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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου Βέροιας (Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνητα).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:
«[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα,
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του
δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 138/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας σχετικά με
τον καταρτισμό των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας (Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνητα) με
ανοιχτό διαγωνισμό, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού,
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005451380).
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω δύο οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 148662

2 Μαυρίδης Κωνσταντίνος του Βασιλείου 150901

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία με από 20-09-2019
πρακτικό της κάνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας: «Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Ε.» και απορρίπτει την προσφορά του Μαυρίδη Κωνσταντίνου του Βασιλείου,
λόγω των ελλείψεων – αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η προσφερόμενη τιμή

της εταιρίας Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€
χωρίς ΦΠΑ, 76.880,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η επιτροπή διαγωνισμού με το από 24/9/2019 πρακτικό της προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή:



Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.»
διότι α) Βρήκε σύμφωνη την προσφορά της με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση- Προδιαγραφές.

β) Οι προσφερόμενες τιμές είναι εντός του προβλεπόμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού
και

γ) κρίνει συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρήθηκαν οι
κανόνες δημοσιότητας και επειδή η τιμή που προσφέρθηκε είναι ικανοποιητική σε
σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Έχοντας υπόψη :

- Την αριθμ. 111/11-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία
δεσμεύτηκε πίστωση σε βάρος του ΚΑ 64.7135.001 προϋπολογισμού οικ.
έτους 2019.

- την υπ’ αριθμό 19685/20-8-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου.

- τις υποβληθείσες προσφορές.

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- το 1ο και 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της
επιτροπής διαγωνισμού για:
1. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για

την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
2. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» ως

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Βέροιας (Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνητα), με προσφερόμενη τιμή
62.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, 76.880€ με ΦΠΑ 24%.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο
IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Διευθυντής Οικονομικών
Προμηθειών Υπηρεσιών

.

Γκαραβέλη Ελένη Δημήτριος Β.
Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός
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