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ΘΕΜΑ 4ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και
λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2019»

Στο Πολύκαστρο σήμερα 04-04-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 4.496/29-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Μπαβέλης Δημήτριος , 4), Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες»
Βάσει της 16/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η
προκήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησηςθέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2019».
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’
αριθ. 4254/26-03-2019 πρακτικό παραλαβής προσφορών – ελέγχου
δικαιολογητικών
συμμετοχής
της
Επιτροπής
Διαγωνισμού,
που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής:
Πρακτικό I
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σήμερα την 26-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Πολύκαστρο η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 16/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διαγωνισμού
70081,1) για την “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και
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λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2019” όπως ορίζεται στην υπ’
αριθμ. 1885/8.2.2019 διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΗ
Η επιτροπή αφού συνδέθηκε με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών, που της
έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προέβη
στην αποσφράγιση των φακέλων που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς.
Οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των προσφορών τους είναι
οι κάτωθι:
1. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2. ELDON’S HELLAS LTD
3. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην περιληπτική καταγραφή του περιεχομένου
των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, όπως
παρακάτω:
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡ. 131707/17.3.2017)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Διαβιβαστικό.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ομάδα των
υγρών καυσίμων κίνησης- θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας, του
Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών
Ά/θμιας & ΄Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας.
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθείας (ΕΕΕΠ).
4. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της διακήρυξης.
5. Ηλεκτρονικός κατάλογος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς
ELDON’S HELLAS LTD (ΑΡ. 131708/19.3.2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Διαβιβαστικό.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ομάδα των
λιπαντικών.
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθείας (ΕΕΕΠ).
4-5. Υπεύθυνες δηλώσεις μελών της εταιρίας.
6. Πίνακας αντιστοιχιών.
7. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
8. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
9-14. Καταχωρίσεις στους καταλόγους εγκεκριμένων λιπαντικών που τηρεί το
Γ.Χ.Κ.
15. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
16. Ανακοίνωση καταχώρισης της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
17-18. Διευκρινήσεις από Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.
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19. Τεχνικά φυλλάδια λιπαντικών.
20.Ηλεκτρονικός
κατάλογος
δικαιολογητικών
προσφοράς.

συμμετοχής/τεχνικής

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΑΡ. 131715/19.3.2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ομάδα των
λιπαντικών.
2. Παροχή πληροφοριών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθείας (ΕΕΕΠ).
4. Πιστοποιητικά ISO της εταιρίας.
5-6. Υπεύθυνες δηλώσεις.
7-14. Καταχωρίσεις στους καταλόγους εγκεκριμένων λιπαντικών που τηρεί το
Γ.Χ.Κ.
15-16. Διευκρινήσεις από Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.
17. Τεχνικά φυλλάδια λιπαντικών.
18.Ηλεκτρονικός
κατάλογος
δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικής
προσφοράς.

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής του περιεχομένου του
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και του περιεχομένου του
φακέλου τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, όπως αυτά έχουν
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος και οι
προσφέροντες έχουν επισυνάψει τα ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf., και ύστερα από συνεδρίαση.

Εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή
Α. Τον αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών της εταιρίας GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ, καθώς κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς προέκυψαν
αποκλίσεις στα προσφερόμενα είδη σε σχέση με τα αναγραφόμενα
χαρακτηριστικά των προϊόντων στο τεύχος της μελέτης.
Οι αποκλίσεις αυτές αναλύονται ως ακολούθως:
 ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΥΝΤ 2 της μελέτης (Λιπαντικό ορυκτέλαιο SAE 15W-40)
Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές API CF-2.
 ΑΡΘΡΟ 10 – ΣΥΝΤ 10 της μελέτης (ATF Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων
ταχυτήτων)
Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ZF TE-ML 02F/03D/11B/14A.
Β. Την πρόκριση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών των παρακάτω διαγωνιζόμενων:
1. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ για το τμήμα των καυσίμων
2. ELDON’S HELLAS LTD για το τμήμα των λιπαντικών

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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2) ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 1885/08-02-2019 Διακήρυξης
3) το υπ’ αριθ. 4254/26-03-2019 πρακτικό παραλαβής προσφορών –
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 4254/26-03-2019 πρακτικό παραλαβής
προσφορών – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής
Διαγωνισμού και συνεπώς :
Α. Τον αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της εταιρίας GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, καθώς κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών τεχνικής
προσφοράς προέκυψαν αποκλίσεις στα προσφερόμενα είδη σε σχέση με τα
αναγραφόμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο τεύχος της μελέτης.
Οι αποκλίσεις αυτές αναλύονται ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΥΝΤ 2 της μελέτης (Λιπαντικό ορυκτέλαιο SAE 15W-40)
Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές API CF-2.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΣΥΝΤ 10 της μελέτης (ATF Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων
ταχυτήτων)
Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ZF TE-ML 02F/03D/11B/14A.
Β. Την πρόκριση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών των παρακάτω διαγωνιζόμενων:
1. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ για το τμήμα των καυσίμων
2.ELDON’S HELLAS LTD για το τμήμα των λιπαντικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 7ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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