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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/1-2-2019 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 28-1-2019 πρακτικού διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την υπηρεσία «Application of
innovative techniques for improving drinking water quality in urban
areas και ακρωνύμιο «Aquality», στα πλαίσια του προγράμματος
Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία
2014».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00,
στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75
παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου,
ύστερα από την 1968/28-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5),
δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος

1.
2.
3.
4.

Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Σαραμάντος Δημήτριος
Καρασαββίδης Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτησή του.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
1
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Σας καλώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, όπου 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», α) να εγκρίνουμε, σύμφωνα με το από 26-1-2019 έγγραφο της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης
προσφορών το από 26-1-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο «Application of innovative techniques for improving drinking water
quality in urban areas” και ακρωνύμιο “Aqua-lity» και β) να ορίσουμε
προσωρινό ανάδοχο.
Στο από 26-1-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφέρονται τα εξής:
«Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε, σε δημόσια
συνεδρίαση στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου,
Κομνηνών 76
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου του ανωτέρω έργου, αποτελούμενη σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 281/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ωραιοκάστρου από τους:
1. Βασίλειος Ευαγγελίδης,
Γαρουφαλιάς Πέτσου

Πρόεδρος

–

λόγω

απουσίας

της

κα.

2. Αννυ Τσομίδου, Μέλος
3. Πραξιτέλης Ζαχαριάδης , Μέλος
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να ξεκινήσει, η διενέργεια του σχετικού
συνοπτικού διαγωνισμού με την αποσφράγιση του υποφακέλου “Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά”.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη
διακήρυξη, η 11/10/2018 και ώρα 12:00μμ, και οι φάκελοι προσφορών που
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ήταν δύο και ειδικότερα των εταιρειών:
1. DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – MEDIA SUITE ως
Ένωση Εταιρειών με αρ. πρωτοκόλλου 17327/11-10-2018.
2. ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με αρ. πρωτοκόλλου 17330/ 1110-2018
H επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παρέλαβε από το πρωτόκολλο του
Δήμου Ωραιοκάστρου τους δύο (2) ενιαίους σφραγισμένους φακέλους υποβολής
υποψηφιότητας, οι οποίοι βάσει του πρωτοκόλλου υποβλήθηκαν αρμοδίως.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
2
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Τεχνική προσφορά» των προσφορών, με αποτέλεσμα να είναι πλέον δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική
Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του
διαγωνισμού.
Οι έντυποι φάκελοι των προσφορών
αποσφραγίσθηκαν και μονογράφησαν:

των

2

υποψηφίων

αναδόχων

1. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» της Ένωσης Εταιρειών
«DOTSOFT – MEDIA SUITE». Τα μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν ότι αυτός
περιείχε τα εξής αρχεία:
a. Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υπογεγραμμένα
και σφραγισμένα, όπως απαιτούνται στη διακήρυξη
b. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα
από τον πίνακα της Ομάδας Έργου και υπογεγραμμένες τις Υπεύθυνες
Δηλώσεις, όπως απαιτούνταν στη διακήρυξη, καθώς και αντίγραφα
των πτυχίων και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των μελών της
Ομάδας Έργου.
c. Πίνακας της Ομάδας Έργου, όπως απαιτούνταν στη διακήρυξη,
συνοδευόμενος από τις σχετικές συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης και τιμολόγια στις περιπτώσεις που ο φορέας είναι ιδιωτικός.
d. Αντίγραφα των εν ισχύ Πιστοποιητικών Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001:2004.
Επίσης στον φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
συμπεριλαμβάνονταν η Τεχνική προσφορά.

Τεχνική

Προσφορά

Τα μέλη της επιτροπής έλεγξαν τη διαδικασία υπογραφής και διαπίστωσαν ότι τα
έγγραφα ήταν υπογεγραμμένα σωστά.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης,
αιτιολογούνταν με επάρκεια οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και
επομένως η επιτροπή έκανε αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
προσφοράς της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
– MEDIA SUITE».
2. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του φακέλου
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά»
της
εταιρείας
«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Τα μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν
ότι αυτός περιείχε τα εξής αρχεία:



Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υπογεγραμμένα
και σφραγισμένα, όπως απαιτούνται στη διακήρυξη
Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα
από τον πίνακα της Ομάδας Έργου και υπογεγραμμένες τις Υπεύθυνες
Δηλώσεις, όπως απαιτούνταν στη διακήρυξη, καθώς και αντίγραφα
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των πτυχίων και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των μελών της
Ομάδας Έργου.
Πίνακας της Ομάδας Έργου, όπως απαιτούνταν στη διακήρυξη,
συνοδευόμενος από τις σχετικές συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης και τιμολόγια στις περιπτώσεις που ο φορέας είναι ιδιωτικός.
Αντίγραφα των εν ισχύ Πιστοποιητικών Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001:2004.

Επίσης στο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής
συμπεριλαμβάνονταν η Τεχνική προσφορά .

–Τεχνική

Προσφορά

Τα μέλη της επιτροπής έλεγξαν την διαδικασία υπογραφής και διαπίστωσαν ότι
τα έγγραφα ήταν υπογεγραμμένα σωστά.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης,
αιτιολογούνταν με επάρκεια οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και
επομένως η επιτροπή έκανε αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
προσφοράς της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τα μέλη της επιτροπής διέκοψαν τη συνεδρίαση τους για επόμενη συνεδρίαση
στην οποία θα εξεταστούν οι τεχνικές προσφορές των δύο εταιρειών που
κάλυπταν τις απαιτήσεις της προκήρυξης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές
. Για τη συνεδρίαση αυτή ζήτησαν την τεχνική υποστήριξη από το Γραμματέα του
Δήμου κ. Ισαάκ Ξανθόπουλο, λόγω της εμπειρίας του σε διαγωνισμούς αλλά και
στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Στις 26/1/2019 τα μέλη της επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ως
ειδικός συνεδρίασαν εκ νέου προκειμένου να προχωρήσουν στην τεχνική
αξιολόγηση των δύο προσφορών και στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Πρώτα αξιολογήθηκε η προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA
SUITE», την οποία αξιολόγησαν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1.

2.

3.

Ένωση εταιρειών «DOTSOFT –
MEDIA SUITE».

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας 20%
Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του
περιβάλλοντος του έργου, όπως προκύπτει από τις
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας 20%
Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας
και αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας
υλοποίησης και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας 30%
Προσδιορισμός των σταδίων εκπόνησης του
προκηρυσσόμενου έργου και η σύνδεσή τους με τα
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το
4
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χρονοδιάγραμμα

4.

Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας 30%
Οργάνωση και Δομή της Ομάδας Έργου – Παρουσίαση
και περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της
ομάδας έργου
Σταθμισμένο Σύνολο
20%*Κ1+ 20%*Κ2+ 30%*Κ3+30%*Κ4

110

108,2

Κριτήριο 1 Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του
έργου, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 1, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η Τεχνική Προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA SUITE»
διαθέτει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», ενώ η παρουσίαση του έργου
«Aqua-lity», γίνεται επιγραμματικά και δεν κρίνεται επαρκής. Παράλληλα, όπως
απαιτείται στην παρούσα ενότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η
Ένωση εταιρειών δεν κάνει αναφορά στην ανάπτυξη του κατάλληλου τρόπου
προσέγγισης των προβλημάτων. Τέλος, η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει
συνοπτική παρουσίαση της περιοχής υλοποίησης του έργου και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών αυτής ως προς την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας και της
ποσότητας του πόσιμου νερού και δεν περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή για την
αντίληψη του υποψήφιου αναδόχου ως προς τη βελτίωση του πόσιμου νερού στο
Δήμο Ωραιοκάστρου.
Κριτήριο 2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και
αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 2, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η τεχνική προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA SUITE»
περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία/ τεχνικές για την υλοποίηση του έργου:
Μεθοδολογία
του
λογικού
πλαισίου,
Μεθοδολογία
ανάλυσης
των
ενδιαφερόμενων μερών, Μεθοδολογία της PRINCE2, Εργαλείο διοίκησης του
έργου Microsoft Project – MS Project, Το διάγραμμα ροής, Καινοτόμα συστήματα
διαχείρισης έργου από το πρότυπο PMP.
Επίσης στην ίδια ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή μεθόδων για τη
διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών και παραδοτέων, για την εκτίμηση και
αντιμετώπιση κινδύνων του έργου και για την στρατηγική επικοινωνίας της
Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή.
Η περιγραφή των ανωτέρω κρίνεται επαρκής.

5
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Κριτήριο
3
Προσδιορισμός
των
σταδίων
εκπόνησης
του
προκηρυσσόμενου έργου και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 3, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η Τεχνική Προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA SUITE»,
ακολουθεί τη διάρθρωση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
διακήρυξη και κρίνεται επαρκής, καθώς επίσης υπερκαλύπτει τα απαιτούμενα
στη διακήρυξη. Η παρουσίαση είναι αναλυτική και συνδέεται με τα ελάχιστα
απαιτούμενα παραδοτέα. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της
Ομάδας Α’ είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και κρίνεται επαρκές.
Η Τεχνική Προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA SUITE»,
ακολουθεί τη διάρθρωση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
διακήρυξη. Η περιγραφή του παραδοτέου 4.1.1 ‘Έκθεση σημείων αυξημένης
περιβαλλοντικής πίεσης’, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο φυσικό αντικείμενο
της δράσης όπως απαιτείται στη διακήρυξη. Παράλληλα η περιγραφή του
παραδοτέου 4.1.4 ‘Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων στη
διασυνοριακή περιοχή’ κρίνεται ότι δεν είναι επαρκής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη διακήρυξη. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της Ομάδας Β’
είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και κρίνεται επαρκές.
Κριτήριο 4 Οργάνωση και Δομή της Ομάδας Έργου – Παρουσίαση και
περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 4, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η ομάδα έργου της Προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA
SUITE» αποτελείται από πέντε (5) μέλη, αριθμός ικανός για την άρτια υλοποίηση
του έργου ενώ διαθέτει επαρκή προσόντα για την ομαλή υλοποίηση του έργου. Η
τεχνική προσφορά περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των
μελών της ομάδας.
Η ομάδα έργου της Προσφορά της Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA
SUITE» αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, αριθμός ικανός για την άρτια
υλοποίηση του έργου ενώ διαθέτει επαρκή προσόντα για την ομαλή υλοποίηση
του έργου. Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των
αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τεχνική προσφορά της Ένωσης εταιρειών
«DOTSOFT – MEDIA SUITE», δεν ακολουθεί την δομή όπως όριζε η διακήρυξη
στην σελίδα 17, καθώς ξεκινάει με την ενότητα «Αναλυτική παρουσίαση της
τεχνικής επάρκειας και της εμπειρίας των φορέων της ένωσης οικονομικών
φορέων», ενότητα που δεν αναφέρεται στην απαιτούμενη δομή της έκθεσης –
τεχνικής προσφοράς.
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Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την οποία αξιολόγησαν σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα.
Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας 20%
Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του
περιβάλλοντος του έργου, όπως προκύπτει από τις
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας 20%
Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας
και αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας
υλοποίησης και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας 30%
Προσδιορισμός των σταδίων εκπόνησης του
προκηρυσσόμενου έργου και η σύνδεσή τους με τα
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα
Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας 30%
Οργάνωση και Δομή της Ομάδας Έργου – Παρουσίαση
και περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της
ομάδας έργου
Σταθμισμένο Σύνολο
20%*Κ1+ 20%*Κ2+ 30%*Κ3+30%*Κ4

118

117

119

118

118,1

Κριτήριο 1 Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του
έργου, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 1, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
διαθέτει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», η οποία περιλαμβάνει
διαγνωστική ανάλυση της περιοχής του Προγράμματος καθώς και παρουσίαση
της διάρθρωσης του Προγράμματος. Παράλληλα, περιλαμβάνει επαρκή και
αναλυτική παρουσίαση του έργου, ενώ επικεντρώνεται στην αναλυτική
παρουσίαση της περιοχής υλοποίησης του έργου και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών αυτής ως προς την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας και
ποσότητας του πόσιμου νερού. Επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των
αναγκών της περιοχής για την βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
Επιπροσθέτως η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιλαμβάνει εκτενή παρουσίαση του εταιρικού σχήματος του έργου
και παρουσίαση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου ως προς την υλοποίηση,
τις χρονικές απαιτήσεις, την ομάδα έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τη
διαχείριση κινδύνων, καθώς και τη προστασία δεδομένων.
7
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Κριτήριο 2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και
αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 2, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:






Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρουσιάζει μία πλειάδα μεθοδολογιών που θα αξιοποιήσει ο
υποψήφιος ανάδοχος οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Μεθοδολογία
Prince για τη διαχείριση έργων, Ανάλυση SWOT, Μεθοδολογία διαχείρισης
έργου (PMBOK©), Εργαλείο Διαχείρισης κύκλου ζωής έργων,
Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων, Μεθοδολογία Διαχείρισης Ποιότητας,
Συγκριτική Προτυποποίηση, Τεχνικές Αποδοτικής Επικοινωνίας και
Συνεργασίας, Μεθοδολογία Plan-Do-Check-Act, Μεθοδολογία Έρευνας,
Ανάλυση Χάσματος, πολυκριτηριακή ανάλυση, οι οποίες είναι σε
συμφωνία με τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργου.
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρουσιάζει την προτεινόμενη μεθοδολογία διαχείρισης της
ποιότητας του έργου καθώς και των συστημάτων που εφαρμόζει ο
υποψήφιος ανάδοχος (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001,
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Σύστημα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000).
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιλαμβάνει περιγραφή του εργαλείου MS Project, της
μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστήματος καθώς και των
διαδικασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα αξιοποιηθούν από τον
υποψήφιο ανάδοχο.

Η περιγραφή των ανωτέρω κρίνεται επαρκής και καλύπτει τα απαιτούμενα στη
διακήρυξη.
Κριτήριο
3
Προσδιορισμός
των
σταδίων
εκπόνησης
του
προκηρυσσόμενου έργου και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 3, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ακολουθεί την διάρθρωση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη διακήρυξη και κρίνεται επαρκής. Ειδικότερα, περιλαμβάνει αναλυτική
παρουσίαση των επιμέρους εργασιών/ενεργειών που θα αναλάβει ο Ανάδοχος
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, υπερκαλύπτοντας το σύνολο των
απαιτήσεων της διακήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαίτερες απαιτήσεις
του έργου. Επιπλέον, η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» περιλαμβάνει λεπτομερή παρουσίαση του περιεχομένου
των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.1.1, 4.1.3 και 4.1.4, ενώ
χρησιμοποιείται για τα παραδοτέα 2.1.2 και 4.1.4 η μεθοδολογία σχεδιασμού και
ανάπτυξης συστήματος που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα της τεχνικής
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προσφοράς. Η αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων είναι σύμφωνη με το
αντικείμενο της διακήρυξης και κατ’ επέκταση του έργου «Aqua-lity».
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που παρουσιάζεται στην Τεχνική
Προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι σύμφωνα
με της απαιτήσεις της διακήρυξης και κρίνεται επαρκές.
Κριτήριο 4 Οργάνωση και Δομή της Ομάδας Έργου – Παρουσίαση και
περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου
Κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου 4, η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της
τα ακόλουθα:
Η ομάδα έργου της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τόσο για
τις δράσεις της Ομάδας Α’ όσο και για τις δράσεις της Ομάδας Β’ αποτελείται από
πέντε (5) μέλη, αριθμός ικανός για την άρτια υλοποίηση του έργου. Τα μέλη της
Ομάδας Έργου διαθέτουν επαρκή προσόντα για την άρτια υλοποίηση του έργου.
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας
έργου καθώς και κατανομή των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του αντικειμένου
της σύμβασης έργου χωρίς αλληλοεπικαλύψεις. Ειδικότερα, περιλαμβάνει εκτενή
παρουσίαση της δομής του οργανωτικού σχήματος, καθώς και τεκμηριωμένη
πρόταση συστήματος διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης έργου. Τέλος
παρουσιάζει με σαφήνεια την προτεινόμενη διάρκεια απασχόλησης κάθε μέλους
της ομάδας έργου.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας
«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ακολουθεί ακριβώς την δομή όπως
όριζε η διακήρυξη στην σελίδα 17.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού
εισηγούνται
Α) την αποδοχή της προσφοράς Ένωσης εταιρειών «DOTSOFT – MEDIA SUITE
με βαθμό τεχνικής αξιολόγησης 108,2.
Β) την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» με βαθμό τεχνικής αξιολόγησης 118,1.
Μετά το άνοιγμα της προσφοράς ακολούθησε άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών αρχικά της DOTSOFT η οποία ήταν η εξής -σύμφωνα με τον πίνακα

ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανάθεση Σχεδίου Επικοινωνίας

1

1.500,00€

360,00€

1.860,00€

2

Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας
παρουσίασης του προγράμματος

1

1.500,00€

360,00€

1.860,00€
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3

Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου
Κλεισίματος του προγράμματος

1

4.500,00€

1.080,00€

5.580,00€

4

Υλικό δημοσιότητας

1

2.500,00€

600,00€

3.100,00€

5

Δελτία τύπου

1

300,00€

72,00€

372,00€

ΣΥΝΟΛΟ

12.772,00€

ΦΠΑ 24%

2.472,00€

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Σύνταξη έκθεσης
σημείων αυξημένης
περιβαλλοντικής
πίεσης

1

10.500,00€

10.500,00€

2

Σύνταξη έκθεσης
αξιολόγηση του έργου

1

4.000,00€

4.00,00€

3

Υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης , καθώς και
συναφείς υπηρεσίες
παροχής συμβουλών,
Πλατφόρμα εργασίας.

1

10.000,00€

10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

24.500,00€

ΦΠΑ 24%

5.880,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕ ΦΠΑ

30.380,00€

ΓΕΝΙΚΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ

10
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Στη συνέχεια ανοίχτηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανάθεση Σχεδίου Επικοινωνίας

1

2.741,94€

658,06€

3.400,00€

2

Δημιουργία και λειτουργία
ιστοσελίδας παρουσίασης του
προγράμματος

1

2.056,45€

493,55€

2.550,00€

3

Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου
Κλεισίματος του προγράμματος

1

4.798,40€

1.151,60€

5.950,00€

4

Υλικό δημοσιότητας

1

3.084,68€

740,32€

3.825,00€

5

Δελτία τύπου

1

342,74€

82,26€

425,00€

ΣΥΝΟΛΟ
13.024,20€
ΦΠΑ 24%

3.125,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΜΕ ΦΠΑ

16.150,00€

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΦΠΑ

1

Σύνταξη έκθεσης σημείων αυξημένης
περιβαλλοντικής πίεσης

1

12.338,70€

2.961,30€

15.300,00€

2

Σύνταξη έκθεσης αξιολόγηση του
έργου

1

4.798,40€

1.151,60€

5.950,00€

3

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης ,
καθώς και συναφείς υπηρεσίες
παροχής συμβουλών, Πλατφόρμα
εργασίας.

1

9.596,77€

2.303,23€

11.900,00€

ΣΥΝΟΛΟ
11
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26.733,87€
ΦΠΑ 24%

6.416,13€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ ΜΕ ΦΠΑ

33.150,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

49.300,00€

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
α} Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
β} Την 16306/ 27-09-2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού,
κατέταξε τους υποψήφιους αναδόχους όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι
συγκριτικό πίνακα κατάταξης βάσει του αλγόριθμου Β = 0,85 * (Ui / Umax) + 0,15
* (Βmin / Βi) που περιγράφεται στην διακήρυξη 16306/ 27-09-2018,
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα
Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς
Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το
μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
Α/Α

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΜΑΔΑ

ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ

DOTSOFT –MEDIA SUITE

AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1

ΟΜΑΔΑ Α

0,99

0,92

2

ΟΜΑΔΑ Β

0,98

0,92
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον παρακάτω προσωρινό ανάδοχο:
Α/Α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συμπ. ΦΠΑ

1

ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομάδα Α: 16.150,00 €

2

ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομάδα Β: 33.150,00€

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την εισήγηση του Προέδρου
Το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10
Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016)
Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16306/27-09-2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού,
Την από 26-1-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
Το από 26-1-2019 πρακτικό διαγωνισμού

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 26-1-2019, πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο «Application of innovative techniques for improving drinking water
quality in urban areas” και ακρωνύμιο “Aqua-lity», σύμφωνα με το εισηγητικό
μέρος της παρούσης απόφασης.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον παρακάτω προσωρινό ανάδοχο:

Α/Α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συμπ. ΦΠΑ

1

ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομάδα Α: 16.150,00 €

2

ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομάδα Β: 33.150,00€
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 13/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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