Πρακτικά Συνεδρίας
Επιτροπής Προσφορών
12/16
Ημερομηνία : 30 Νοεμβρίου 2016

Ώρα έναρξης: 11:00΄

Ώρα λήξης

: 11:25΄

Παρόντες:
κ. Γιώργος Νικολέττος
κ. Τάσος Βλίττης
κ. Γιώργος Καράς
Απόντες:
κ. Τασούλλα Τσόκκου
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης

Παρακαθήμενοι:
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας
κα. Μαρία Σπανάχη

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για
προσωπικούς λόγους)
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για
προσωπικούς λόγους)

Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός
Πρακτικογράφος.

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία από τα
πέντε μέλη της Επιτροπής Προσφορών και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους
κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα
μέλη της Επιτροπής Προσφορών συμπεριλαμβανομένων των
κ.
Α. Μουλαζίμη και Τ. Τσόκκου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.
Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή.
Θέματα:

1. Διευκρινήσεις για διαγωνισμό.

Κατασκευή
θερμομόνωσης
Αρ. Φακ: 15.0.19/16

στο

Γιώρκειο

Νηπιαγωγείο.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις διευκρινήσεις – εισηγήσεις που ζητήθηκαν
από οικονομικούς φορείς και αφού έλαβε υπόψη τις σημειώσεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές:








Να γίνει πλύσιμο της υφιστάμενης πλάκας με μηχανή υψηλής πιέσεως
προσεκτικό επιμελές καθάρισμα στην οποία η μόνωση θα διορθωθεί
σε τοπικά σημεία και θα βαφεί μετά. Ο σκοπός είναι να απομακρυνθεί
η άμμος και τα χώματα που έχουν κολλήσει στην μόνωση.
Προστίθεται ποσό πρόνοιας €500 για τη διόρθωση του υφιστάμενου
αρμού μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Προστίθεται ποσό πρόνοιας €300 για κατασκευή βάσης για το
ντεπόζιτο που θα μετακινηθεί.
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυξάνεται από 15 μέρες σε 20
μέρες για να μπορέσει να γίνει το πλύσιμο της πλάκας.
Η εισήγηση όπως τοποθετηθεί υλικό Grand Seal μετά από το
καουτσιούκ απορρίπτεται.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μετατίθεται στις
6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00΄ αντί στις 2 Δεκεμβρίου και ώρα
13:00΄.

2. Επανεξέταση προσφοράς.
Προμήθεια πρεσαριστών πινακίδων από αλουμίνιο για την ονομασία
οδών. Αρ. Φακ: 4.2.0/1 & 8.0.3
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί με βάση το
άρθρο 90(1) (γ) του Νόμου 73(Ι)/2016 αλλά η μοναδική προσφορά που
παρελήφθη από την εταιρεία A. N. Victoros Ltd είναι μεγαλύτερη από
€15.000 (€22.155 συν ΦΠΑ) και αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση
αξιολόγησης αποφάσισε την υιοθέτηση της εισήγησης της Τεχνικής
Υπηρεσίας όπως ακυρωθεί και επαναπροκηρύχθει ο διαγωνισμός.

Γιώργος Νικολέττος
Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών

