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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 
 
 
 
 

Μυτιλήνη,  21.10.2020 

 

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. οι 

1. Κος Ζούρος Νικόλαος, διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου,  ως πρόεδρος της επιτροπής, 

2. Κος Μπάτσιος Δημήτριος, υπάλληλος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου, ως μέλος της επιτροπής με καθήκοντα γραμματέα 

3. Κα Πλουσάκη Βασιλική, υπάλληλος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου, ως μέλος της επιτροπής 

 
του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων ανασκαφής» και αριθμό 

πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8.1/258/19.09.2020 

απόφαση του Δ.Σ. του Μουσείου, συγκεντρώθηκαν για τη διενέργεια, την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 46.014,93€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες 

απολιθωμάτων» της Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής -Σιγρίου 

Λέσβου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001063. 

Στις 11:00 ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Κατέθεσαν εμπρόθεσμα την προσφορά τρεις (3) υποψήφιοι όπως αναγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 1 

Προσφέροντες στο διαγωνισμό 

α/α Υποψήφιος ανάδοχος 

1. ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. 

2. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε.  

3. ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

 

Oι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 

πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν 
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αποσφραγίσθηκε, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, θα αποσφραγισθεί σε 

μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020 

διακήρυξη.  

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε» ηλεκτρονικά 

έχουν ως εξής: 

 Εγγύηση Συμμετοχής: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 633/749189-1/Α’ 

 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

 Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας  

 Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου  

 ΦΕΚ σύστασης 

 Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

 Τροποποιημένο Καταστατικό 

 Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

ακρίβειας, πληρότητας και επάρκειας που ορίζονται στην αριθμ. πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020 

διακήρυξη. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου ««ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020 διακήρυξη.  

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος ««ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε.» ηλεκτρονικά έχουν ως εξής: 

 Εγγύηση Συμμετοχής: Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης No 7631, 14/10/2020 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σε συμφωνία με τις τεχνικές 

προδιαγραφές για  Κ. Φανουράκης και Ε. Επταμηνιτάκη 

 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπησης για  Κ. Φανουράκης και Ε. Επταμηνιτάκη 

 Ποινικά Μητρώα για Κ. Φανουράκης και Ε. Επταμηνιτάκη 

 Φορολογική Ενημερότητα για Φανουράκης Επταμηνιτάκη ΟΕ 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα για Φανουράκης Επταμηνιτάκη ΟΕ 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα για  Κ. Φανουράκης και Ε. Επταμηνιτάκη  

 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη αναγκαστικής διαχείρισης περιουσίας και μη τέλεσης 

υπό εκκαθάριση για Φανουράκης Επταμηνιτάκη ΟΕ, Κ. Φανουράκης και Ε. Επταμηνιτάκη  

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη πτώχευσης για Φανουράκης Επταμηνιτάκη ΟΕ, Κ. 

Φανουράκης και Ε. Επταμηνιτάκη  
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 Καταστατικό εταιρείας και Τροποποιήσεις Καταστατικού 

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

ακρίβειας, πληρότητας και επάρκειας που ορίζονται στην αριθμ. πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020 

διακήρυξη. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020 

διακήρυξη.  

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» ηλεκτρονικά 

έχουν ως εξής: 

 Εγγύηση Συμμετοχής: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής GRZ114324 15/10/2020 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 Αιτιολογική έκθεση-Δήλωση ΙΜΠΕΞ και επισυναπτόμενα έγγραφα 

 Υπεύθυνη δήλωση ισχύος σύνθεσης μελών Δ.Σ.  

 Υπεύθυνη δήλωση περί αποκλεισμού -νομικών περιορισμών 

 Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων 

 Υπεύθυνη δήλωση περί ομάδων συμμετοχής 

 Πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων 

 Καταστατικό εταιρείας 

 Τροποποίηση καταστατικού 

 ΦΕΚ σύστασης 

 ΦΕΚ  σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Εκπροσώπηση 

 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

 Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας  

 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

ακρίβειας, πληρότητας και επάρκειας που ορίζονται στην αριθμ. πρωτοκόλλου 1480/29-09-2020 

διακήρυξη. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα πως τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής των  υποψήφιων αναδόχων «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.», ««ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε» και  «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης 

του διαγωνισμού. 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας ανοίγματος και 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού.  

Μετά την αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων της προσφοράς της εταιρείας ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. 

προκύπτει η ακόλουθη  βαθμολογία με την αντίστοιχη τεκμηρίωση: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 

Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης  

1 Η ποιότητα των προσφερόμενων 

υλικών με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

80 120 45 % 100 

2 Τα λειτουργικά και αισθητικά 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

υλικών. 

80 120 30 % 100 

Σύνολο Α Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 75 % 75 

 

Β Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης  

1 Η ποιότητα της εξυπηρέτησης 

(SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας 

εκ μέρους του προμηθευτή. 

80 120 5 % 100 

2 Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, 

ειδίκευση και ο διατιθέμενος 

εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

80 120 10 % 100 

3 Ο χρόνος παράδοσης και η 

διαθεσιμότητα των υλικών. 

80 120 10 % 100 

Σύνολο Β Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 25 % 25 

Σύνολο βαθμολογίας Α και Β ομάδας 100 

 

Για την ομάδα Α 

1. Η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης:  

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» προσφέρει παραδοτέα που αντιστοιχούν 

ακριβώς στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

2. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» προσφέρει παραδοτέα που αντιστοιχούν 

ακριβώς στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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Για την ομάδα Β 

1. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (Service) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του 

προμηθευτή: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» διαθέτει, σύμφωνα με την προσφορά που 

κατέθεσε επαρκή ποιότητα εξυπηρέτησης και την ικανότητα παροχής τεχνικής βοήθειας. 

2. Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της προμήθειας: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε, 

απέδειξε ότι κατέχει επαρκή εμπειρία, ειδίκευση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

υλοποίηση της προμήθειας. 

3. Ο χρόνος παράδοσης και η διαθεσιμότητα των υλικών. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» διαθέτει, σύμφωνα με την προσφορά που 

κατέθεσε, όλα τα υλικά ετοιμοπαράδοτα. 

 

Μετά την αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων της προσφοράς της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 

Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης  

1 Η ποιότητα των προσφερόμενων 

υλικών με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

80 120 45 % 110 

2 Τα λειτουργικά και αισθητικά 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

υλικών. 

80 120 30 % 105 

Σύνολο Α Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 75 % 81 

 

Β Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης  

1 Η ποιότητα της εξυπηρέτησης 

(SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας 

εκ μέρους του προμηθευτή. 

80 120 5 % 100 

2 Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, 

ειδίκευση και ο διατιθέμενος 

εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

80 120 10 % 100 

3 Ο χρόνος παράδοσης και η 

διαθεσιμότητα των υλικών. 

80 120 10 % 100 

Σύνολο Β Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 25 % 25 
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Σύνολο βαθμολογίας Α και Β ομάδας 106 

 

Για την ομάδα Α 

1. Η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης:  

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. 

αναφέρεται σε συγκεκριμένα επώνυμα παραδοτέα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της διακήρυξης και επισυνάπτει τεχνικά φυλλάδια. 

2. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. 

αναφέρεται σε συγκεκριμένα επώνυμα παραδοτέα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της διακήρυξης και επισυνάπτει τα απαραίτητα φυλλάδια του κάθε κατασκευαστή όπου 

αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδοτέων. 

 

Για την ομάδα Β 

1. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (Service) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του 

προμηθευτή: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. διαθέτει, 

σύμφωνα με το έντυπο που κατέθεσε την εξυπηρέτηση και την τεχνική βοήθεια. 

2. Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της προμήθειας: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. 

σύμφωνα με τα έντυπα που κατέθεσε, απέδειξε ότι κατέχει την εμπειρία, ειδίκευση και 

τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση της προμήθειας. 

3. Ο χρόνος παράδοσης και η διαθεσιμότητα των υλικών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 0.Ε. διαθέτει, 

σύμφωνα με τα έντυπα που κατέθεσε, όλα τα υλικά ετοιμοπαράδοτα. 
 

 

Μετά την αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων της προσφοράς της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 

Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης  

1 Η ποιότητα των προσφερόμενων 

υλικών με βάση τις τεχνικές 

80 120 45 % 110 
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προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2 Τα λειτουργικά και αισθητικά 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

υλικών. 

80 120 30 % 105 

Σύνολο Α Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 75 % 81 

 

Β Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης  

1 Η ποιότητα της εξυπηρέτησης 

(SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας 

εκ μέρους του προμηθευτή. 

80 120 5 % 100 

2 Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, 

ειδίκευση και ο διατιθέμενος 

εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

80 120 10 % 100 

3 Ο χρόνος παράδοσης και η 

διαθεσιμότητα των υλικών. 

80 120 10 % 100 

Σύνολο Β Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 25 % 25 

Σύνολο βαθμολογίας Α και Β ομάδας 106 

 

Για την ομάδα Α 

1. Η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης:  

 Ο υποψήφιος ανάδοχος ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. αναφέρεται σε συγκεκριμένα επώνυμα 

παραδοτέα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και επισυνάπτει 

τεχνικά φυλλάδια. 

2. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. αναφέρεται σε συγκεκριμένα επώνυμα 

παραδοτέα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και επισυνάπτει τα 

απαραίτητα φυλλάδια του κάθε κατασκευαστή όπου αναλύονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των παραδοτέων. 

 

Για την ομάδα Β 

1. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (Service) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του 

προμηθευτή: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. διαθέτει, σύμφωνα με το έντυπο που κατέθεσε 

την εξυπηρέτηση και την τεχνική βοήθεια. 

2. Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της προμήθειας: 
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 Ο υποψήφιος ανάδοχος ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με τα έντυπα που κατέθεσε, 

απέδειξε ότι κατέχει την εμπειρία, ειδίκευση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

υλοποίηση της προμήθειας. 

3. Ο χρόνος παράδοσης και η διαθεσιμότητα των υλικών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. διαθέτει, σύμφωνα με τα έντυπα που κατέθεσε, 

όλα τα υλικά ετοιμοπαράδοτα. 
 

 

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, την επικύρωση του ανωτέρω ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της με αρ. πρωτ 1480/29-09-2020 

Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων ανασκαφής». 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει στα μέλη της επιτροπής να διακοπεί η συνεδρίαση και να 

κατατεθεί το παρόν πρακτικό για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. 

 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Ζούρος Νικόλαος 

Πρόεδρος 

Μπάτσιος Δημήτριος Πλουσάκη Βασιλική 

 


