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Προς :

Τμήμα: Τεχνικό-Συντήρησης Έργων (Γ/1)
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Πληροφορίες: Κων. Ψάρρα
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Τηλ : 2331350665
Φαξ: 2331021777

ΘΕΜΑ: "Έγκριση 2ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική)"

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

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. […]»

Με την υπ' αριθ. 528/11047/08-05-2019 Α.Α.Υ. της Οικονομικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε
η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης για την δαπάνη ποσού 63.264,00 € του Κ.Α.:30.7412.001 για
το έτος 2019 για την μελέτη του θέματος.

Βάσει της υπ' αριθ. 137/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
και η κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού-Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική)», εκδόθηκε
από τον Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
19PROC005484097/28.08.2019).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες, οι οποίοι όλοι έγιναν
δεκτοί, σύμφωνα με το από 21-10-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 "Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων" παρ.1 περιπτ. ζ του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:
«[…]ζ) Σε κάθε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, πραγματοποιείτε πρώτα σε ένα στάδιο η
αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών και του φακέλου τεχνικών προσφορών, και μετέπειτα, σε
διακριτό στάδιο η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. […]»

Σε συνέχεια της ανωτέρω νομοθεσίας, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, έλεγξε, έκρινε, αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις "Τεχνικές Προσφορές"

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Βέροιας
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όλων των διαγωνιζομένων αφού κανείς δεν αποκλείστηκε κατά το στάδιο ελέγχου των
"Δικαιολογητικών Συμμετοχής", σύμφωνα με το από 21-10-2019 1ο Πρακτικό αξιολόγησης, το
οποίο σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της Διακήρυξης εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή («[…]4.4
Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των
τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. […]»).

Το 1ο Πρακτικό εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 255/2019
απόφασή της, η οποία κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με επιμέλεια της Αναθέτουσας
Αρχής. Κατά της παραπάνω απόφασης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Με την υπ' αριθ. 30247/09-12-2019 πρόσκληση κλήθηκαν οι συμμετέχοντες του
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση την 16-12-2019 στις 10:00 π.μ. για την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες δεν προσήλθαν και η Επιτροπή (που συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) προχώρησε στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών και στην αξιολόγησή τους και καταχώρησε και τις δύο ως αποδεκτές.

Από την τελική βαθμολόγηση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό προκύπτει ότι η πλέον
συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης είναι του συμμετέχοντα με τον αριθμό Α.Α. 2:
ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό 2ο Πρακτικό κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του
Ν. 4412/2016 για την έγκριση ή μη.

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

Να εγκρίνει το ανωτέρω από 16-12-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Να αναδείξει ως προσωρινό μειοδότη της μελέτης τον συμμετέχοντα με τον αριθμό Α.Α.
2: ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με βαθμολογία 91,00 % και ποσοστό
έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ).

Συνημμένα:
1. Το από 16-12-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης - Περιουσίας

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος
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Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.
α.α.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ.

Ψάρρα Κωνσταντίνα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός


