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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 22α Ηανοςαπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 2/17-1-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (27) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε
ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 21/2020) θαη
επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 25/2020).
Ζ θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 26/2020).
Οη θ.θ. Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ησάλλεο Σζηκπνύθεο θαη
Πέηξνο Φσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε
ησλ από 19/12/2019 θαη από 13/01/2020 πξαθηηθώλ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηα ηκήκαηα
Α, Β, Γ θαη Γ ηεο αξηζ.46/2019 κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηελ
αλάδεημε «πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ» γηα ηα ηκήκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο»,
ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 602/17-1-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 575/16-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη
Γεκνπξαζηώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο –
Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ησλ από 19/12/2019 θαη από 13/01/2020 Πξαθηηθώλ ηνπ αξκνδίνπ
Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε
θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ
Γηαγσληζκνύ, γηα ηα ηκήκαηα Α,Β,Γ θαη Γ ηεο αξηζ.46/2019 κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα
αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηελ αλάδεημε «πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ» γηα ηα ηκήκαηα Α,Β,Γ θαη Γ
ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο΄΄ - ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019
(ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) - 2) ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», - 3)
ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” - 4) ην λ. 4412/2016 (Α'
147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» - 5) ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 46/2019 Γηαθήξπμεο - 6)ηνπο Κ.Α. 156699.00001, 30-7135.00009, 30-6673.00003, 30-6662.00028 (Ίδηνη Πόξνη) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ΑΓΑΜ:19REQ005766285 θαη ΑΑΤ2.184Β-29/10/2019
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(ΑΓΑ:ΦΧΧΡΧΞΗ-ΓΣ) κε πνζό 14.500,00€, ΑΑΤ2.187Β-29/10/2019 (ΑΓΑ:64ΘΦΞΗ-43Λ) κε
πνζό 19.300,00€,ΑΑΤ2.186Β-29/10/2019 (ΑΓΑ:60ΝΧΧΞΗ-ΓΜΝ) κε πνζό 12.500,00€,
ΑΑΤ2.185Β-29/10/2019 (ΑΓΑ:6ΛΔ8ΧΞΗ-7ΗΡ) κε πνζό 9.000,00€, - γηα ην 2020 έρνπλ
πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηα θάησζη πνζά: - ζηνπο Κ.Α.: 15-6699.00001 πνζό 15.498,20
€, 30-7135.00009 πνζό 20.003,92€, 30-6673.00003 πνζό 12.500,00€, 30-6662.00028 πνζό
10.344,00€ - 7) ηελ αξηζ. 564-12/11/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:
ΧΥΕΦΧΞΗ-22Υ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ
πξνκήζεηα - 8) ηελ αξηζ.65392-14/11/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε
νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (19PROC005852316), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:ΧΜ5ΓΧΞΗ-Γ0Γ), ζην
ΔΖΓΖ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 81574, ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ - 9) ηελ αξηζ.
74/19-02-2019 (ΑΓΑ:ΧΚΜΒΧΞΗ-ΓΤΘ) απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηε ζπγθξόηεζε
ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ Απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ - 10) ηηο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ
θαηαηέζεθαλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: α.VEGGASPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό
157876 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 68801/05-12-2019 - β. GYMPARK - ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ
ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 158438 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 69095/05-12-2019
- γ. RAMOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΑ- ΔΗΑΓΧΓΔΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 158519 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ
68726/04-12-2019 - δ. SPORTSSOLUTIONS -ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 157693 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 68765/05-122019 - 11) ην από 19/12/2019 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ
αμηνιόγεζε ηνπ 1νπ ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή
Πξνζθνξά», βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο όισλ ησλ σο άλσ ζπκκεηερόλησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, δηόηη νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.46/2019 κειέηεο - 12) ηελ Πξόζθιεζε Απνζθξάγηζεο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο
20/12/2019 - 13) ηελ από 08/01/2020 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ14) ην από 13/01/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ
γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο «Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο», νη νπνίεο απνηππώλνληαη σο αθνινύζσο: Α/Α
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Ολνκαηεπώλπκν
VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ
RAMOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΑ- ΔΗΑΓΧΓΔΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ
ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ
ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Πξνζθεξόκελν
ηκήκα
ΣΜΖΜΑ (Α)
ΣΜΖΜΑ (Β)

19.505,10€ (πιένλ Φ.Π.Α.)
17.359,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

ΣΜΖΜΑ (Β)

17.698,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

ΣΜΖΜΑ (Γ)

26.160,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

ΣΜΖΜΑ (Γ)

13.340,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

Πνζό νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

-θαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: - α. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

VEGGASPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην ηκήκα
Α (Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ γεπέδσλ (ηέξκαηα,
δίρηπα, θαζίζκαηα θεξθίδαο, θ.ι.π.) πνζνύ ησλ 19.505,10€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 24.186,32€ (κε
ΦΠΑ) - β. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα VEGGASPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ
ΔΤΘΤΝΖ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σκήκα Β’ (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζιεηηθνύ
εμνπιηζκνύ (ηακπιό, κπαζθέηεο θ.ι.π.)πνζνύ ησλ 17.359,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 21.525,16€ (κε
ΦΠΑ) - γ. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα GYMPARK - ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ
ΔΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σκήκα Γ’ (Πξνκήζεηα νξγάλσλ γπκλαζηηθήο εμσηεξηθώλ
ρώξσλ, αληαιιαθηηθώλ - Τπεξεζία ζπληήξεζεο) πνζνύ ησλ 26.160,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή
32.438,40€ (κε ΦΠΑ) - δ. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέαSPORTSSOLUTIONS ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ γηα ην Σκήκα Γ’ (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
πάγθνπ αζιεηώλ κε επηθάιπςε πνιπθαξκπνληθό πιηθό) πνζνύ ησλ 13.340,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή
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16.541,60€ (κε ΦΠΑ) γηαηί πξνζθέξνπλ ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά ηκήκα.
- Παξαθαινύκε όπσο: -*Δγθξίλεηε ηα από 19/12/2019 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη
αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη 13/01/2020 ( ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ) πξαθηηθά ηνπ
αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ &Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ πνπ αθνξά ηελ Πξνκήζεηα Αζιεηηθνύ Δμνπιηζκνύ *Απνθαζίζεηε: - Σελ αλάδεημε ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ σο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο ηεο
«Πξνκήζεηαο Αζιεηηθνύ Δμνπιηζκνύ» γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξνπλ ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην
ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά ηκήκα θαη ζπγθεθξηκέλα: - Γηα ην ΣΜΖΜΑ (Α): ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο
VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
19.505,10€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 24.186,32€ (κε ΦΠΑ)σο αθνινύζσο: - Γηα ην ΣΜΖΜΑ (Β): ε
πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, ε νπνία
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 17.359,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 21.525,16€ (κε ΦΠΑ). - Γηα ην ΣΜΖΜΑ
(Γ): ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο GYMPARK - ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ, ε νπνία
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 26.160,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 32.438,40€ (κε ΦΠΑ). - Γηα ην ΣΜΖΜΑ
(Γ): ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο SPORTSSOLUTIONS -ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 13.340,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 16.541,60€ (κε
ΦΠΑ). - ηελ παξνύζα επηζπλάπηνληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο αλά ηκήκα θαη αλά είδνο ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα από 19-12-2019 θαη 13-1-2020 Πξαθηηθά ηνπ αξκόδηνπ
Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3)
2. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»
3. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”
4. Σν λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 46/2019 Γηαθήξπμεο
2. Σνπο Κ.Α. 15-6699.00001, 30-7135.00009, 30-6673.00003, 30-6662.00028 (Ίδηνη Πόξνη)
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ΑΓΑΜ:19REQ005766285 θαη
ΑΑΤ2.184Β-29/10/2019 (ΑΓΑ:ΦΧΧΡΧΞΗ-ΓΣ) κε πνζό 14.500,00€, ΑΑΤ2.187Β29/10/2019 (ΑΓΑ:64ΘΦΞΗ-43Λ) κε πνζό 19.300,00€,ΑΑΤ2.186Β-29/10/2019
(ΑΓΑ:60ΝΧΧΞΗ-ΓΜΝ) κε πνζό 12.500,00€, ΑΑΤ2.185Β-29/10/2019 (ΑΓΑ:6ΛΔ8ΧΞΗ7ΗΡ) κε πνζό 9.000,00€
για ηο 2020 έσοςν πποβλεθθεί ζηον πποϋπολογιζμό ηα κάηωθι ποζά:
ζηοςρ Κ.Α.: 15-6699.00001 ποζό 15.498,20 €, 30-7135.00009 ποζό 20.003,92€,
306673.00003 ποζό 12.500,00€, 30-6662.00028 ποζό 10.344,00€
3. Σελ αξηζ. 564-12/11/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΧΥΕΦΧΞΗ-22Υ)
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ
ιόγσ πξνκήζεηα
4. Σελ αξηζκ.65392-14/11/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία
αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (19PROC005852316), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:ΧΜ5ΓΧΞΗ-Γ0Γ),
ζην ΔΖΓΖ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 81574, ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
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5. Σελ αξηζ. 74/19-02-2019 (ΑΓΑ:ΧΚΜΒΧΞΗ-ΓΤΘ) απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ Απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο
δηαγσληζκώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
6. Σηο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην
πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ:
α.VEGGASPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό
αξηζκό 157876 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 68801/05-12-2019
β. GYM PARK - ΗΩΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό
158438 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 69095/05-12-2019
γ. RAMOS ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΑ- ΔΗΑΓΩΓΔΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 158519 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ
68726/04-12-2019
δ. SPORTS SOLUTIONS -ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ηος ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 157693 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 68765/05-12-2019
7. Σν από 19/12/2019 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ
αμηνιόγεζε ηνπ 1νπ ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήοΣερληθή Πξνζθνξά», βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο όισλ ησλ σο άλσ
ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, δηόηη νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.46/2019 κειέηεο
8. Σελ Πξόζθιεζε Απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ
ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 20/12/2019
9. Σελ από 08/01/2020 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ14) ην από 13/01/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ
γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο «Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο», νη νπνίεο απνηππώλνληαη σο αθνινύζσο:
Α/Α
1
2
3
4

Ολνκαηεπώλπκν
VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ
RAMOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΑ- ΔΗΑΓΧΓΔΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ
ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ
ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Πξνζθεξόκελν
ηκήκα
ΣΜΖΜΑ (Α)
ΣΜΖΜΑ (Β)

19.505,10€ (πιένλ Φ.Π.Α.)
17.359,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

ΣΜΖΜΑ (Β)

17.698,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

ΣΜΖΜΑ (Γ)

26.160,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

ΣΜΖΜΑ (Γ)

13.340,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

Πνζό νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

θαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:
α. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ
ΔΤΘΤΝΖ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζηο ημήμα Α (Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ πιηθνύ γηα
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ γεπέδσλ (ηέξκαηα, δίρηπα, θαζίζκαηα θεξθίδαο,
θ.ι.π.) πνζνύ ησλ 19.505,10€ (πλέον Φ.Π.Α.) ή 24.186,32€ (με ΦΠΑ)
β. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ
ΔΤΘΤΝΖ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζηο Σμήμα Β’ (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ (ηακπιό, κπαζθέηεο θ.ι.π.) πνζνύ ησλ 17.359,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
ή 21.525,16€ (με ΦΠΑ)
γ. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα GYM PARK - ΗΩΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ
ΔΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σμήμα Γ’ (Πξνκήζεηα νξγάλσλ γπκλαζηηθήο
εμσηεξηθώλ ρώξσλ, αληαιιαθηηθώλ - Τπεξεζία ζπληήξεζεο) πνζνύ ησλ 26.160,00€
(πλέον Φ.Π.Α.) ή 32.438,40€ (με ΦΠΑ)
δ. Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα SPORTS SOLUTIONS -ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ ηος ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ γηα ην Σμήμα Γ’(Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πάγθνπ
αζιεηώλ κε επηθάιπςε πνιπθαξκπνληθό πιηθό) πνζνύ ησλ 13.340,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ή
16.541,60€ (με ΦΠΑ)
γηαηί πξνζθέξνπλ ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά ηκήκα
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1]
Δγκπίνει ην από 19/12/2019 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο) πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ &Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ πνπ αθνξά
ζηελ «Πξνκήζεηα Αζιεηηθνύ Δμνπιηζκνύ» θαη σο εθ ηνύηνπ κάνει δεκηέρ όλερ ηηο πξνζθνξέο
πνπ ππέβαιαλ νη παξαθάησ δηαγσληδόκελνη, θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
Α/Α
1.
2.
3.
4.

Ονομαηεπώνςμο
VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ
RAMOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΑ- ΔΗΑΓΧΓΔΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ
ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ,
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Απιθμόρ ζςζηήμαηορ
157876
158438
158519
157693

2]
Δγκπίνει ην από 13/01/2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη
αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ) πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ &Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη σο εθ ηνύηνπ πποζωπινοί ανάδοσοι γηα ηελ «Ππομήθεια Αθληηικού Δξοπλιζμού»
αναδεικνύονηαι νη θάησζη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεηο, ζύκθσλεο
κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξνπλ ηε ρακειόηεξε ηηκή
γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά ηκήκα, θαη ζπγθεθξηκέλα:
α)
Ζ εηαηξεία VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, γηα ην
ΣΜΖΜΑ (Α), ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 19.505,10 € (πιένλ Φ.Π.Α.) ή
24.186,32€ (κε ΦΠΑ).
β)
Ζ εηαηξεία VEGGA SPORT ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, γηα ην
ΣΜΖΜΑ (Β), ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 17.359,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.) ή
21.525,16€ (κε ΦΠΑ).
γ)
Ζ εηαηξεία GYM PARK - ΗΩΑΝΝΖ ΠΗΣΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ, γηα ην ΣΜΖΜΑ (Γ),
ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 26.160,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 32.438,40€ (κε
ΦΠΑ).
δ)
Ζ επηρείξεζε SPORTS SOLUTIONS - ΚΟΛΤΜΠΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ηος
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, γηα ην ΣΜΖΜΑ (Γ), ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
13.340,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 16.541,60€ (κε ΦΠΑ).
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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