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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
93554/5977/28-12-2017 [ΑΔΑ: Ω19Θ465ΧΘΞ-Χ46 και ΑΔΑΜ:17PROC002502867] συνοπτικού
διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, και ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών καθαρισμού του επί
των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 μέχρι και
31/05/2018 [Διακήρυξη 12/2017].

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
1.4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.5 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.6 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
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1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.12 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.13 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.14 Τα άρθρα 100 παρ. 4, 103 και 105 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.15 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.16 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.17 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
2.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3 Οικ. 509/11/03-01-2017 (ΦΕΚ 61/Β΄/19-01-2017) του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιοργάνωση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α' 220)».
2.4 Οικ. 20871/21.03.2017 (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ/29-03-2017) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με την οποία διορίστηκε ο Αθανάσιος Βούρδας του Χρήστου στη θέση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2.5 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β΄/01-06-2017) του Υπουργού και της Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού ή
Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα
Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1.
Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/90989/21027/Φ.ΑΝ./22.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΗ79465ΧΘΞ-Ν4Ψ) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τον καθαρισμό του επί των οδών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
2.
Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 90621/5794/18-12-2017 (17REQ002441519) Πρωτογενές αίτημα για την
εκτέλεση της ως άνω αναφερόμενης προμήθειας.
3.
Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 93554/5977/28-12-2017 Διακήρυξη 12/2017 [ΑΔΑΜ: 17PROC002502867]
του συνοπτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο τον καθαρισμό του επί των οδών Αναστάσεως 2 και
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Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
4. Τις προσφορές των παρακάτω έξι (6) συμμετεχόντων – υποψηφίων :
Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1.

BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT AE

2421/145/18/ 11-01-2018

2.

3G FACILITIES – SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία 2545/175/12-01-2018
Παροχής

Υπηρεσιών

Επιχειρηματικών

και

Διαχειριστικών Συμβούλων – Διάθεση Ανθρωπίνου
Δυναμικού.
3.

Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

2705/197/18/ 12-01-2018

4.

FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER PC / FCS 2759/199/18/ 12-01-2018
HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

5.

Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική 2763/200/18/ 12-01-2018
Επιχείρηση)

6.

“FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE”

2587/184/12-01-2018

5. Το με αριθμ. πρωτ. 9322/06-02-2018 (εισερχόμενο υπηρεσίας : 792/06-02-2018) Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή :
α)Αποσφράγισε και αξιολόγησε ( 19-01-2018) τους έξι (6) υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων εταιρίων και διαπίστωσε ότι είναι πλήρεις και σύμφωνα με όσα
ορίζονται στη διακήρυξη και
β) Αποσφράγισε (23-01-2018) τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές και αφού προέβη σε ενδελεχή
έλεγχο αυτών , συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης κατά σειρά οικονομικότερης προσφοράς, ως
ακολούθως :
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1.

Παγώνης

Οικονομική

Οικονομική

Προσφορά

προσφορά Με

Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σταμάτης 26.193,00 ευρώ

32.479,32 ευρώ

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
2.

Αλέξανδρος

26.700€

33.108,00 €

Γιαννακόπουλος του Ανδρέα
(Ατομική Επιχείρηση)
3.

“FANTASY

CLEANING 29.205,00 €

36.214,20 €

SECURITY AND FACILITY IKE”
4.

BRILLIANCE

FACILITY 29.429,40 €
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MANAGEMENT AE
5.

FIRST

CLEAN

SERVICES 29.896,93 €

37.072,19 €

SINGLE MEMBER PC / FCS
HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
6.

3G FACILITIES – SERVICES 39.354,84 €

48.800,00 €

Απορρίπτεται λόγω

Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής

υπέρβασης της

Υπηρεσιών Επιχειρηματικών

προϋπολογισθείσας

και

δαπάνης των 37.500 €

Διαχειριστικών

Συμβούλων

–

Διάθεση

συμπεριλαμβανομένου

Ανθρωπίνου Δυναμικού.

ΦΠΑ 24%

γ) Απέρριψε την προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία «3G FACILITIES – SERVICES Ανώνυμη
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβούλων – Διάθεση Ανθρωπίνου
Δυναμικού», δεδομένου ότι υπερέβαινε την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 37.500 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
δ) Απέρριψε την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»,
καθότι η ασυνήθιστη χαμηλή προσφορά που κατέθεσε δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς.
ε) Προτείνει να κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος της υπό προμήθειας υπηρεσίας ο προσφέροντας με
την επωνυμία : «Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση)».
6. Το με αριθμ. πρωτ. 13596/21-02-2018 (εισερχόμενο υπηρεσίας : 1204/21-02-2018) Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.
7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 14161/22-02-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Αλέξανδρου Γιαννακόπουλου
του Ανδρέα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού του επί των οδών Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 μέχρι και 31/05/2018, όπως αυτή
περιλαμβάνεται στο πρακτικό με αριθμό πρωτ. 9322/06-02-2018 (792/06-02-2018 εισερχόμενο
υπηρεσίας) για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό.
Β. Αποδεχόμαστε τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών – επιχειρήσεων : α) Αλέξανδρος
Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση), β) “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE”
γ) BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT AE και δ) FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER PC / FCS
HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , με την εξής κατάταξη :
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οικονομική

Οικονομική

Προσφορά

προσφορά Με ΦΠΑ

Χωρίς ΦΠΑ
Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική 26.700,00€
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Επιχείρηση)
“FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE”

29.205,00 €

36.214,20 €

BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT AE

29.429,40 €

36.492,45 €

FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER PC / FCS HELLAS 29.896,93 €

37.072,19 €

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Γ. Αποδεχόμαστε την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του
Ανδρέα», ως Ανάδοχο, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο επί των οδών Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε (Παπάγου) κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 μέχρι και 31/05/2018 με συνολικό κόστος για την
εκτέλεση της ως άνω προμήθειας το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ # 26.700,00€ #
πλέον Φ.Π.Α.
Δ. Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε, κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 έως και 31/05/2018, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού
#37.500,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στη μειοδότρια ατομική επιχείρηση με την επωνυμία
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιρίων» [Διεύθυνση : Κερκύρας 6,
Αθήνα τκ. 113 62, [τηλ. & fax : 210 8227948, e mail : giannakoalex@yahoo.com], ΑΦΜ : 046610631
Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα επιτελούνται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 12/2017
διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.
2. Η πληρωμή θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 39/110 και στον
ΚΑΕ:0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας» για το έτος 2018.
3. Η επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 93554/5977/28-12-2017 διακήρυξη
[12/2017], οφείλει να ελέγχει, αν η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας γίνεται σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον
παρέχοντα τις υπηρεσίες καθαριότητας. Στο τέλος κάθε μήνα η ανωτέρω επιτροπή θα συντάσσει
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεληφθεισών υπηρεσιών.
4. Η πληρωμή του αναδόχου (σε ευρώ) θα γίνεται ανά μήνα και μετά την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου και αφού ο ανάδοχος
υποβάλει το τιμολόγιο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση : 1. 0,06% η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 2. 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/ ΦΕΚ 969 τ.β’ 22-03-2017) .Οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
-5-
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6. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την πρόωρη διακοπή των ως άνω παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς
ουδεμία αξίωση εκ μέρους του Αναδόχου, ύστερα από προηγούμενη αναγγελία προ δύο (2) ημερών,
στην περίπτωση που: α) Οι Υπηρεσίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ., αλλάξουν χώρο εγκατάστασης και β) εφόσον το
Υπουργείο αποφασίσει να προβεί στη διαδικασία υπογραφής ατομικών συμβάσεων με φυσικά
πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 81 του ν. 4413/2016 και αρ. 63 του ν. 4430/2016.
7. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 200 του ν. 4412/2016.
8. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.
Ε. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gov.gr
και www.ggde.gr.
Τα με αριθμ. πρωτ. 9322/06-02-2018, 13596/21-02-2018 (792/06-02-2018 και 1204/21-02-2018
εισερχόμενα υπηρεσίας αντίστοιχα ) Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω
Διαγωνισμού, και η οικονομική προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και
αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το με αριθμ. πρωτ. 9322/06-02-2018, 13596/21-02-2018
(792/06-02-2018, 1204/21-02-2018 εισερχόμενα υπηρεσίας)
Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
[Σύνολο : Έξι (6) φύλλα ]
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ.Υ.Με.
3- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
4- Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του
Διαγωνισμού (δια της προέδρου κ. Α. Καραγιάννη)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ :
1. ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Βίκτωρος Ογκώ 30, ΑΘΗΝΑ [ΤΗΛ/FAX 210-5220054, 210 5242380
e mail : info@sapclean.gr]
2.FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE
Διεύθυνση : Ν. Πλαστήρα 17, Αγ. Ανάργυροι, τκ. 135 61
[τηλ. 2105774078, fax : 2105774078, e mail : fcs@hotmail.gr]
3.BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT A.E.
Διεύθυνση : Εμπεδοκλέους 102-106 τκ. 162 32 , Βύρωνας
[τηλ. : 210 9762408, 210 6459462, fax : 2111825981,
e mail : dbalasis@brilliancecs.gr]
4. FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C.
Διεύθυνση : Τζ. Κένεντυ 35, Καισαριανή
[τηλ. 213 032 9808, 216 700 3193, fax : 213 032 9808,
e mail : info@firstcleanservices.gr]
5. 3G FACILITIES – SERVICES Α.Ε.
Διεύθυνση : Χρ. Σμύρνης 6, Αργυρούπολη τκ. 164 52
[τηλ. 210 9919919 fax : 2109940218, e mail : 3gfacility@gmail.com]
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Δ. Γαλάνη
3- Χαρ. Ξένος
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του συνοπτικού Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού του επί των οδών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 μέχρι και 31/05/2018.

Σήμερα στις 17/01/2018 ημέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο κτίριο του Υπ.Υπο.Με. επί
της οδού Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, στην Αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο, η συσταθείσα με την με
αριθμ. πρωτ. οικ.93554/5977/28-12-2017 απόφαση, Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών
καθαρισμού του επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται
οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018
μέχρι και 31/05/2018, προκειμένου να διεξάγει τον συνοπτικό διαγωνισμό.

Παρέστησαν:
α) Η πρόεδρος, Αλίκη Καραγιάννη
β) τα Μέλη


Ελιάννα Παγώνη (σε αντικατάσταση του ασθενούς μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης κ.
Καντούτσα Κωνσταντίνου)



Νίκη Κοτρωνάκη

Επίσης, ως παρατηρητής/εκπρόσωπος των υποψηφίων παρέστηκε ο:
- κ. Κωνσταντίνος Κόταρης της εταιρείας “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE” βάσει
εξουσιοδότησης της διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Μαρίας Κόταρη.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία :
1. Η πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε με σχετικό πρακτικό παραλαβής από τον αρμόδιο υπάλληλο
της της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Ξένο, τις έξι (6)
υποβληθείσες σφραγισμένες προσφορές, που αφορούν στους εξής υποψηφίους:
2.
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Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1.

BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT AE

2421/145/18/ 11-01-2018

2.

3G FACILITIES – SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία 2545/175/12-01-2018
Παροχής

Υπηρεσιών

Επιχειρηματικών

και

Διαχειριστικών Συμβούλων – Διάθεση Ανθρωπίνου
Δυναμικού.
3.

Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

2705/197/18/ 12-01-2018

4.

FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER PC / FCS 2759/199/18/ 12-01-2018
HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

5.

Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική 2763/200/18/ 12-01-2018
Επιχείρηση)

6.

“FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE”

2587/184/12-01-2018

3. Ακολούθως από την Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω προσφορές ήταν εμπρόθεσμες, οι
φάκελοι ήταν κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της διακήρυξης και
μονόγραψε εξωτερικά αυτούς. Εν συνεχεία προχώρησε στην αποσφράγιση (με σειρά αριθμού
πρωτοκόλλου κατάθεσης) των υποφακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» των υποψηφίων, και μονόγραψε το περιεχόμενο των φακέλων.
4. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» τοποθετήθηκαν σε έναν νέο φάκελο με
ένδειξη «Οικονομικές Προσφορές» ο οποίος σφραγίστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της
Επιτροπής.
5. Η συνάντηση διακόπηκε στις 13:15 και ορίστηκε ως ημερομηνία επόμενης συνάντησης η
Παρασκευή 19-01-2018 και ώρα 10:00 πμ. στην Αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο.
6. Το σύνολο των φακέλων των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου του νέου σφραγισμένου
φακέλου με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος
Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Υπ.Υπο.Με, κ. Χ. Ξένο.

Παρασκευή 19-01-2018 και ώρα 10:00 πμ.

Σήμερα στις 19/01/2018 ημέρα και ώρα 10:00 πμ, η Επιτροπή Αξιολόγησης του συνοπτικού
Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 12/2017, συνέχισε τη συνάντηση της 17ης Ιανουαρίου 2018, υπό τη
σύνθεση της 17ης Ιανουαρίου 2018. Η πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία
παρέλαβε από τον αρμόδιο υπάλληλο της της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Υποδομών και
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Μεταφορών κ. Ξένο το σύνολο των φακέλων των προσφορών που είχαν παραδοθεί στις 17/01/2018
προς φύλαξη.
Ως παρατηρητές / εκπρόσωποι των υποψηφίων παρέστησαν οι:
- κ. Δημήτριος Μπαλάσης του Γεωργίου, της εταιρείας “BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT AE”
- κ. Κωνσταντίνος Κόταρης, της εταιρείας “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE”
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διενέργησε έλεγχο των έξι (6) υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων εταιρειών και διαπίστωσε ότι είναι πλήρεις και σύμφωνοι με όσα
ορίζονται στην διακήρυξη. Η συνάντηση διακόπηκε στις 15:00 και ορίστηκε ως ημερομηνία επόμενης
συνάντησης η Τρίτη 23-01-2018 και ώρα 09:00 πμ στην Αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο.

Τρίτη 23-01-2018 και ώρα 09:00 πμ

Σήμερα στις 23/01/2018 ημέρα και ώρα 09:00 πμ, η Επιτροπή Αξιολόγησης του συνοπτικού
Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 12/2017, συνέχισε τη συνάντηση της 19ης Ιανουαρίου 2018, υπό
τη σύνθεση της 17ης Ιανουαρίου 2018. Η πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία
παρέλαβε από τον αρμόδιο υπάλληλο της της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών κ. Ξένο το σύνολο των φακέλων των προσφορών που είχαν παραδοθεί στις 19/01/2018
προς φύλαξη.
Ως παρατηρητές / εκπρόσωποι των υποψηφίων παρέστησαν οι:
-

κ. Κωνσταντίνος Κόταρης, της εταιρείας “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE”

-

Σοφία Βλαχογεωργίου του Παύλου, της εταιρείας «Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα
(Ατομική Επιχείρηση)»

-

κ. Μαρία Γουίβερτ της εταιρείας «3G FACILITIES – SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβούλων – Διάθεση Ανθρωπίνου
Δυναμικού.»

Αργότερα και πριν τη λήξη της συνεδρίασης παρέστησαν οι:
-

Κ. Δημήτριος Μπαλάσης της εταιρείας «BRILLIANCE FACILITY MANAGEMENT AE»

-

Κ. Σταμάτιος Παγώνης της εταιρείας «Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»

Ακολούθησε η αποσφράγιση και μονογραφή των υποφακέλων με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», και η κατάταξη των διαγωνιζομένων στον κατωτέρω πίνακα, κατά σειρά οικονομικότερης
προσφοράς.
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Α/Α

1.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Παγώνης

Οικονομική

Οικονομική

Προσφορά

προσφορά Με

Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σταμάτης 26.193,00 ευρώ

Σχόλιο

32.479,32 ευρώ

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
2.

Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος 26.700€
του

Ανδρέα

33.108,00 €

(Ατομική

Επιχείρηση)
3.

“FANTASY

CLEANING 29.205,00 €

36214,20 €

SECURITY AND FACILITY IKE”
4.

BRILLIANCE

FACILITY 29.429,40 €

36.492,45 €

FIRST CLEAN SERVICES SINGLE 29.896,93 €

37.072,19 €

MANAGEMENT AE
5.

MEMBER PC / FCS HELLAS
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
6.

3G FACILITIES – SERVICES 39.354,84 €

48.800,00 €

Απορρίπτεται λόγω

Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής

υπέρβασης της

Υπηρεσιών

προϋπολογισθείσας

Επιχειρηματικών

και

Διαχειριστικών

δαπάνης των 37.500 €

Συμβούλων

–

συμπεριλαμβανομένου

Διάθεση

Ανθρωπίνου Δυναμικού.

ΦΠΑ 24%

Η προσφορά της εταιρείας «3G FACILITIES – SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβούλων – Διάθεση Ανθρωπίνου Δυναμικού.» απορρίφθηκε
δεδομένου ότι υπερέβαινε την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 37.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
Ακολούθησε ο έλεγχος της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ», δεδομένου ότι ήταν η χαμηλότερη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1. Η προσφορά για τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά (40 ευρώ) και το εργολαβικό κέρδος
(15 ευρώ) ήταν ασυνήθιστα χαμηλή
2. Η συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία αναφερόταν ότι υπάγονται οι εργαζόμενοι ήταν η
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από 15/07/2010 & η 6η ΠΥΣ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του της παρ.6 του
άρθρου 1 του νόμου 4046/2012 και των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας, και όχι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
του 2017.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5488/23-01-2018
έγγραφο προς την αρμόδια Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου,
προκειμένου η τελευταία να απευθύνει σχετικό ερώτημα στην εταιρεία «Παγώνης Σταμάτης
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» για την παροχή διευκρινήσεων επί των ανωτέρω παρατηρήσεων της Επιτροπής.
Η συνάντηση διακόπηκε και ορίστηκε ως ημερομηνία επόμενης συνάντησης η Δευτέρα 05-02-2018 και
ώρα 10:00 πμ στην Αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο.

Δευτέρα 05-02-2018 και ώρα 10:00 πμ.

Σήμερα Δευτέρα 05-2-2018 και ώρα 10:00 πμ, η Επιτροπή Αξιολόγησης του συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθμό Διακήρυξης 12/2017, συνέχισε τη συνάντηση της 23ης Ιανουαρίου 2018, υπό τη σύνθεση της
17ης Ιανουαρίου 2018.
Η Επιτροπή εξέτασε τη διευκρινιστική απάντηση της εταιρείας «Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ» στο υπ’ αριθμ. οικ.6444/511/26-01-2018 «Πρόσκληση για την παροχή διευκρινήσεων επί της με
αριθμό 12/2017 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του
κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
(Παπάγου)» έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου, και σε
συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 6/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (παράγραφοι 8 και 11 κυρίως), έκρινε ότι τα ποσά των 40 ευρώ για τα
χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά, και των 15 ευρώ για το εργολαβικό κέρδος για την τρίμηνη
χρονική διάρκεια της Σύμβασης δεν μπορούν να θεωρηθούν «εύλογα», όπως αυτό απαιτείται στην
παράγραφο 1.6 της Διακήρυξης. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη της
προσφοράς της εταιρείας «Παγώνης Σταμάτης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέτασε την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Αλέξανδρος
Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση)», η οποία ήταν η επόμενη επικρατέστερη βάσει του
πίνακα κατάταξης, προκειμένου να αναδείξει τον προσωρινό ανάδοχο της Διακήρυξης. Κατόπιν
ελέγχου της εν λόγω οικονομικής προσφοράς βάσει της Διακήρυξης 12/2017, η Επιτροπή προτείνει την
κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία «Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα
(Ατομική Επιχείρηση)», η οποία θα είναι και ο προσωρινός Ανάδοχος του έργου.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 η πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση και παρέδωσε, συνοδεία των μελών,
τους φακέλους και υποφακέλους των υποψηφίων στον αρμόδιο υπάλληλο της της Διεύθυνσης
Προμηθειών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Ξένο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελιάννα Παγώνη

Αλίκη Καραγιάννη
Νίκη Κοτρωνάκη
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του συνοπτικού Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού του επί των οδών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 μέχρι και 31/05/2018.
Σήμερα στις 20/02/2018 ημέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο κτίριο του Υπ.Υπο.Με. επί
της οδού Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, στην Αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο, η συσταθείσα με την με
αριθμ. πρωτ. οικ.93554/5977/28-12-2017 απόφαση, Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών
καθαρισμού του επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγου) κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται
οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018
μέχρι και 31/05/2018, προκειμένου να εξετάσει τον φάκελο δικαιολογητικών της εταιρείας
«Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση)», η οποία προτάθηκε ως προσωρινός
Ανάδοχος του Έργου.
Παρέστησαν:
α) Η πρόεδρος, Αλίκη Καραγιάννη
β) τα Μέλη


Ελιάννα Παγώνη (σε αντικατάσταση του ασθενούς μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης κ.
Καντούτσα Κωνσταντίνου)



Νίκη Κοτρωνάκη

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία :
Η πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την παραλαβή με σχετικό
πρακτικό παραλαβής από τον αρμόδιο υπάλληλο της της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών κ. Ξένο, του φακέλου με δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό
του προσωρινού αναδόχου «Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση)».
Ακολούθως η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου με τα
δικαιολογητικά, αποσφράγισε και υπέγραψε το σύνολο των προσκομισθέντων εγγράφων και
προχώρησε στον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκε το σύνολο των δικαιολογητικών πλην του
δικαιολογητικού 3 της Διακήρυξης «Πιστοποιητικό Αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.»,
λόγω καθυστέρησης έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Εντός του
φακέλου υπήρχε και σχετική υπεύθυνη δήλωση του κ. Αλέξανδρου Γιαννακόπουλου για την
προσκόμιση των πιστοποιητικών περί πτώχευσης αμέσως μόλις εκδοθούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών
και φωτοαντίγραφο του αποκόμματος κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο Πρωτοδικείο.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ικανοποίηση των
όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αριθμ. 12/2017 Διακήρυξης.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 η πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση και ενημέρωσε σχετικώς τον αρμόδιο
υπάλληλο της της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Ξένο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελιάννα Παγώνη

Αλίκη Καραγιάννη
Νίκη Κοτρωνάκη
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