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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Στις 23/11/18 συντάχθηκε από το τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας η μελέτη του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους

στην Τ.Κ. Βεργίνας» ( αρ. μελέτης 119/18) συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ, ενώ στις

13.03.19 με την υπ’αριθ.43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας συγκροτήθηκε η

Επιτροπή και καταρτίστηκαν οι όροι του ανοιχτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 22.04.19 και ώρα 10:00π.μ. Η Επιτροπή

διαγωνισμού συνήλθε και μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών και τον

έλεγχο αυτών, διαπιστώθηκε ότι από την προσφορά με αρ.118765 του Σουρλάμτα Ιωάννη, έλειπε η

αναφορά στο όριο του ανεκτέλεστου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 Γ της διακήρυξης. Επίσης

στο πεδίο της ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙΙΒ) που αναφερόταν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, δε δινόταν

επαρκής πληροφορίες για τη μη εκπλήρωση αυτών. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθ.

10056/22.04.19 έγγραφο προκειμένου να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν εντος οκτώ (8) ημερών

από τον οικονομικό φορέα, τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης. Οι

διευκρινήσεις δόθηκαν και η Επιτροπή διαγωνισμού στις 06.05.19 συνέταξε το 1ο Πρακτικό με το οποίο

εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας την ανάθεση της σύμβασης του έργου

«Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας» στον μειοδότη Σουρλάμτα

Ιωάννη με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,02%.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας συνήλθε στις 21.05.19 και με την 85/2019 απόφαση ενέκρινε το

1ο Πρακτικό και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο του έργου τον μειοδότη Σουρλάμτα Ιωάννη με ποσοστό

μέσης έκπτωσης 51,02%.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες και κατά αυτής, δεν έγινε καμία

προδικαστική προσφυγή.

Με το υπ’αριθ.13795/07.06.19 έγγραφο, το τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης Έργων απέστειλε στον

προσωρινό μειοδότη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο μειοδότης εμπρόθεσμα κατέθεσε τα δικαιολογητικά μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος

ενημερώνοντας ότι η φορολογική ενημερότητα του Απριλίου (τότε που έγινε ο διαγωνισμός) έχει χαθεί και

αντ’ αυτού, κατέθεσε καρτέλα φορολογούμενου από τη ΔΟΥ Βέροιας και τη πληρωμή του ΦΠΑ. Επίσης

δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 24.06.19 προχώρησε στη σύνταξη του 2ου Πρακτικού με το οποίο

εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του μειοδότη Σουρλάμτα Ιωάννη.

Τέλος επεσήμανε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη, καθώς και στις παρ. 3,4
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του άρθρου 103 και στη παρ.1α του άρθρου 72 του Ν4412/16, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία

κατάπτωσης της εγγυητικής.

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στις 28.06.19 και με την 109/19 απόφασή της, προχώρησε

στην έγκριση του 2ου Πρακτικού και συγκεκριμένα:

1) Την έγκριση του από 24.06.2019 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

σύμφωνα με το οποίο:

α) Απορρίπτει τη προσφορά του Σουρλάμτα Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης 51,02%

β) Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΕΡΓΙΝΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 104.838,70€ (πλέον

ΦΠΑ 24%) τον " ΔΗΜΟΛΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ " με ποσοστό έκπτωσης 44,25%

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία σύμφωνα με τη διακήρυξη

2) Να ακολουθηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής του αναδόχου σύμφωνα

με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη, στις παρ.3,4 του άρθρου 103 του Ν4412/16 καθώς και στην

παρ.1α του άρθρου 72 του ίδιου νόμου.

Κατά της 109/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους

συμμετέχοντες, δεν κατατέθηκε καμία προδικαστική προσφυγή.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζήτησε την άποψη του Τεχνικού Συμβουλίου

Δημοσίων Έργων όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν4412/16, το οποίο γνωμοδότησε με την υπ’ αριθ

17/2019 Πράξη για την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα ΣΟΥΡΛΑΜΤΑ

ΙΩΑΝΝΗ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΚ

ΒΕΡΓΙΝΑΣ».

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται:

Να αποφασίσει την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του οικονομικού φορέα ΣΟΥΡΛΑΜΤΑ

ΙΩΑΝΝΗ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΚ

ΒΕΡΓΙΝΑΣ» υπέρ του Δήμου Βέροιας. Η εγγυητική συμμετοχής είναι η υπ’ αριθμ e-46663 του ΤΜΕΔΕ

και ανέρχεται στο ποσό των 2096,00€
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