
                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της   15/2012  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου.

Αριθ. Απόφασης  165/2012                             Περίληψη
         Προμήθεια σκάφους  παντός καιρού 
         για το πρόγραμμα  LIFE κατόπιν
          διαπραγμάτευσης   
 

     Σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  δημόσια   συνεδρίαση  στο  κατάστημα  του  Δήμου, 
ύστερα από τη με αριθμό 11723/24-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  τοιχοκολλήθηκε  στους  ειδικούς  χώρους 
ανακοινώσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα 
στους  δημοτικούς  συμβούλους  καθώς  και  σε  όλους  τους  Προέδρους  και 
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της περιφέρειας του Δήμου σύμφωνα 
με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για τη  συζήτηση και  λήψη 
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ  16ο 
     Πριν από την έναρξη της  συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε  
σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, ενώ ήταν παρόντες οι 4 από τους 11 
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  της περιφέρειας του Δήμου και οι 5 από 
τους 13 εκπροσώπους τοπικών Κοινοτήτων της περιφέρειας του Δήμου.

Π α ρ ό ν τ ε ς   
1. Βενετίκη Μαρία, Πρόεδρος
2. Καπετάν-Θεολόγου Νικόλαος
3. Κορκοδείλου Μαργαρίτα
4. Αθανασίου Φρατζέσκος
5. Βασιλοπούλου –Κουτέλη Μαρία
6. Μαγουλάς Κων/νος 
7. Μαραβελής Σταμάτιος
8. Μακρή Αθηνά
9. Ψήτος Άγγελος

10.Καραντζοπούλου Βασιλική
11.Κούλουθρος Ιωάννης
12.Λαούδης Ελευθέριος
13. Σουσούδης Θεοδόσιος
14. Θεοδωράκης Διαμαντής
15.Θωμάς Κυριάκος
16. ΛάβδαςΑντώνιος
17.Διαπούλης Αριστοτέλης
18. Βουραζέρης Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
1. Μπάλλας Ελευθέριος 
2. Τζουάννου Αικατερίνη
3. Πανταζή Ειρήνη

5. Βόσσος Ανδρέας
6. Βασταρδής Νικόλαος
7.Μαλταμπές Ιωάννης
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4. Τηνιακός Δημήτριος 8.Παπαχρήστος Χρήστος

  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων              Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Χατζηγρηγορίου Ουρανία Δ.Κ.Άνδρου
2. Τριδήμας Νικόλαος Δ.Κ.Γαυρίου
3. Διαμαντής Φίλιππος Τ.Κ.Κορθίου
4. Πέτσας Πέτρος Τ.Κ.Στενιών 

1. Σπέρτος Ευστάθιος, Τ.Κ.Αποικίων
2. Σταθάκης Λεωνίδας,Τ.Κ.Κοχύλου
3. Φυτρολάκης Σταύρος, Τ.Κ.Συνετίου
4. Λουκίσσας Μιχαήλ, Τ.Κ.Βιταλίου
5. Γκιώνης Πέτρος, Τ.Κ.Άρνης

Α π ό ν τ ε ς     (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
1. Γλυνός Γεώργιος, Τ.Κ.Όρμου Κορθίου
2. ΓαρύφαλλοςΚων/νος,Τ.Κ.Παλαιοκάστρου
3. Καπάκης Δημήτριος, Τ.Κ.Απροβάτου
4. Μπάλλας Γεώργιος, Τ.Κ.Λαμύρων
5. Λένου Ιουλία, Τ.Κ.Μεσαριάς
6. Κουλούρης Σταμάτιος,Τ.Κ.Πιτροφού
7. Βουκελάτου-Κοπελάκη Ζωΐτσα, 
Τ.Κ.Μπατσίου

1. Αθανασίου Καλλιόπη, Τ.Κ.Αμμολόχου
2. ΒλαστάρηςΛεωνίδας, Τ.Κ.Παλαιόπολης
3. Γισδάκης Αντώνιος, Τ.Κ.Καππαριάς
4. Γρηγόρας Ανδρέας, Τ.Κ.Κατακοίλου
5. Μπόθος Θεόδωρος, Τ.Κ.Μακροταντάλου
6.ΔελαγραμμάτικαςΜιχαήλ,Τ.Κ.Α.Γαυρίου
7. Δάρας Βασίλειος, Τ.Κ.Φελλού

8. ΖαννάκηςΓεώργιος,Τ.Κ.Βουρκωτής

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και  ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Ιωάννης Γλυνός 
καθώς επίσης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λοτσάρης Δημήτριος. 
    Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μαρία Ραπτάκη, υπάλληλος του 
Δήμου Άνδρου,  για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
     Η Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  έδωσε το λόγο στο 
Δήμαρχο κ. Ιωάννη Γλυνό, ο οποίος εισηγούμενος    το 16ο    θέμα της ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής:
      «Με την 93/2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια  της  προμήθειας  σκάφους  παντός  καιρού-  πρόγραμμα  Life, 
προϋπολογισμού  δαπάνης  139.974,00€  συμπεριλαμβανομένου  του   Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την 3/2012 θεωρημένη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου  23 του ΕΚΠΟΤΑ.
Με το Α.Π.9000/9-8-2012 έγγραφό μας προσκλήθηκαν τρεις προμηθευτές και 
στη  διαπραγμάτευση  έλαβε  μέρος  η  «ΑΦΟΙ  ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ  ΕΠΕ»  με  το 
διακριτικό τίτλο SARONIC BOATS ΕΠΕ.
     Στη συνέχεια  η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού με την από 18-9-2012 
γνωμοδότηση εισηγείται   υπέρ της  ανάθεσης  της  προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  LIFE», στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο SARONIC BOATS ΕΠΕ, έναντι του 
ποσού των 139.605,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με χρόνο 
παράδοσης  έξι  (6)  μήνες,  επειδή  η  προσφορά  της  καλύπτει  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές  της  προμήθειας  και  συνεπώς  κρίνεται  τεχνικά  αποδεκτή  και 
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επιπλέον η οικονομική της προσφορά είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για 
το Δήμο Άνδρου, καθώς είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
που  καθόρισε  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  απόφαση  έγκρισης  της 
προμήθειας».
    Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
   Το  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  τα   παραπάνω,   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά Πλειοψηφία

      Αποδέχεται την από 18-9-2012 Γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμού και αναθέτει την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΑΙΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  LIFE», στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΕΠΕ με 
τον  διακριτικό  τίτλο  SARONIC BOATS ΕΠΕ,  έναντι  του  ποσού  των 
139.605,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με χρόνο παράδοσης 
έξι (6) μήνες, επειδή η προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας και συνεπώς κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και επιπλέον η οικονομική 
της προσφορά είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο Άνδρου, καθώς 
είναι  εντός  των  ορίων  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  που  καθόρισε  η 
Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση έγκρισης της προμήθειας.
     Η Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
     Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Θεοδόσιος Σουσούδης ψήφισε αρνητικά και 
μεταξύ  άλλων  είπε  ότι  ένα  σκάφος  παντός  καιρού  θα  πρέπει  να  έχει 
πιστοποιητικά τύπου Α  ενώ το συγκεκριμένο  έχει τύπου Β.  Επίσης θεωρεί ότι η 
τιμή για αυτό το σκάφος είναι υπερβολική.
     Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Λάβδας Αντώνιος, Βλάμης Γεώργιος, Θωμάς 
Κυριάκος,  Θεοδωράκης  Διαμαντής,  Διαπούλης  Αριστοτέλης  και  Βουραζέρης 
Χρήστος ψήφισαν αρνητικά και συμφώνησαν με την άποψη του κ. Σουσούδη.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2012.

                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ
             Υπογραφή            δεκαεπτά  (17) υπογραφές
    ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
        Εννέα  (09) Υπογραφές 

           Ακριβές Απόσπασμα
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ                                     ΜΑΡΙΑ  ΡΑΠΤΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνδρος 18/09/2012

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE» ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Στον Δήμο Άνδρου  και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μήνα 
Σεπτεμβρίου   του  έτους  2012  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  11:00  π.μ. 
συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η 
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  3/2012  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου, 
προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαπραγμάτευση 
και  να  γνωμοδοτήσει   για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΣΚΑΦΟΥΣ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΑΙΡΟΥ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά,   όπως 
αναφέρεται στην 3/2012 θεωρημένη μελέτη του Τ.Τ.Υ. & Περιβάλλοντος.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Νικολάου Ισίδωρος, ως Πρόεδρος 

2. Γρηγόρας Μιχαήλ, μέλος

3. Παρλιάρου Ειρήνη, μέλος

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1.  Την  με  αριθμό  03/2012 θεωρημένη   μελέτη  του Τ.Τ.Υ & Περ/ντος Δ. Άνδρου
2. την  με αριθμ. 03/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου , «περί 
συγκρότησης  της  επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης».
3.  την  με αριθμ.  17/21-03-2012  απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής  «περί 
έγκρισης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  όρων  διακήρυξης  της  προμήθειας» 
4.  τις  διατάξεις  της  αριθμ. 11389/1993 απόφασης  του  ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
5. το  από 09-05-2012  πρακτικό της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού, περί 
άγονου διαγωνισμού
6. την με αριθμό  93/2012  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου Δ. Άνδρου, για τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης
7.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9000/9-8-2012 έγγραφο με το οποίο προσκλήθηκαν τρεις 
προμηθευτές

προβαίνει στην έναρξη της διαπραγμάτευσης.
Στη διαπραγμάτευση έλαβε μέρος 
1. ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΕΠΕ με δ.τ. SARONIC BOATS ΕΠΕ

Ο φάκελος προσφοράς κατατέθηκε αυτοπροσώπως από τoν κ. Μπληζιώτη 
Ιγνάτιο με ΑΔΤ ΑΒ 228374. Η επιτροπή προέβη στην αρίθμηση του φακέλου με τον 
αριθμό ένα και στη μονογραφή του από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τα δικαιολογητικά μονογράφηκαν από τα μέλη της 
επιτροπής. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  καταγράφονται στο παρόν πρακτικό και 
είναι τα εξής:
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1) Καταστατικά εταιρείας
2) Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  7.000,00€  (EΘΝΙΚΗ,  ΑΡΙΘ.  144/700398-

6/17-09-2012)
3) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. πρωτ. 655/10-01-2012
4) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ.
6) απόσπασμα  ποινικού  μητρώου   από το  οποίο   προκύπτει  ότι  δεν  έχουν 

καταδικαστεί  για  αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, (Μπληζιώτης Ιγνάτιος και Μπληζιώτης Δημήτριος)

7) πιστοποιητικά  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  από  τα  οποία   προκύπτει  ότι  δεν 
τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό 
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη διαδικασία

8) Υπεύθυνη δήλωση ότι 
- έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων 

και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- η εταιρεία δεν έχει προμηθεύσει Δημόσιο φορέα
- η προσφορά ισχύει για έξι μήνες από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.
- η εταιρεία διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών και αναλαμβάνει την υποχρέωση 

κάλυψης για 3 χρόνια 
- Θα παραδοθεί το σκάφος στο Δήμο εντός 6 μηνών από την ημέρα ανάθεσης
- Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος.

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  αφού  έλεγξε  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  του 
προμηθευτή,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  της  Διακήρυξης,  διαπιστώνει  ότι  ενώ  η 
προθεσμία παράδοσης της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης 
ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την  υπογραφή της σύμβασης, ο 
προμηθευτής  έχει  δηλώσει  ότι  θα  παραδώσει  το  σκάφος στο Δήμο εντός  έξι  (6) 
μηνών από την ημέρα ανάθεσης.
Ο προμηθευτής αιτιολογεί την  αύξηση του χρόνου παράδοσης, διότι θα εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη αντοχή στα πολυεστερικά μέρη του σκάφους καθώς τα συγκεκριμένα 
υλικά  θέλουν  αρκετό  χρόνο  για  να  πολυμεριστούν  και  να  πετύχουν  την  ύψιστη 
αντοχή τους.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η αύξηση του χρόνου παράδοσης είναι προς όφελος της 
αντοχής της προμήθειας και γνωμοδοτεί ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΕΠΕ με δ.τ. 
SARONIC BOATS ΕΠΕ έχει έγκυρο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προβαίνει  στον  έλεγχο  και  αξιολόγηση  της  τεχνικής 
προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΕΠΕ με δ.τ.  SARONIC BOATS ΕΠΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΣΥ και τα κριτήρια αξιολόγησης της Διακήρυξης.

Η εταιρεία  προσφέρει :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Το σκάφος  είναι αλιευτικού τύπου κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυεστέρα με 
υαλοίνες.
Η γάστρα του διαιρείται σε πέντε στεγανά διαμερίσματα από ισάριθμους μπουλμέδες.
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Θα διαθέτει εσωτερικό χώρο πλοήγησης με καντράν οργάνων και κάθισμα χειριστού.
Καθιστικό τεσσάρων ατόμων με τραπέζι που γίνεται και κρεβάτι (για χρήση φορείου) 
και ένα γραφείο πίσω από το κάθισμα του οδηγού.
Χρώμα σκάφους λευκό με γραμμή ισάλου χρώματος μπλε.
Μήκος ολικό  9,90μ
Πλάτος 3,10μ
Βύθισμα 0,97μ
Βάρος (χωρίς μηχανή)  4125 κιλά
Μηχανοκίνηση  εσωλέμβια μηχανή
Μέγιστη ισχύς 220kw
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού  130lt
Χωρητικότητα δεξαμενής πετρελαίου  680lt
Χωρητικότητα δεξαμενής αποβλήτων  30lt
Ηλεκτρολογικό δίκτυο 12V
Χωρητικότητα μπαταριών 2χ200 Ah
Κατηγορία σχεδίασης  Β
Μέγιστο ολικό φορτίο 1940kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 1100kg
Μέγιστο αριθμός ατόμων 8

Στον τεχνικό φάκελο εμπεριέχονται
α. Πλήρη περιγραφή του σκάφους, των συστημάτων του και του εξοπλισμού 

του.
β.Πίνακα προσφερομένου ηλεκτρομηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
γ. Εγχειρίδιο σκάφους.

Η επιτροπή μετά από έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας 
και  σε  σχέση  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  3/2012  μελέτης  με  τίτλο  : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE  θεωρεί ότι  το 
προσφερόμενο σκάφος  είναι τεχνικά αποδεκτό και  προβαίνει στην βαθμολόγηση 
του ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ  Α  :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  70%

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ

Ε.Σ.
Β.

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ

Α1. Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης 95 0,20 19

Α2. Στοιχεία  υλικών:χαρακτηριστικά, ποιότητα 
κατασκευής, υλικά κατασκευής, αντοχή, 
σχεδιασμός, εργονομία, κ.α.

95 0,15 14,25

Α3. Απόδοση, λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
τεχνολογική  στάθμη  σκάφους και εξοπλισμού, 

95 0,20 19
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επιδόσεις σε δυσμενείς συνθήκες, ασφάλεια, 
κλπ.

Α4. Επιπρόσθετος εξοπλισμός και δυνατότητες 
αναφορικά με την ασφάλεια και άνεση των 
επιβαινόντων.

95 0,15 14,25

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 0,70 66,5

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  30%
         

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ

Ε.Σ.
Β.

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ

Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 95 0,05 4,75
Β2. Ανταλλακτικά, συντήρηση (service) και τεχνική 

υποστήριξη από τον προμηθευτή μετά την 
πώληση (τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 
συντήρησης και επισκευών).

95 0,10 9,5

Β3.
Χρόνος και τόπος παράδοσης 95 0,05 4,75

Β4. Παρόμοιες επιτυχώς λειτουργούσες προμήθειες 
- Βεβαιώσεις. 95 0,10 9,5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
0,30 28,5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β) 95

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΕΠΕ με δ.τ. 
SARONIC BOATS ΕΠΕ  κρίνεται τεχνικά αποδεκτή από την επιτροπή αξιολόγησης 
του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει  στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της 
εταιρείας SARONIC BOATS - ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

H  οικονομική προσφορά έχει ως εξής:
• Η  εταιρεία   ΑΦΟΙ  ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ  ΕΠΕ  με  δ.τ.  SARONIC  BOATS  ΕΠΕ 

προσφέρει συνολική τιμή με Φ.Π.Α.23%: 139.605,00 ευρώ.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο 
της Οικονομικής Προσφοράς προς τη Συνολική της Βαθμολογία.
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Από την ανωτέρω οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου και με βάση τον γενικό 
βαθμό  προκύπτει  ότι  η  ανοιγμένη  προσφορά  (Οικονομική  προσφορά  /  συνολική 
βαθμολογία), είναι η ακόλουθη:

• Η εταιρεία  SARONIC BOATS - ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ έχει 
ανοιγμένη προσφορά :  139.605/95 = 1469,526

H Επιτροπή γνωμοδοτεί

υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  LIFE» στην  εταιρεία ΑΦΟΙ  ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ  ΕΠΕ  με  δ.τ.  SARONIC 
BOATS  ΕΠΕ έναντι  του  ποσού  των  139.605,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
23%, με  χρόνο  παράδοσης  έξι  (6)  μήνες,  επειδή  η  προσφορά  της  καλύπτει  τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και συνεπώς κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και 
επιπλέον  η οικονομική της προσφορά  είναι  ικανοποιητική  και  συμφέρουσα  για το 
Δήμο  Άνδρου καθώς είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού που 
καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση έγκρισης της προμήθειας.

Για  τα  παραπάνω  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό, το  οποίο  υπογράφεται  ως 
εξής :

. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Νικολάου Ισίδωρος, ως Πρόεδρος 

2. Γρηγόρας Μιχαήλ, μέλος

3. Παρλιάρου Ειρήνη, μέλος
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