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Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών προµήθειας
υλικών γραφείου (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων
αλληλογραφίας µε τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφική ύλη)
και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα ∆ευτέρα 26/01/2015, και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την αρ. 1063/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσουκνιδάς Ιωάννης-Πρόεδρος Ο.Ε
Μηντσιούδης Μαυρουδής
Αγαπίδου Θεοδώρα (αναπληρ. µέλ για κ.Βλαϊκούδη)
Παπαµιχαήλ Ιωάννης
Τσακίρης Μιχαήλ
Μανάκης Αλέξανδρος
Κυριακίδης Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλαϊκούδης Ισίδωρος (τακτικό µέλος)
2. Κούρας ∆ήµος (τακτικό µέλος)
3.Μωυσίδης Σάββα (τακτικό µέλος)
Το αναπληρ.µέλος του κ.Κούρα καλέστηκε και
δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου, Καροφυλλίδου Στέλλα.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: “Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης
οικονοµικών προσφορών προµήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων
αλληλογραφίας µε τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφική ύλη) και κατακύρωση αποτελέσµατος
διαγωνισµού“ και είπε ότι:
Με την αρ. 231/2014 απόφαση οικονοµικής επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προµήθεια
υλικών γραφείου (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας µε τυπωµένα τα στοιχεία της
υπηρεσίας και γραφική ύλη) µε πρόχειρο διαγωνισµό, προϋπολογισµού 27.419,16 € µε ΦΠΑ. Με την αρ. 22382/274/14-112014 απόφαση δηµάρχου έγινε η διακήρυξη του διαγωνισµού, ο οποίος ορίστηκε για την 28/11/2014, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επίσης τοιχοκολλήθηκε στα δηµοτικά καταστήµατα των τριών
δηµοτικών ενοτήτων του δήµου µας, καθώς και στο πρόγραµµα διαύγεια, στην ιστοσελίδα του δήµου www.dimoschalkidonos.gr και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
Στις 28/11/2014 έγινε ο διαγωνισµός ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµών που ορίστηκε µε την αρ. 16/2014 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία µετά τον έλεγχο των φακέλων προσφορών και των δικαιολογητικών συµµετοχής των
ενδιαφεροµένων, συνέταξε το πρακτικό µε αριθµό πρωτοκόλλου 23662/28-11-2014, σύµφωνα µε το οποίο στο διαγωνισµό
κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
1. RETHINK A.E.B.E., µε την αρ. πρωτ. 23332/25-11-2014 προσφορά της για το ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”, που περιήλθε στην υπηρεσία µέσω courier
2. Ευθυµάδης ∆ηµήτριος, µε την αρ. Πρωτ. 23504/27-11-2014 προσφορά του για το ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”, που περιήλθε στην υπηρεσια µεσω courier
3. Συµεωνίδης Βασ.Χαράλαµπος, µε την αρ. πρωτ. 23505/27-11-2014 προσφορά του για το TMHMA 3:
“ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”, που περιήλθε
στην υπηρεσία µέσω courier
4. COPYGRAFF Α.Ε. µε την αριθµ. Πρωτ. 23589/28-11-2014 προσφορά της για το ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ” και το ΤΜΗΜΑ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4”, που κατέθεσε στην επιτροπή ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Κοσµίδης Θεοχάρης
5. ∆αϊκούδης ∆ηµήτριος, µε την αρ.πρωτ. 23609/28-11-2014 προσφορά του για το ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ” και το ΤΜΗΜΑ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4”,που κατέθεσε ο ίδιος στην υπηρεσία
6. Βαφειάδης Πέτρος, µε την αριθµ. Πρωτ. 23611/28-11-2014 προσφορά του για το ΤΜΗΜΑ 4 “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ”,
που κατέθεσε ο ίδιος στην επιτροπή
Η επιτροπή µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων κατέληξε στα εξής:
1.

έκρινε αποδεκτή την προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας RETHINK A.E.B.E., διότι προσκόµισε όλα τα
ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά για το τµήµα 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”

2.

3.

4.
5.

6.
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έκρινε αποδεκτή την προσφορά του προµηθευτή Ευθυµάδη ∆ηµητρίου, διότι
προσκόµισε
όλα τα ζητούµενα από
τη διακήρυξη δικαιολογητικά για το τµήµα 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧ/ΤΑ”
έκρινε αποδεκτή την προσφορά του προµηθευτή Συµεωνίδη Βασ.Χαράλαµπου, διότι προσκόµισε όλα τα
ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά για το τµήµα 3 “ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΑ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”
έκρινε αποδεκτή την προσφορά του προµηθευτή Βαφειάδη Πέτρου, διότι προσκόµισε όλα τα ζητούµενα από τη
διακήρυξη δικαιολογητικά για το τµήµα 4 “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ”
έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας COPYGRAFF Α.Ε.για το ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡΜΕΛΑΝΙ
ΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧ/ΤΑ”
και
το
ΤΜΗΜΑ
2
“ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4”, και αποκλείεται από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, διότι δεν
προσκοµίστηκε η κατάσταση προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης
έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά του προµηθευτή ∆αϊκούδη ∆ηµητρίου, για το ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ” και το ΤΜΗΜΑ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
Α3 & Α4”, και αποκλείεται από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµό, διότι :
Α) δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών του τµήµατος 1 και του τµήµατος 2 στην προσφορά

του.
Β) δεν προκύπτει-αποδεικνύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ, ότι η εν λόγω προµηθευτής
ασχολείται µε την εµπορία φωτοαντιγραφικού χαρτιού (τµήµα 2), σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 502053/26-11-2014
πιστοποιητικό Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρεται ως αντικείµενο της εταιρείας «το
χονδρικό εµπόρια Η/Υ ........ περιφερειακών µονάδων και εξοπλισµού». ∆ηλαδή δεν συµφωνεί το αντικείµενο
δραστηριότητας της εταιρείας µε το προκηρυσσόµενο αντικείµενο του τµήµατος 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 &
Α4”.
Με το αρ.πρωτ. 25405/29-12-14 έγγραφο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού κλήθηκαν οι συµµετέχοντες να
προσέλθουν στην υπηρεσία στις 30/12/14 για να αποκτήσουν πρόσβαση και γνώση των δικαιολογητικών συµµετοχής που
κατατέθηκαν κατά τον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.17.2 της διακήρυξης και παράλληλα τους κοινοποιήθηκε
το πρακτικό του διαγωνισµού για να λάβουν γνώση.
Εν συνεχεία στην υπηρεσία κατατέθηκε η παρακάτω ένσταση:
1) Ο προµηθευτής ∆αϊκούδης ∆ηµήτριος κατέθεσε εµπρόθεσµα την αρ. πρωτ. 25535/30-12-2014 ένταση κατά του
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο αποκλείσθηκε η συµµετοχή του από το επόµενο
στάδιο του διαγωνισµού.
Ο εν λόγω προµηθευτής στην ένστασή του ισχυρίζεται ότι:
Α) έχει συµπεριλάβει στην προσφορά του η τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2.
Β) για το γεγονός ότι στη βεβαίωση του επιµελητηρίου δεν περιλαµβάνεται ως αντικείµενο δραστηριότητας το χαρτί Α4 &
Α3 αναφέρει τα εξής: “οι συνάδελφοι που πήραν µέρος στη γραφική ύλη συµπεριέλαβαν τα 500 διαφορετικά είδη στην
ενηµερότητα;”.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού εξέτασε την ένσταση και συνέταξε την µε αρ.πρωτ. 65/5-1-2015 γνωµοδότηση,
σύµφωνα µε την οποία τάσσεται υπέρ της απόρριψης της αρ. 25535/30-12-2014 ένστασης του προµηθευτή ∆αϊκούδη
∆ηµητρίου για τους κάτωθι λόγους:
Α) δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών του τµήµατος 1 και του τµήµατος 2 στην προσφορά του.
Β) δεν προκύπτει-αποδεικνύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ, ότι ο εν λόγω προµηθευτής ασχολείται µε
την εµπορία φωτοαντιγραφικού χαρτιού (τµήµα 2), σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 502053/26-11-2014 πιστοποιητικό
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρεται ως αντικείµενο της εταιρείας «το χονδρικό εµπόριο
Η/Υ ........ περιφερειακών µονάδων και εξοπλισµού». ∆ηλαδή δεν συµφωνεί το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας
µε το προκηρυσσόµενο αντικείµενο του τµήµατος 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4”.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των υπό προµήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται µε
την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Με το πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου
πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα, το οποίο δε συνάδει µε το προκηρυσσόµενο αντικείµενο του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4”.
Εν τω µεταξύ η Επιτροπή Αξιολόγησης µε την 467/13-1-2015 γνωµοδότησή της γνωµοδοτεί για την επανάληψη του
πρόχειρου διαγωνισµού για το ΤΜΗΜΑ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 & Α3”, προϋπολογισµού 4.989,00 €, διότι
δεν πρόεκυψε ανάδοχος αφού οι δύο προσφορές για το τµήµα αυτό αποκλείστηκαν στο 1ο στάδιο του διαγωνισµού.
Η ΟΕ µε την αρ. 250/2014 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και απέρριψε την ένσταση του
∆αϊκουδη ∆ηµητρίου. Εν συνεχεία µε το αρ.πρωτ. 628/14-1-2015 έγγραφο κοινοποιήθηκε η ως άνω ΑΟΕ στους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.
Με το αρ.πρωτ. 560/14-1-2015 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών κλήθηκαν να παραβρεθούν
στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών την 19/1/2054 όσοι από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πέρασαν στο 2ο
στάδιο του διαγωνισµού.
Την ∆ευτέρα στις 19/1/2015 έγινε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία
συνέταξε πρακτικό µε αρ. πρωτ. 825/19-01-2015 και τους σχετικούς συγκριτικούς πίνακες κατάτξαης, σύµφωνα µε το οποίο
προσφέρθηκαν οι παρακάτω τιµές ανά ΤΜΗΜΑ:
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1.Η προµηθεύτρια εταιρεία RETHINK A.E.B.E. πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α.
9.924,87
€, έναντι 11.863,35 € του
ενδεικτικού προϋπολογισµού προµήθειας υλικών γραφείου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”
Όµως η ανωτέρω εταιρεία για τα είδη µε αύξοντα αριθµό 2, 3, 5, 13, 20, 53, 54, 55, 59, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 της διακήρυξης,
πρόσφερε τιµή, που υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του είδους, όπως αυτή δίδεται στο άρθρο 5. Επίσης η ανωτέρω εταιρεία
για το είδος µε αύξοντα αριθµό 19, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 της διακήρυξης, δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων ειδών.
Εποµένως, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 15 & 18 της διακήρυξης, η προσφορά της εταιρείας RETHINK A.E.B.E.
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1. Ο προµηθευτής Ευθυµιάδης ∆ηµήτριος πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 8.605,85 €, έναντι 11.863,35 € του
ενδεικτικού προϋπολογισµού προµήθειας υλικών γραφείου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”
2. Ο προµηθευτής Συµεωνίδης Βασ.Χαράλαµπος πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 1.556,15 €, έναντι 3.121,74 € του
ενδεικτικού προϋπολογισµού προµήθειας υλικών γραφείου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 “ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”
4. Ο προµηθευτής Βαφειάδης Πέτρος πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 7.445,07 €, έναντι 7.445,07 € του ενδεικτικού
προϋπολογισµού προµήθειας υλικών γραφείου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ”
Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να
Α) εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών δηµοπρασίας, και
Β) να εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού προµήθειας υλικών γραφείου έτους 2015 όπως παρακάτω:
Α) Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού της 28ης Νοεµβρίου 2014 για την προµήθεια υλικών γραφείου για τις ανάγκες του
δήµου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”, στον
διαγωνιζόµενο προµηθευτή .Ευθυµιάδη ∆ηµήτριο, ο οποίος πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 8.605,85 €.
Β) Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού της 28ης Νοεµβρίου 2014 για την προµήθεια υλικών γραφείου για τις ανάγκες του
δήµου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 “ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”, στον
διαγωνιζόµενο προµηθευτή Συµεωνίδη Βασ. Χαράλαµπο, ο οποίος πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 1.556,15 €.
Γ) Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού της 28ης Νοεµβρίου 2014 για την προµήθεια υλικών γραφείου για τις ανάγκες του
δήµου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ”, στον διαγωνιζόµενο προµηθευτή Βαφειάδη Πέτρο, ο οποίος πρόσφερε συνολική
τιµή µε Φ.Π.Α. 7.445,07 €.

Οι προσφορές για το τµήµα 2 “ Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3” των εταιρειών COPYGRAFF A.E καθώς και
του κ.∆αϊκούδη ∆ηµητριου, απορίφθηκαν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών µε την αρ. 7/2015 Aπόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής και ως εκ τούτου ο διαγωνισµός για την συγκεκριµένη προµήθεια κριθηκε άγονος.
Η Οικονοµική Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς
και:
1.
2.
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Την από 22/01/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Το µε αρ.πρωτ:825/19-01-2015 Πρακτικο Αξιολόγησης Προσφορών για την προµήθεια υλικών γραφείου για τις
ανάγκες του ∆ήµου
Την από 19/01/2015 Ενδεικτική Μελέτη για την ανωτέρω προµήθεια

4.

Αποφασίζει Οµόφωνα
1.

Εγκρίνει το µε αρ.πρωτ: 825/19-01-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών
καθώς και τους σχετικούς συγκριτικούς πίνακες κατάταξης για την προµήθεια υλικών γραφείου για τις
ανάγκες του ∆ήµου Χαλκηδόνος για το έτος 2015.

2.

Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως εξής:
Για την προµήθεια “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ” του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 , στον διαγωνιζόµενο προµηθευτή .Ευθυµιάδη ∆ηµήτριο, ο οποίος πρόσφερε συνολική τιµή µε
Φ.Π.Α. 8.605,85 €.
Για την προµήθεια“ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”,του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 στον διαγωνιζόµενο προµηθευτή Συµεωνίδη Βασ. Χαράλαµπο, ο οποίος πρόσφερε συνολική τιµή
µε Φ.Π.Α. 1.556,15 €.
Για την προµήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ” του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ”, στον διαγωνιζόµενο προµηθευτή
Βαφειάδη Πέτρο, ο οποίος πρόσφερε συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 7.445,07 €.

3. Ο διαγωνισµός για το ΤΜΗΜΑ 2 “ Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3”, κρίθηκε άγονος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 17/2015
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή )

(υπογραφές )
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

