ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
318/2012
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 03-07-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
318/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
16ο / 03-07-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 2ου Γυµνασίου ,
ΤΕ 4ου Γυµνασίου , ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου , Ειδικού
Νηπιαγωγείου Καρδίτσας , ΤΕ 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου , ΤΕ 6ου ∆ηµοτικού
Σχολείου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 12:00
, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16095/26-06-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
επαναπροκήρυξη διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 2ου Γυµνασίου , ΤΕ 4ου
Γυµνασίου , ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου , Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας ,
ΤΕ 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου , ΤΕ 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου και αφού έλαβε υπόψη:

1)Την

υπ’ αριθ. 610/2011 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία συγκροτήθηκε τριµελής
Επιτροπή διεξαγωγής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµού και παραλαβής υλικών για
την προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 2ου Γυµνασίου , ΤΕ 4ου Γυµνασίου , ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού
∆ηµοτικού Σχολείου , Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας , ΤΕ 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου , ΤΕ
6ου ∆ηµοτικού Σχολείου.

2) Την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε την
οποία καθορίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του υποέργου Ι «Προµήθεια εξοπλισµού
ειδικών σχολείων Τ.Ε. 2ου Γυµνασίου , Τ.Ε. 4ου Γυµνασίου, Τ.Ε. 7ου Γυµνασίου, Τ.Ε. 4ου
Γ.Ε.Λ., Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας , Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, Τ.Ε. 7ου
∆ηµοτικού Σχολείου και Τ.Ε. 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου».
3)Την

υπ’ αριθ. 213/2012 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία
αποφασίστηκε η έγκριση εν µέρει του Πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
διαγωνισµού, αξιολόγησης και παραλαβής για την πράξη “Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών
σχολείων Τ.Ε 2ο Γυµνάσιο, Τ.Ε 4ο Γυµνάσιο, Τ.Ε 7ο Γυµνάσιο, Τ.Ε 4ο ΓΕΛ, Ειδικό
∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, Τ.Ε 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
Τ.Ε 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο” που εκδόθηκε την Πέµπτη 05 Απριλίου 2012 και έλαβε αριθµό
πρωτ. 8760/05-04-2012 και πιο συγκεκριµένα :
•
•

•
•
•
•
•

Για το πακέτο Β: ΕΠΙΠΛΑ, κατακύρωσε το διαγωνισµό στην εταιρεία ΕΠΙΠΛΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Για το πακέτο Θ: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, κατακύρωσε το διαγωνισµό στην εταιρεία
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ.
Για το πακέτο Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ο διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος
(δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά).
Για το πακέτο ∆: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ο διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος
(δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά).
Για το πακέτο Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ, ο
διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος (δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά).
Για το πακέτο ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, ο διαγωνισµός
κηρύχτηκε άγονος (δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά).
Για το πακέτο Η: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ο διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος (δεν
υποβλήθηκε καµία προσφορά).

1. Για το πακέτο Α : ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ /ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ /
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, η Οικονοµική Επιτροπή διαφοροποιήθηκε από την εισήγηση
της Επιτροπής διαγωνισµού, καθώς έκρινε ασύµφορη την Οικονοµική Προσφορά της
µοναδικής εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, θεωρώντας ότι σύµφωνα µε τις
τρέχουσες τιµές της αγοράς στα συγκεκριµένα είδη θα µπορούσε να επιτευχθεί
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Εποµένως ο διαγωνισµός για το Πακέτο Α : ΜΗΧΑΝΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ /ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ / ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ κηρύχτηκε
άγονος .
2. Για το πακέτο Ζ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, η
Οικονοµική Επιτροπή διαφοροποιήθηκε από την εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισµού ,
καθώς κρίνει ασύµφορη την Οικονοµική Προσφορά της µοναδικής εταιρείας
PANSYSTEMS ΑΕ, θεωρώντας ότι σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές της αγοράς στα
συγκεκριµένα είδη θα µπορούσε να επιτευχθεί µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Εποµένως ο διαγωνισµός για το Πακέτο Ζ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ κηρύχτηκε άγονος.
3. Για τα Πακέτα που κηρύχτηκαν άγονα, ανέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία την
πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαναπροκήρυξη του
διαγωνισµού.
4. Ανάθεσε στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή των επιµέρους Συµβάσεων στα Πακέτα Β και Θ.

3)Την

εισήγηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού αξιολόγησης προσφορών
και παραλαβής για την ανωτέρω πράξη που έχει ως ακολούθως:

Ο ∆ιαγωνισµός έγινε στις 24/20/2012, οπού κατέθεσαν προσφορές έξι (6) υποψήφιοι
ανάδοχοι.
Η επιτροπή διαγωνισµού συνεδρίασε στις 2/3/2012, όπου αξιολογήθηκαν τα
δικαιολογητικά συµµετοχής στα οποία κρίθηκαν όλοι θετικά και συνέταξε τα Πρακτικό Ι .
Η επιτροπή διαγωνισµού συνεδρίασε στις 5/4/2012, οπού προχώρησε στην αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε τα παρακάτω:
Για το ΠΑΚΕΤΟ Α : Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου / Συσκευές ήχου και εικόνας /
∆ιαδραστικοί πίνακες, προσφορά κατέθεσαν οι εταιρείες : PANSystems SA, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, CAL Τεχνική Παπαδόπουλος Α. ∆ηµήτριος και COMPULAND ΑΕ
Συστήµατα Πληροφορικής.
Για το ΠΑΚΕΤΟ Β : Έπιπλα, προσφορά κατέθεσαν οι εταιρείες : CAMELino Γαβριήλ
Β.Τεκτερίδης ΑΒΕΕ και ΕΠΙΠΛΑ Παπαναστασίου.
Για το ΠΑΚΕΤΟ Γ : Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας, δεν κατέθεσε προσφορά καµιά εταιρεία.
Για το ΠΑΚΕΤΟ ∆ : Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής,
προσφορά κατέθεσε µόνο η εταιρεία CAMELino Γαβριήλ Β.Τεκτερίδης ΑΒΕΕ.
Για το ΠΑΚΕΤΟ Ε : Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης, δεν κατέθεσε
προσφορά καµιά εταιρεία.
Για το ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ : Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής – εργαστηρίων µηχανολογίας –
ηλεκτρολογίας, δεν κατέθεσε προσφορά καµιά εταιρεία.
Για το ΠΑΚΕΤΟ Ζ : Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα, προσφορά
κατέθεσε µόνο η εταιρεία PANSystems SA.

Για το ΠΑΚΕΤΟ Η : Λοιπός εξοπλισµός, προσφορά κατέθεσε µόνο η εταιρεία CAMELino
Γαβριήλ Β.Τεκτερίδης ΑΒΕΕ.
Για το ΠΑΚΕΤΟ Θ : Λοιπός εξοπλισµός, προσφορά κατέθεσαν οι εταιρείες : CAMELino
Γαβριήλ Β.Τεκτερίδης ΑΒΕΕ, PANSystems SA και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ.
και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ.
Κατατέθηκαν τρείς (3) ενστάσεις, όπου εξεταστήκαν σύµφωνα µε την αριθ.210/2012
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας στις 20/4/2012 και µετά από
την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Η επιτροπή διαγωνισµού συνεδρίασε στις 24/4/2012, όπου ανοίχτηκαν οι σφραγισµένες
οικονοµικές προσφορές των εταιρειών.
Η οικονοµική επιτροπή σύµφωνα µε την αριθ.213/2012 απόφασής της ενέκρινε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού στα παρακάτω πακέτα:
Για το ΠΑΚΕΤΟ Β : Έπιπλα ανάδοχος η εταιρεία ΕΠΙΠΛΑ Παπαναστασίου
Για το ΠΑΚΕΤΟ Θ : Λοιπός εξοπλισµός ανάδοχος η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
ενώ για τα παρακάτω:
ΠΑΚΕΤΟ Α : Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου / Συσκευές ήχου και εικόνας /
∆ιαδραστικοί πίνακες
ΠΑΚΕΤΟ Γ : Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας,
ΠΑΚΕΤΟ ∆ : Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής,
ΠΑΚΕΤΟ Ε : Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης,
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ : Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής – εργαστηρίων µηχανολογίας –
ηλεκτρολογίας,
ΠΑΚΕΤΟ Ζ : Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα,
ΠΑΚΕΤΟ Η : Λοιπός εξοπλισµός,
κήρυξε άγονο τον διαγωνισµό για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ.213/2012
απόφαση οικονοµικής επιτροπής.
Για το µέρος λοιπόν του διαγωνισµού που δεν κατέστη δυνατό η επιτροπή εισηγείται
στην οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας την διεξαγωγή επαναληπτικού
διαγωνισµού µετά από την έγκριση της νέας µελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και την προέγκριση των τευχών δηµοπράτησης από
την ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4)Το άρθρο 72 του ν. 3852/10

Αποφάσισε οµόφωνα

Τη διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µετά από την έγκριση της νέας µελέτης και
των τεχνικών προδιαγραφών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και την προέγκριση των
τευχών δηµοπράτησης από την ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
319/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 9-7- 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

