτλο «Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικής
Θεσσαλονίκης».
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.
6146/23-12-2020).
Διαπιστώθηκε ότι η εγγυητική επιστολή εγγυητικής επιστολής με Νο 917ILG2088159, της
τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ εκδόθηκε με χρόνο λήξης μικρότερο από τον προβλεπόμενο στα άρθρα
15.1 και 9.2 της διακήρυξης και μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκαν
διευκρινίσεις. Η συνεδρίαση διακόπηκε έως ότου αποσταλούν οι διευκρινίσεις.
Μετά την από 30-12-2020 αποστολή της διευκρίνισης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και κατάθεση
της τροποποίησης της εν λόγω εγγυητικής ως προς το χρόνο λήξης σε ηλεκτρονική (ΕΣΗΔΗΣ)
και σε έντυπη μορφή, η Επιτροπή στις 31-12-2020 αποδέχθηκε την τροποποίηση και έστειλε
το με αριθμ. Πρωτ. 6313/31-12-2020 έγγραφο, για την βεβαίωση της γνησιότητας της
εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της
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διαδικασίας μετά την έγγραφη απάντηση από την Τράπεζα έκδοσης της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
Η Πρόεδρος: Δημητρακούδη Κωνσταντία

Τα μέλη:

1. Τσαβλίδου Μαρία

2. Γκουζκούρης Φώτιος
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 11 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία του
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου,
54123, Θεσσαλονίκη, γραφείο 109) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (ως άνω), η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 493/28-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ)- ορθή
επανάληψη 19-2-2020 (ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ) απόφαση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και τροποποιήθηκε με την 4088/1-9-2020
(ΑΔΑ : 6Κ0Ο46ΜΤΛ6-3ΟΡ) απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :
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. Γκουζκούρης Φώτιος, μόνιμος υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως μέλος
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την με αριθ. 311361-1/5-1-2021 (αριθμό
πρωτ. 50/7-1-2021/ΥΠΕΣ(ΜΑ-ΘΡΑ) επιβεβαίωση γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής από
την Τράπεζα Πειραιώς και το από 7-1-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της προέδρου της
επιτροπής.
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
και τα έκρινε πλήρη. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο κα αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς και έκρινε ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών.
Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή των δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης
Ευθύνης Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με
το διακριτικό τίτλο «Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης», καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούν
τους όρους της διακήρυξης.
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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. Γκουζκούρης Φώτιος

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5829/2-12-2020 (20PROC007789900 2020-12-07)
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 : 73.521,51 € (προ ΦΠΑ) (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού)
Α/α ΕΣΗΔΗΣ : 103630

Στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 493/28-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ),
ορθή επανάληψη με αριθμ. Πρωτ. 493/19-2-2020 (ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ) απόφαση Γενικού
Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και τροποποιήθηκε με
την 4088/1-9-2020 (ΑΔΑ : 6Κ0Ο46ΜΤΛ6-3ΟΡ) απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως
Υπουργείου Εσωτερικών :
1. Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια Πρόεδρο
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2. Τσαβλίδου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως μέλος.
3. Γκουζκούρης Φώτιος, μόνιμος υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
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: 20PROC007789900 2020-12-07, εκτιμώμενης συνολικής αξίας
73.521,51 € (προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού).
Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 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 103630.
Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία στις 23/12/2020 και ώρα 14:00 μ.μ., όπως όριζε το άρθρο 3 της διακήρυξης. Η
αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται στο
Πρακτικό Νο1/2020 που διαβιβάστηκε μέσω της επικοινωνίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά 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 103630.
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 103630 και ακολουθώντας την προβλεπόμενη
διαδικασία, προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά» του προσφέροντος :
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το διακριτικό τίτλο «Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικής
Θεσσαλονίκης»,
ο οποίος ήταν ο μοναδικός προσφέρων και είχε γίνει αποδεκτός στο στάδιο 1 ο ,
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά» και έκρινε ομόφωνα ότι η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τους
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όρους της διακήρυξης και η συνολική προσφερόμενη τιμή, ήτοι 91.140,00 € (με ΦΠΑ), δεν
υπερβαίνει το ποσό των 91.166,67 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, που αποτελεί και
τη μέγιστη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύβασης. Σημειώνεται ότι στα πεδία 7 και 8 του
εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που κατατέθηκε, αναγράφεται περίοδος παροχής
υπηρεσίας 12 μήνες, καθώς εκ παραδρομής αναγραφόταν στα εν λόγω πεδία έτσι και στην
διακήρυξη του διαγωνισμού αντί για το ορθό 10 μήνες.
Ως εκ τούτου έκανε αποδεκτή την οικονομική προσφορά.
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κήρυξη της «Κοινωνικός
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το διακριτικό τίτλο «Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης»,
Λαγκαδά 196, 56429, Σταυρούπολη και ΑΦΜ 998842250 ως προσωρινό ανάδοχο.
Η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό συντάχθηκε,
αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή και κοινοποιείται μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
Η Πρόεδρος: Δημητρακούδη Κωνσταντία

Τα μέλη:

1. Τσαβλίδου Μαρία

2. Γκουζκούρης Φώτιος
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