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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 12/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:
«Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS:
5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” (ΣυΔΝΑ 9)»

Στην γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Παρασκευή
01/10/2021 και ώρα 14:30, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης,
σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169
Α’) και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 27/09/2021
πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε σε καθένα από τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 844/27-09-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ανέφερε τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης της μοναδικής οικονομικής προσφοράς της
Επιτροπής Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις» στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967
και τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», η αποσφράγιση της οποίας διενεργήθηκε την 23/09/2021. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού συνέταξε το παραπάνω πρακτικό και παρακαλούμε όπως το συμπεριλάβετε μεταξύ των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για: α) την
αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και β) την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου:
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.162.200,00 € άνευ Φ.Π.Α.
Κ.Α. : 61.6162.0044
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Καλλιθέα, στις 23/9/2021 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε με την
υπ. Αριθ. 13/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο του παρόντος διαγωνισμού βάσει αρ. 1.4 της διακήρυξης, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε στον υπ. Αριθ. 134178,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”», βάσει της υπ.
αριθ. 18/2021 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί έγκρισης όρων του παρόντος
διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης &
λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”» με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 25/8/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και της της υπ.
αριθ. 27/20-9-2021 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και καθορισμού αποσφράγισης υποφακέλου οικονομικής προσφοράς την 23/9/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
A/A
Ιδιότητα στην Επιτροπή
Ονοματεπώνυμο
1
Πρόεδρος
Μασούρη Σωτηρία
2
Μέλος
Ατσάρος Αλέξιος
3
Μέλος
Μακρή Κωνσταντίνα
Τα μέλη της επιτροπής για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των προσφορών, συνδέθηκαν στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 134178,1και διαπίστωσαν ότι αφενός η οικονομική προσφορά της επιχείρησης:
Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
237371
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
φαίνονταν από το σύστημα ως «αποσφραγισμένη» και κατόπιν, προχώρησε σε έλεγχο αυτής,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και καταγράφει με βάση το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, την οικονομική προσφορά της εταιρείας που έχει γίνει δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής:
Προμηθευτής
Ποσό Προσφοράς
1

ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



1.155.078,00

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι :
Η προσφορά της επιχείρησης ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 506/2021 ΣΥΔΝΑ.
Η προσφορά που έγινε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού είναι εντός των τιμών της αγοράς και των τιμών της μελέτης και προτείνει την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής, ως εξής:
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Για το σύνολο της υπηρεσίας, η επιχείρηση ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσέφερε την συνολική τιμή 1.155.078,00 € απαλασσομένου
Φ.Π.Α.
Ο τελικός βαθμός της οικονομικής προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής:
ΤΒΟΠ= 1.155.078,00/ 1.155.078,00Χ100=100
Ο τελικός βαθμός συνολικής προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.), διαμορφώνεται ως εξής:
ΤΒΣΠ=(ΤΒΟΠ Χ 20%) +(ΤΒΤΠ Χ 80%)= (100 Χ 20%) + (100 Χ 80%) = 100
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, βάσει των όρων της διακήρυξης 506/2021 του ΣΥΔΝΑ,
κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή (Εκτελεστική Επιτροπή ΣΥΔΝΑ) προκειμένου η τελευταία να επικυρώσει και το αποτέλεσμα που προέκυψε κατόπιν της αποσφράγισης της
μοναδικής οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού και να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο.
Καλλιθέα, 23/9/2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό μαζί με το συνημμένο πρακτικό
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα άρθρα 246, 247 του ν.
3463/2006 και 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της έως τώρα διαδικασίας αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις» στο πλαίσιο της πράξης με MIS:
5070967 και τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».
2. Την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας, της επιχείρησης ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

