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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν.
4412/2016, που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο
Μαρούσι».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «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) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «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) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.14 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «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) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
1.16 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.17 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ 120/Β) 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) «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) 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) 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) 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. οικ. 97763/7905/12-12-2018, Διακήρυξη 26/2018 [ΑΔΑΜ: 18PROC004174916]
του συνοπτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το κτίριο της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε –
Παπάγου) και για το κτίριο του Υπουργείου επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι.
2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ Β’ 173] με τίτλο :
«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 1050/19-02-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.[ΑΔΑ:99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ] με θέμα :
«Διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου
ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης».
4. Το γεγονός ότι η κανονιστική μεταβολή που επήλθε με την αύξηση του κατώτατου μισθού μετά τη
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο της εν
εξελίξει διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ομαλή εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν
ανατεθεί.
5. Το από 27-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού της υπ’
αριθμόν 26/2018 Διακήρυξης, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τη ματαίωση της
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διαδικασίας του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 17321/1239/01-03-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών [ΑΔΑΜ:19PROC004551070/ΑΔΑ:6Λ2Η465ΧΘΞ-Ν4Ι], με θέμα : «Ματαίωση
του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι
[Διακήρυξη 26/2018 – ΑΔΑΜ : 18PROC004174916] και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν. 4412/2016».
7. Το από 06-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι για τη παραπάνω διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό,
υπέβαλαν προσφορά οι παρακάτω εταιρίες :
(i)

KOLOSSOS SECURITY GROUP – Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - ΙΕΠΥΑ –

(ii)
(iii)

Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Α.Ε.
FGS SECURITY G.S. E.E. -Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.
IMPERIAL GROUP SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

9.Το γεγονός ότι οι τεχνικές προσφορές των εταιριών : 1. KOLOSSOS SECURITY GROUP και 2. IMPERIAL
GROUP SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, για τους λόγους που
αναλύονται στο πρακτικό της Επιτροπής.
10. Την οικονομική προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία FGS SECURITY E.E. ΙΕΠΥΑ, η οποία αφορά
τα δύο (2) κτίρια του Υπουργείου και αναλύεται ως ακολούθως :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ Β

Κεντρική Υπηρεσία
Υπουργείου
(Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε – Δήμος
Παπάγου)

Κτίριο
Υπουργείου επί
της Λ. Κηφισίας
37-39 στο
Μαρούσι

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

9.199, 86 €

25.961,85 €

35.161,71€

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

11.407,82 €

32.192,69€

43.600,52 €

FGS SECURITY E.E. ΙΕΠΥΑ

ΣΥΝΟΛΟ

11. Το γεγονός ότι το τίμημα για την εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία
με την επωνυμία: «FGS SECURITY E.E. ΙΕΠΥ», καλύπτει όλους τους όρους της αριθμ. πρωτ. οικ.
17321/1239/01-03-2019 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 06-03-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, και κατακύρωση του
αποτελέσματος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης που αφορά το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος
Παπάγου) και το κτίριο του Υπουργείου επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, στην εταιρία φύλαξης
με την επωνυμία : «FGS SECURITY E.E. ΙΕΠΥ», (ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ, τκ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ - ΑΦΜ : 800583147Δ.Ο.Υ. : ΚΙΛΚΙΣ- τηλ: 23410 70647 & fax: 23410 70661) , για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης, με συνολικό κόστος για τη φύλαξη των ως άνω κτιρίων, το ποσό των
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τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ΕΥΡΩ και εβδομήντα ενός λεπτών ΕΥΡΩ #35.161,71€#, πλέον
τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ΕΥΡΩ και πενήντα
δύο λεπτών #43.600,52€#
2. Οι πληρωμές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα ως άνω κτίρια του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, θα γίνονται τμηματικά, σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, και μετά την οριστική,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης-Επίβλεψης και Παραλαβής του Υπουργείου, η οποία θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
3.Συγκροτούμε Επιτροπή Παρακολούθησης – Επίβλεψης και Παραλαβής, αποτελούμενη από τους
υπαλλήλους :
Τακτικά μέλη :
1. Καραβασίλη Μαρία,…………….…., ως πρόεδρο
2. Μαρούδης Αναστάσιος ,..….……. ως μέλος
3. Κωσταρέλος Ευστράτιος ……….… ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χωματά Πολυξένη……. ως πρόεδρο
2. Μπίλλης Γρηγόριος,... ως μέλος
3. Περέογλου Δημήτριος, ως μέλος

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει άμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα
ή άλλου νομίμου λειτουργούντος πιστωτικού ιδρύματος, αξίας ίσης με το 5% της χωρίς Φ.Π.Α. δαπάνης
της υπηρεσίας φύλαξης. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καθοριστούν αναλυτικά όλες οι
λεπτομέρειες για την ορθή εκτέλεση του έργου.
6. Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gr και www.ggde.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μάγδα Μακρή
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ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ : Το από 06-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ.Υ.&Με.
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών

4- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5- Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κα. Α. Πασχοπούλου.
6- Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, δια της Προέδρου κας. Καραβασίλη Μαρίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ :
1. KOLOSSOS SECURITY GROUP – ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ΙΕΠΥΑ
2.

[τηλ. : 210 8066500, e mail : info@kolossosnet.gr ]
FGS SECURITY G.S. E.E. [e mail : galeidis@falconsecuritygs.gr ]

3.

IMPERIAL GROUP SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., [e mail : info@imperialgroupsecurity.eu.]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Α. Κουτσονίκας
3- Χαρ. Ξένος
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Πρακτικό

της Επιτροπής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου
που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως
2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφόρου
Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, προυπολογισθείσας δαπάνης πενήντα πέντε
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #55.800,00#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, τρεις
(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Στου Παπάγου σήμερα, 6-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ, συνήλθε στη
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού, που συστάθηκε με τη με αριθμό πρωτ. οικ. 17321/1239/1-03-2019
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
αποτελούμενη από:
•

την πρόεδρο της Επιτροπής κα. Πασχοπούλου Αναστασία, Προϊσταμένη
Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης
Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6)

•

τα μέλη της Επιτροπής:

1. κ. Καλογριδάκη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Υπεραστικών
Μεταφορών της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών
2. κα. Κουτσοδήμου Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος Παρακολούθησης
Εποπτευόμενων Φορέων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή αποφάσισε τη διενέργεια της
διαδικασίας κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016, δηλαδή την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών .
Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας δεν παρευρέθηκαν νόμιμοι
εκπρόσωποι των προσφερόντων (υποψηφίων αναδόχων).
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία, αφού παρέλαβε από τη Γραμματεία
τους φακέλους των προσφορών, που κατατέθηκαν, κατά τα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές
είναι, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, οι εξής :
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Πίνακας 1. Τεχνικές Προσφορές που υποβλήθηκαν
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
IMPERIAL GROUP SECURITY MON. ΕΠΕ
FGS SECURITY Ε.Ε ΙΕΠΥΑ
KOLOSSOS SECURITY GROUP – Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία – ΙΕΠΥΑ [ΑΠ: 100761/21-12-2018]Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Α.Ε.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού (01-03-2019) και στη
συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» των ως άνω προσφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στη Διακήρυξη, και αφού μονόγραψε τους εν λόγω φακέλους, που
αφορούν στον κάθε υποψήφιο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των
στοιχείων τους. Από τον έλεγχο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι οι προσφέροντες
κατά τον παραπάνω Πίνακα κατέθεσαν πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η
εταιρεία με την επωνυμία “IMPERIAL GROUP SECURITY MON. ΕΠΕ” δεν
προσκόμισε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και η KOLOSSOS SECURITY GROUP –
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε ποτέ προσωπικό, όπως
αναφέρεται στη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τους λόγους αυτούς δεν
αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονομικών τους προσφορών.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου
να προχωρήσει αμέσως στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της παρακάτω
οικονομικής προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Διακήρυξη για την
εν λόγω παροχή υπηρεσιών, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η
συμφερότερη (χαμηλότερη) από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
FGS SECURITY Ε.Ε ΙΕΠΥΑ

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της
ως άνω προσφοράς και αφού μονόγραψε εν λόγω φάκελο που αφορά τον ως άνω
υποψήφιο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους.
Έπειτα, η Επιτροπή κατέγραψε την προσφορά, ως ακολούθως (πίνακας 2) :
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Πίνακας 2. Οικονομική Προσφορά
Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

FGS SECURITY
Ε.Ε ΙΕΠΥΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝH ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ Β’
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

9.199,86 € (Τμήμα Α΄)
25.961,85 € (Τμήμα Β΄)
Σύνολο: 35.161,71 €

43.600,52 €

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα
Α) την απόρριψη σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης [ΑΔΑ: 6Λ2Η465ΧΘΞΝ4Γ], της εταιρείας με την επωνυμία “IMPERIAL GROUP SECURITY MON. ΕΠΕ”
διότι δεν προσκόμισε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και της εταιρείας με επωνυμία
“KOLOSSOS SECURITY GROUP – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ” διότι δεν απασχολεί ούτε
απασχόλησε ποτέ προσωπικό, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας
Β) την ανάδειξη ως αναδόχου , σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς της ζητούμενης υπηρεσίας την εταιρία με την επωνυμία :
FGS SECURITY Ε.Ε ΙΕΠΥΑ, με συνολικό προσφερόμενο τίμημα: 43.600,52 €
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λύθηκε η συνεδρίαση.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος
Πασχοπούλου Αναστασία

Τα Μέλη
Καλογριδάκης Κων/νος
Κουτσοδήμου Μαρία

