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Βέροια 29/9/2020

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή
Πληρ. Ά. Χατζηνικολάου
Τηλ. 2331350523
Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων της υπηρεσίας: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της
πόλης της Βέροιας».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η οικονομική
επιτροπή[…]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 αριθμ. 205/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική
έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι ανοιχτού διαγωνισμού της υπηρεσίας με
τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας»», εκδόθηκε
από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ:20PROC007168646).
Σύμφωνα με τα πρακτικά (Ι & ΙΙ) στο διαγωνισμό υπέβαλλαν προσφορά οι κάτωθι οικονομικοί
φορείς:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α
ΟΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ Σ
1
CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY
27/8/2020
187279
PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
2
Ένωση Εταιριών «DOTSOFT Ολοκληρωμένες
01/09/2020
187574
εφαρμογές διαδικτύου και βάσεων δεδομένων
Α.Ε. -COMITECH Α.Ε.»
3
Ένωση Εταιριών «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
31/08/2020
186770
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ.
ΕΠΕ» και «ΡΙΑΛΙΣΚΕΪΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝ.
ΕΠΕ»
4
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
01/09/2020
186633
5
Ένωση Εταιριών «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ01/09/2020
187222
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.- ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΜΟΝ. ΕΠΕ- ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω
συμμετεχόντων και με το Πρακτικό Ι η επιτροπή προτείνει :

1. Κάνει αποδεκτές τις προσφορές των κάτωθι συμμετεχόντων, επειδή ο ηλεκτρονικός
(υπο)φακέλος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» βρέθηκε να περιέχει όλα τα
απαιτούμενα κατά την παρ 2.4.3 της διακήρυξης δικαιολογητικά (μεταξύ των οποίων η
εγγυητική επιστολή και το Ε.Ε.Ε.Σ), καθώς και αυτά που ζητούνται από τη σχετική μελέτητεχνική περιγραφή της αναθέτουσας αρχής.
Α
/
Α
1
2
3

ΟΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ένωση Εταιριών «DOTSOFT Ολοκληρωμένες εφαρμογές διαδικτύου και
βάσεων δεδομένων Α.Ε. -COMITECH Α.Ε.»
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ένωση Εταιριών «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ- ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ- ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY
PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,, καθώς και της ένωσης οικονομικών φορέων
«INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» και
«ΡΙΑΛΙΣΚΕΪΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό
πρακτικό.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με αρ. συστήματος
96094 έγινε την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00.
Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων
(προμηθευτών) οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί με το 1ο πρακτικό και διαπίστωσε ότι οι προσφορές των
προμηθευτών υπεβλήθησαν όπως ζητείται με την ανωτέρω διακήρυξη και συμμορφώνονται
πλήρως ως προς τις απαιτήσεις της. Με το Πρακτικό ΙΙ, εισηγείται προς την Οικονομή Επιτροπή
την ανάδειξη της εταιρίας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου με
προσφερόμενη συνολική τιμή 46.818,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 58.054.32€ με ΦΠΑ 24%, διότι τη
βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Έκθεση και οικονομικά συμφερότερη βάσει τιμής.
Έχοντας υπόψη :
 την υπ’ αριθμό 15350/11-8-2020 Διακήρυξη του Αντιδημάρχου Τουρισμού.
 τις υποβληθείσες προσφορές.
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της Επιτροπής
διαγωνισμού για:
Α) Την έγκριση ή μη των Πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».
Β) Την απόρριψη ή μη των προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων:
1. της εταιρίας CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ, καθώς στην προσφορά της κατέθεσε μόνο την τεχνική προσφορά του συστήματος και
τίποτα άλλο από τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη,
2. της ένωσης εταιριών «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ.
ΕΠΕ» και «ΡΙΑΛΙΣΚΕΪΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ», καθώς η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής δεν πληροί τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία
«Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.» και .2.1.5 «(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης)». Η εν λόγω ένωση εταιριών κατέθεσε μία εγγυητική επιστολή του
ΤΣΜΕΔΕ ποσού 725,00€ εκδοθείσα στο όνομα και των δύο εταιριών που συμμετέχουν στην
ένωση και με τον όρο είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεοι και μία εγγυητική

επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 725,00€, υπέρ μόνο ενός
οικονομικού φορέα της ένωσης, ήτοι της «ΡΙΑΛΙΣΚΕΪΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ»,
Γ. Την ανάδειξη της εταιρίας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου
με προσφερόμενη συνολική τιμή 46.818,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 58.054.32€ με ΦΠΑ 24%, διότι τη
βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Έκθεση και οικονομικά συμφερότερη βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού
Λυκοστράτης Βασίλειος

