ΑΔΑ: 61ΛΗΩΞΙ-ΕΔΒ

Απιθμόρ 663

34η ςνεδπίαζη
Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν
ηηρ 29ηρ επηεμβπίος 2020
---------------------------

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2020.09.30 10:21:02
EEST
Reason:
Location: Athens

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 29η επηεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 34/25-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 7]
Παλαγηψηεο Μειάο - ηαθηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο,
εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκφο απνθάζεσο 659/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ
κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε ησλ απφ 9-9-2020 θαη 21-9-2020
Πξαθηηθψλ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, 2) Αλάδεημε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ηνπ
Ηιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟΤ ΣΑΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 1.019.810,72 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 27/2020, Μειέηε
Γηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ–Η/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ.
13074/25-9-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13013/24-9-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε
Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ)
……………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηα απφ 9-9-2020 θαη 21-9-2020 πξαθηηθά ηνπ αξκφδηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟΤ
ΣΑΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
1. Σν Τπνέξγν α/α: 1 ηεο πξάμεο: «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ
Γήκνπ Παηξέσλ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο
Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 10, κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξηζ. πξση.: ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ
6507/03.07.2019 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
"Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε" θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS
5029279. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Άμνλαο
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Πξνηεξαηφηεηαο 10 – Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) κε πνζνζηφ 80% θαη
απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ.
2. Σνπο φξνπο ηεο αξηζ. 27/2020 Γηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ- Η/Μ
3. Σελ πξνκήζεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ πνπ
ππνδηαηξείηαη ζηηο θαησηέξσ νκάδεο:
Ομάδα Α: Ππομήθεια ςλικών Φύξηρ-Θέπμανζηρ
Ομάδα Β: Ππομήθεια ςλικών Φυηιζμού
Ομάδα Γ: Ππομήθεια ςλικών ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Κηιπίος
4. Σν αξηζ. 7998/2020 Πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:20REQ006924873).
5. Σελ αξηζ. πξση. 8.013/2-7-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο: 1.378 Β κε Κ.Α.Δ. 617341.00001(ΑΓΑ: ΧΧΚΓΧΞΙ-ΣΓΝ & ΑΓΑΜ:20REQ006960868-Δγθεθξηκέλν)πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδ. ελάξηζ.
Έξγνπ: 2019Δ27510089) κε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο &
Δλέξγεηαο (θσδ. Α: Δ2751)
6. Σελ
κε
αξηζ.
πξση.
5110/17-06-2020
πξνέγθξηζε
δεκνπξάηεζεο
ηεο
ΔΤΓ/ΔΠΤΜΔΠΔΡΑΑ
7. Σελ αξηζ. 423/14-07-2020 (ΑΓΑ: ΧΓ6ΡΧΞΙ-2Β) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
κε ηελ νπνία εγκπίθηκαν νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη καθοπίζηηκαν νη φξνη ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλνχο αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ
8. Σελ κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο ΔΔ 2020/S 138-338923 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
9. Σελ αξηζ. 131104/20-7-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία
αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007057362), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:ΦΘΚΧΞΙ-ΛΥ),
ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 95205,ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
10. Σηο Ηιεθηξνληθέο πξνζθνξέο ησλ θάησζη:
1. ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ, Πποζθοπά με απιθμό ΔHΓΖ:
186291-20/08/2020 11:43:51
2. ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ, Πποζθοπά με απιθμό ΔHΓΖ: 184499
20/08/2020 14:05:57
3. ΚΟΚΚΑΛΖ,ΓΔΧΡΓΗΟ,ΘΔΟΓΧΡΟ, Πποζθοπά με απιθμό ΔHΓΖ: 186444 20/08/2020 14:55:12
4. ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ - ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ, Πποζθοπά με
απιθμό ΔHΓΖ: 183111 - 20/08/2020 12:45:01
5. ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΣΔ, Πποζθοπά με απιθμό ΔHΓΖ: 186484
20/08/2020 10:56:52
6. ΠΑΤΛΗΓΖ,ΓΔΡΑ,ΣΖΛΔΜΑΥΟ, Πποζθοπά με απιθμό ΔHΓΖ: 185939 20/08/2020 10:04:12
7. ΣΡΗΓΚΑ,ΒΑΗΛΔΗΟ,ΑΝΓΡΔΑ, Πποζθοπά με απιθμό ΔHΓΖ: 186367 20/08/2020 12:53:10
11. Σο από 09/09/20 ππακηικό ηος απμοδίος Γνυμοδοηικού Οπγάνος ηος διαγυνιζμού,
πνπ αθνξά ζην 1ν ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήοΣερληθή Πξνζθνξά) απφ ην νπνίν απνξξένπλ ηα εμήο:
Α) Σν γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ αλσηέξσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπλέηαμε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
ΤποβληθένηαΓικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
α/α

Οικονομικόρ Φοπέαρ -Ππομηθεςηήρ
Ζλεκηπονικού Φακέλος
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ICON GROUP ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ





1.
ΙΚΔ






2.

ΚΑΙΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΙΟ,ΒΑΙΛΔΙΟ


3.





ΚΟΚΚΑΛΗ,ΓΔΧΡΓΙΟ,ΘΔΟΓΧΡΟ

ΞΗΡΟΣΟΠΑΝΟ

Γ

-

4.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ

5.

6.

ΠΑΤΛΙΓΗ ΓΔΡΑΙΜΟ ΚΑΙ ΙΑ ΔΣΔ

ΠΑΤΛΙΓΗ,ΓΔΡΑ,ΣΗΛΔΜΑΥΟ












7.

ΣΡΙΓΚΑ,ΒΑΙΛΔΙΟ,ΑΝΓΡΔΑ





Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
H ηερληθή πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ
ΟΜΑΓΑ Α θαη ηελ ΟΜΑΓΑ Γ
H ηεσνική πποζθοπά δεν καλύπηει ηιρ
απαιηήζειρ ηηρ διακήπςξηρ υρ ππορ
ηην ΟΜΑΓΑ Β και ηα άπθπα 2.2.8 και
2.2.9.2
Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
H ηερληθή πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ
ΟΜΑΓΑ Α
H ηεσνική πποζθοπά δεν καλύπηει ηιρ
απαιηήζειρ ηηρ διακήπςξηρ υρ ππορ
ηην ΟΜΑΓΑ Β και ηα άπθπα 2.2.8 και
2.2.9.2
Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Δλλιπή δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
H ηεσνική πποζθοπά δεν καλύπηει ηιρ
ποζοηικέρ απαιηήζειρ ηηρ διακήπςξηρ
υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Β - ςλικό 1.2.12
«Φυηιζηικό ζώμα καμπίναρ LED
θυηεινών ενδείξευν»
Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
H ηερληθή πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ
ΟΜΑΓΑ Α θαη ηελ ΟΜΑΓΑ Γ
Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
H ηερληθή πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ
ΟΜΑΓΑ Β
Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
H ηερληθή πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ
ΟΜΑΓΑ Α
H ηεσνική πποζθοπά δεν καλύπηει ηιρ
απαιηήζειρ ηηρ διακήπςξηρ υρ ππορ
ηην ΟΜΑΓΑ Γ
Δκπξφζεζκε ζπκκεηνρή
Πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Δλλιπή ηεσνική πποζθοπά ππορ όλερ
ηιρ ΟΜΑΓΔ

Β) Πξνηείλεη νκφθσλα:
Α. Σην αποδοσή ηυν πποζθοπών ηυν κάηυθι οικονομικών θοπέυν:
 ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
186291υρ ππορ ηιρ ΟΜΑΓΔ Α,Γ δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε
θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ
Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 184499
υρ ππορ ηιρ ΟΜΑΓΔ Α δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ
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Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ - ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ, πποζθοπά με
απιθμό ΔΖΓΖ: 183111 υρ ππορ ηιρ ΟΜΑΓΔ Α,Γ δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020
Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΣΔ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 186484
υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑΒ δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ’ αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ –
Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο
κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΠΑΤΛΗΓΖ,ΓΔΡΑ,ΣΖΛΔΜΑΥΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 185939 υρ
ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Α δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ).
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο θαη
ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
Β. Σην απόππιτη ηυν πποζθοπών ηυν κάηυθι οικονομικών θοπέυν:
 ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
186291, υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Β, δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Β -1.2.12 Φσηηζηηθφ ζψκα θακπίλαο
LED θσηεηλψλ ελδείμεσλ θαη σο πξνο ηα άξζξα 2.2.8 «ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα
ηξίησλ» θαη 2.2.9.2«Απνδεηθηηθά κέζα».
πγθεθξηκέλα ε πξνζθνξά δελ πεξηείρε ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ θνξέσλ θαη νχηε
ππνβιήζεθε απφ ηνλ θνξέα Quince electronics, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Κακπηλψλ
LED (φπσο θαηέζηε ζαθέο απφ ην ηερληθφ θπιιάδην-πξνζθνξά ηεο Quince electronicsζειίδεο 2,5,6,14), ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε.
Δπηπξφζζεηα ζηα ηερληθά θπιιάδηα πνπ πξνζθφκηζε ε Quince electronics γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ» θαη
ζπγθεθξηκέλα
ζην
"ΣΔΥΝΙΚΟ_ΦΤΛΛ_&_ΔΓΓΤΗΗ_Quince.pdf"-ζειίδα
14απνθαιχπηνληαη ππεξεζίεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ηερληθή
πξνζθνξά.
Δπίζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαπηζηψζεθε φηη δελ θαηαηέζεθε ην
επίζεκν εγρεηξίδην-ηερληθφ θπιιάδην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ Κακπηλψλ LEd
ηεο εηαηξείαο MrLed πνπ πξνηείλεη φηη ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη ε Quince
electronics.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 2/9/2020 αιιεινγξαθία ηεο επηηξνπήο κε ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία MrLed θαηέζηε ζαθέο πσο ην κνληέιν Κακπηλψλ LED πνπ
πξνηείλεη φηη ζα πξνκεζεπηεί ε Quince electronics απφ ηελ εηαηξεία MrLed γηα
ινγαξηαζκφ ηεο «ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ» έρεη αλαβαζκηζηεί απφ
ην 2019 ζε λεφηεξν θαη ηερλνινγηθά θαιχηεξν κνληέιν ρσξίο δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ηνπ
πξνεγνχκελνπ κνληέινπ πνπ πεξηιάκβαλε ε πξφηαζε ηεο Quince electronics .
 ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
184499, υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Β, δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Β -1.2.12 Φσηηζηηθφ ζψκα θακπίλαο
LED θσηεηλψλ ελδείμεσλ θαη σο πξνο ηα άξζξα 2.2.8 «ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα
ηξίησλ» θαη 2.2.9.2«Απνδεηθηηθά κέζα».
πγθεθξηκέλα ε πξνζθνξά δελ πεξηείρε ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ θνξέσλ θαη νχηε
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ππνβιήζεθε απφ ηνλ θνξέα Quince electronics, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
ΚακπίλσλLED (φπσο θαηέζηε ζαθέο απφ ην ηερληθφ θπιιάδην-πξνζθνξά ηεο Quince
electronics-ζειίδεο 2,5,6,14), ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη πιεξνχλ
ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε.
Δπηπξφζζεηα ζηα ηερληθά θπιιάδηα πνπ πξνζθφκηζε ε Quince electronics γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ» θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην "QuinceVideo LED Screens Patra.pdf" -ζειίδα 14- απνθαιχπηνληαη ππεξεζίεο ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ηερληθή πξνζθνξά.
Δπίζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαπηζηψζεθε φηη δελ θαηαηέζεθε ην
επίζεκν εγρεηξίδην-ηερληθφ θπιιάδην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ Κακπηλψλ LEd
ηεο εηαηξείαο MrLed πνπ πξνηείλεη φηη ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη ε Quince
electronics
γηα
ινγαξηαζκφ
ηνπ
νηθνλνκηθνχ
θνξέα
«ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ».
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 2/9/2020 αιιεινγξαθία ηεο επηηξνπήο κε ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία MrLed θαηέζηε ζαθέο πσο ην κνληέιν Κακπηλψλ LED πνπ
πξνηείλεη φηη ζα πξνκεζεπηεί ε Quince electronics απφ ηελ εηαηξεία MrLed γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ «ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ» έρεη αλαβαζκηζηεί απφ ην
2019 ζε λεφηεξν θαη ηερλνινγηθά θαιχηεξν κνληέιν ρσξίο δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ηνπ
πξνεγνχκελνπ κνληέινπ πνπ πεξηιάκβαλε ε πξφηαζε ηεοQuince electronics.
 ΚΟΚΚΑΛΖ,ΓΔΧΡΓΗΟ,ΘΔΟΓΧΡΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 186444
ιφγσ κε εκπξφζεζκεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη επεηδή H ηερληθή πξνζθνξά δελ
θαιχπηεη ηηο πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Β - πιηθφ
1.2.12 «Φσηηζηηθφ ζψκα θακπίλαο LED θσηεηλψλ ελδείμεσλ».
πγθεθξηκέλα πξνζθφκηζε ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο κε εκεξνκελία 21/8/2020 ελψ ε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε
δηαθήξπμε, ε Πέκπηε 20/8/2019 θαη ψξα ιήμεο ε 15:00 κ.κ. Δπίζεο ζηελ εγγπεηηθή
ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη φηη «…για ηη ζςμμεηοσή ηος/ηηρ ζηο διαγωνιζμό ζαρ πος θα
διεξασθεί 27/8/2020 με ηη διακήπςξη 27/2020», αθνχ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δειψλεηαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Δπηπιένλ, πάξα ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο ζην αίηεκα δηαβηβαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ
έδσζε κφλν ειεθηξνληθά θαη φρη ζε έληππε κνξθή σο πξνο ηελ πνζνηηθή απφθιηζε ησλ
Κακπηλψλ LED, ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζε ειεθηξνληθή φζν
θαη ζε έληππε κνξθή ηα ηεκάρηα ησλ Κακπηλψλ LEDπαξέκεηλαλ ιηγφηεξα απφ ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
 ΠΑΤΛΗΓΖ,ΓΔΡΑ,ΣΖΛΔΜΑΥΟ, Πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 185939,
υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Γ, δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Γ
πγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε ηνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξνκεζεπφκελα είδε δελ πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ ζει 63-65ζην θεθάιαην «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι
ηεο Γηαθήξπμεο αθνχ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ θεληξηθνχ ειεγθηή κε
επηκέξνπο ΠΜΔ, ε εγθαηάζηαζε πνπ ειέγρεη ην ΠΜΔ (π.ρ. ΚΚΜ) δελ ζα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη απηφλνκα. Δπίζεο νη πξνηεηλφκελνη ειεγθηέο πεδίνπ εληφο ησλ
ΠΜΔ δελ δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλε νζφλε ελδείμεσλ LCD (ηνπιάρηζηνλ 2 γξακκψλ) θαη
πιεθηξνιφγην γηα επηηφπην έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηάγλσζε.
Παξάιιεια ε θαισδίσζε KNX Σερλνινγίαο πνπ απαηηεί ε πξφηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα δελ θαιχπηεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ δηαθήξπμε, ζρεηηθά κε ηε θαισδίσζε κεηαμχ
ηνπ θεληξηθνχ ειεγθηή θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ειέγρνπ
 ΣΡΗΓΚΑ,ΒΑΗΛΔΗΟ,ΑΝΓΡΔΑ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
186367,υρ ππορ όλερ ηιρ ΟΜΑΓΔ δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
πγθεθξηκέλα δελ πεξηιάκβαλε ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά γηα θακία
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ΟΜΑΓΑ ηεο δηαθήξπμεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ε
θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην
θεθάιαην «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο δελ
απνδείρηεθε ε απαηηνχκελε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα νχηε φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δηαζέηεη θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα δηαζέηεη ζε
ηζρχ ηηο αληίζηνηρεο απαηηνχκελεο άδεηεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο.
12. Σο από 21-09-2020 Ππακηικό ηος απμοδίος γνυμοδοηικού οπγάνος πνπ αθνξά ζην 2ν
ηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, άλνηγκα & αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:
Α) Πίλαθαο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φπσο ππνβιήζεθαλ ζην ΔΗΓΗ:
Οικονομικόρ θοπέαρ
ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ
ΚΑΗΜΑΚΑ,
ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ
ΚΟΚΚΑΛΖ,
ΓΔΧΡΓΗΟ,ΘΔΟΓΧΡΟ
ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ
ΔΔ
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ
ΗΑ ΔΣΔ
ΠΑΤΛΗΓΖ, ΓΔΡΑ,
ΣΖΛΔΜΑΥΟ
ΣΡΗΓΚΑ,ΒΑΗΛΔΗΟ,ΑΝΓΡΔΑ

Πποζθοπά

ΟΜΑΓΑ Α

ΟΜΑΓΑ Β

ΟΜΑΓΑ Γ

186291

257.730,00 €

446.640,00 €

184499

249.500,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

429.500,00 €

79.777,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
Υσξίο
Πξνζθνξά

186444

186484

248.700,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

185939
186367

260.015,00 €
268.226,00 €

183111

459.284,62 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
444.220,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
458.248,00 €

79.250,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
77.071,60 €
79.505,44 €

Β) Πίλαθαο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κεηά ηελ απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ζχκθσλα κε ην απφ 9/9/2020 πξαθηηθφ:
Οικονομικόρ θοπέαρ
ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ
ΚΑΗΜΑΚΑ,
ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ
ΚΟΚΚΑΛΖ,
ΓΔΧΡΓΗΟ,ΘΔΟΓΧΡΟ
ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ
ΔΔ
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ
ΗΑ ΔΣΔ

Πποζθοπά

ΟΜΑΓΑ Α

ΟΜΑΓΑ Β

ΟΜΑΓΑ Γ

186291

257.730,00 €

Απνξξίθζεθε

184499

249.500,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

Απνξξίθζεθε

79.777,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
Υσξίο
Πξνζθνξά

186484

248.700,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

ΠΑΤΛΗΓΖ,ΓΔΡΑ,ΣΖΛΔΜΑΥΟ
ΣΡΗΓΚΑ,ΒΑΗΛΔΗΟ,ΑΝΓΡΔΑ

185939
186367

260.015,00 €
Απνξξίθζεθε

186444

183111

Απνξξίθζεθε
Υσξίο
Πξνζθνξά
444.220,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
Απνξξίθζεθε

79.250,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά
Απνξξίθζεθε
Απνξξίθζεθε

Γ) Πίλαθαο ππνςήθησλ πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο
ηηκήο αλά ΟΜΑΓΑ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο Γηαθήξπμεο:
Οικονομικόρ θοπέαρ
ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ
ΔΣΔ

Πποζθοπά

ΟΜΑΓΑ Α

183111

248.700,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

186484

ΟΜΑΓΑ Β
Υσξίο
Πξνζθνξά
444.220,00 €

ΟΜΑΓΑ Γ
79.250,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

Γ) Σελ νκφθσλε πξφηαζε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ αλαθέξεη ηα εμήο:
1. Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ» υρ πποζυπινό ανάδοσο ηυν ΟΜΑΓΧΝ Α &
Γ, γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπ είλαη πιήξεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
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ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 27/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ θαη
πξνζθέξνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά νκάδα πξνκήζεηαο, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 248.700,00 €
συπίρ ηο Φ.Π.Α. γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α θαη έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 79.250,00 € συπίρ ηο
ΦΠΑ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ
2. Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΣΔ»
υρ πποζυπινό ανάδοσο ηηρ ΟΜΑΓΑ Β γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ηνπ έξγνπ
«Δνεπγειακή Αναβάθμιζη Παμπελοποννηζιακού ηαδίος Γήμος Παηπέυν», γηαηί κεηά
ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο πνπ ε
πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο 27/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ, έλαληη
ζπλνιηθνχ πνζνχ 444.220,00 € συπίρ ηο Φ.Π.Α. γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή,
Α]
Δγκπίνει ην απφ 09-09-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη σο εθ
ηνχηνπ:
1)
Κάνει δεκηέρ ηηο πξνζθνξέο ησλ θάησζη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ:
 ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
186291υρ ππορ ηιρ ΟΜΑΓΔ Α, Γ, δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε
θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ
Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 184499
υρ ππορ ηιρ ΟΜΑΓΔ Α, δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ
Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ - ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ, πποζθοπά με
απιθμό ΔΖΓΖ: 183111 υρ ππορ ηιρ ΟΜΑΓΔ Α,Γ, δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020
Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΣΔ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 186484
υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Β, δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ
Έξγνπ – Η/Μ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ.
 ΠΑΤΛΗΓΖ,ΓΔΡΑ,ΣΖΛΔΜΑΥΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 185939 υρ
ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Α, δηφηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ' αξηζ. 27/2020 Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ).
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθέξνληα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο θαη
ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
2)
Αποππίπηει ηηο πξνζθνξέο ησλ θάησζη ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ:
 ICON GROUP ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
186291, υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Β, δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο
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απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Β -1.2.12 Φσηηζηηθφ ζψκα
θακπίλαο LED θσηεηλψλ ελδείμεσλ θαη σο πξνο ηα άξζξα 2.2.8 «ηήξημε ζηελ
ηθαλφηεηα ηξίησλ» θαη 2.2.9.2«Απνδεηθηηθά κέζα».
ΚΑΗΜΑΚΑ,ΑΘΑΝΑΗΟ,ΒΑΗΛΔΗΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ:
184499, υρ ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Β, δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Β -1.2.12 Φσηηζηηθφ ζψκα θακπίλαο
LED θσηεηλψλ ελδείμεσλ θαη σο πξνο ηα άξζξα 2.2.8 «ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ»
θαη 2.2.9.2«Απνδεηθηηθά κέζα».
ΠΑΤΛΗΓΖ,ΓΔΡΑ,ΣΖΛΔΜΑΥΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 185939, υρ
ππορ ηην ΟΜΑΓΑ Γ, δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Γ
ΣΡΗΓΚΑ,ΒΑΗΛΔΗΟ,ΑΝΓΡΔΑ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 186367,υρ
ππορ όλερ ηιρ ΟΜΑΓΔ. δηφηη ε ηερληθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο.
ΚΟΚΚΑΛΖ,ΓΔΧΡΓΗΟ,ΘΔΟΓΧΡΟ, πποζθοπά με απιθμό ΔΖΓΖ: 186444,
ιφγσ κε εκπξφζεζκεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη επεηδή ε ηερληθή πξνζθνξά δελ
θαιχπηεη ηηο πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηελ ΟΜΑΓΑ Β - πιηθφ
1.2.12 «Φσηηζηηθφ ζψκα θακπίλαο LED θσηεηλψλ ελδείμεσλ».

Β)
Δγκπίνει ην απφ 21-09-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη σο εθ
ηνχηνπ πποζυπινοί ανάδοσοι ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη ηος Παμπελοποννηζιακού ηαδίος Γήμος
Παηπέυν», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.019,810,72 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%), πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδ. ελάξηζ. Έξγνπ:
2019Δ27510089), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 27/2020 Μειέηε Γηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αναδεικνύονηαι νη θάησζη νηθνλνκηθνί
θνξείο:
Οικονομικόρ θοπέαρ
ΞΖΡΟΣΟΠΑΝΟ Γ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α ΚΑΗ
ΗΑ ΔΔ
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ
ΗΑ ΔΣΔ

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Πποζθοπά

ΟΜΑΓΑ Α

ΟΜΑΓΑ Β

ΟΜΑΓΑ Γ

183111

248.700,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

Υσξίο Πξνζθνξά

79.250,00 €
Υσξίο
Πξνζθνξά

186484

444.220,00 €

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
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