ΑΠΟΦΑΣΗ
1 / 1589 / 24.4.2019
της Εκτελεστικής Επιτροπής
___________________________
Θέμα: Έγκριση του από 23.4.2019 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ.
πρωτ. 649/13.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩ3ΟΡΡΠ-2ΕΠ και ΑΔΑΜ: 19PROC004457519) Συνοπτικού
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των
γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., για ένα (1) έτος

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1) Την Απόφαση 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κανονισμός
Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/320/23.2.2009) και
ειδικότερα την περίπτωση (ιε) του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.
2) Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016) και ειδικότερα το άρθρο 117.
3) Το στοιχείο (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 της κανονιστικής απόφασης 7/513/18.6.2009
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και
Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων
και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009) όπως
ισχύει.
4) Την απόφαση της 1577ης/5.2.2019 (θέμα μόνον) συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΔΑ: 9ΔΚΖΟΡΡΠ-Η9Τ και ΑΔΑΜ: 19REQ004417981)
σχετικά με τη ματαίωση του με αριθ. πρωτ. 3245/20.9.2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού και την έγκριση
διενέργειας νέου Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., για ένα έτος.
5) Τη με αριθ. πρωτ. 649/13.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩ3ΟΡΡΠ-2ΕΠ και ΑΔΑΜ: 19PROC004457519)
Προκήρυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., για ένα
έτος.
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6) Την απόφαση 3/1585/28.1.2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με το από 28.3.2019 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με
αριθ. πρωτ. 649/13.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩ3ΟΡΡΠ-2ΕΠ και ΑΔΑΜ: 19PROC004457519) Συνοπτικού
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., για ένα έτος.
7) Το από 23.4.2019 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών του έτους 2019,
σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών στον ως
άνω Συνοπτικό Διαγωνισμό.
8) Το από 24.4.2019 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει το από 23.4.2019 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ. πρωτ.
649/13.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩ3ΟΡΡΠ-2ΕΠ και ΑΔΑΜ: 19PROC004457519) Συνοπτικού Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής,
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ., για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα:
1) Την απόρριψη των οικονομικών προσφορών των παρακάτω συμμετεχουσών, στον εν λόγω
διαγωνισμό, εταιρειών:
i.

«ΣΙΑΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ», με οικονομική
προσφορά ποσού €59.664,00, πλέον Φ.Π.Α. 24% €14.319,36, συνόλου €73.983,36, διότι το
συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως ορίζεται στην προκήρυξη,
ήτοι ποσού €58.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ή ποσού €71.920,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

ii. «ECO SERVICES ΜΟΝΟΜΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με
οικονομική προσφορά ποσού €54.101,09, πλέον Φ.Π.Α. 24% €12.984,26, συνόλου €67.085,35,
διότι δεν περιλαμβάνει το σύνολο της εκ της εργατικής νομοθεσίας προαπαιτούμενης δαπάνης για
το κόστος προσωπικού και ειδικότερα του κόστους αντικατάστασης εργαζομένων,
iii. «Κ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ - Γ. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ Ο.Ε (DECO CLEANING)», με οικονομική
προσφορά ποσού €54.370,20, πλέον Φ.Π.Α. 24% €13.048,85, συνόλου €67.419,05, διότι δεν
περιλαμβάνει το σύνολο της εκ της εργατικής νομοθεσίας προαπαιτούμενης δαπάνης για το
κόστος προσωπικού και ειδικότερα του κόστους αντικατάστασης εργαζομένων και
iv. «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Σ.Κ.Ε.Κ. Μ.Ε.Π.Ε.)», με οικονομική προσφορά ποσού
€55.767,24, πλέον Φ.Π.Α. 24% €13.384,14, συνόλου €69.151,38, διότι υπήρχαν σφάλματα στον
υπολογισμό του εργατικού κόστους, του επιδόματος αδείας, των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα,
κ.λπ. και των εργοδοτικών εισφορών.
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2) Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των παρακάτω συμμετεχουσών, στον εν λόγω
διαγωνισμό, εταιρειών:
i.

«ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (FANTASY CLEANING
SERVICE)», με οικονομική προσφορά ποσού €54.396,00, πλέον Φ.Π.Α. 24% €13.055,04,
συνόλου €67.451,04,

ii. «ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (NEXUS FACILITY ΙΚΕ)», με οικονομική προσφορά ποσού €56.213,00, πλέον
Φ.Π.Α. 24% €13.491,25, συνόλου €69.704,81,
iii. «SERVICE QUALITY SYSTEMS Α.Ε. (S.Q.S. Α.Ε.)», με οικονομική προσφορά ποσού
€56.604,00, πλέον Φ.Π.Α. 24% €13.584,96, συνόλου €70.188,96 και
iv. «ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝΑΞ Α.Ε.)»,
με οικονομική προσφορά ποσού €57.168,00, πλέον Φ.Π.Α. 24% €13.720,32, συνόλου
€70.888,32,
ως τυπικά αποδεκτές ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα τους, σύμφωνα με τους όρους της εν
λόγω προκήρυξης.

3) Την ανάδειξη της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (FANTASY
CLEANING SERVICE)» ως προσωρινού αναδόχου, καθότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, ποσού ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€54.396,00), πλέον ΦΠΑ 24% δεκατριών χιλιάδων πενήντα πέντε
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€13.055,04), συνόλου εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€67.451,04), προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 649/13.2.2019 (ΑΔΑ:
6ΡΩ3ΟΡΡΠ-2ΕΠ και ΑΔΑΜ: 19PROC004457519) Προκήρυξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

H Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

Ο A΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Π. Γκότσης

Νικόλαος Π. Τρουλλινός

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης
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