
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη,  07/07/2021

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 07 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:30 οι

1. Κος Ηλίας Βαλιάκος, γεωλόγος, υπάλληλος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου

Δάσους Λέσβου, ως πρόεδρος της επιτροπής,

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

Δάσους Λέσβου, ως μέλος της επιτροπής που ασκεί και τα καθήκοντα γραμματέως και

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

Λέσβου, ως μέλος της επιτροπής,

του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  εκπόνησης  μελέτης  με  τίτλο

«Ηλεκτρολογικός  και  λοιπός  εξοπλισμός  νέας  πτέρυγας  Μουσείου  Φυσικής  Ιστορίας

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» και αριθμ. πρωτοκόλλου 789/31-05-2021, που συγκροτήθηκε

με την υπ’ αριθμ. 14.1/267/05-03-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Μουσείου, συγκεντρώθηκαν για

τη διενέργεια, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού,

συνολικού  προϋπολογισμού  62.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%),  με  κριτήριο

κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς,  βάσει  βέλτιστης

σχέσης ποιότητας-τιμής. Η εκπόνηση της μελέτης  χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΜΠ 988

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2020 με ενάριθμο 2020ΜΠ9880003.

Στις 12:30 ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού και

αποσφράγισης των προσφορών. Αποσφραγίζονται (κατά σειρά κατάθεσης) ο κυρίως φάκελος

προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.

Κατέθεσε εμπρόθεσμα την προσφορά ένας (1) υποψήφιος όπως αναγράφεται στον Πίνακα 1:

α/

α

Υποψήφιος ανάδοχος Υποβολή

προσφοράς

1. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΗΒΑ αρχιτέκτονας μηχ, 

ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πολιτικος μηχ., ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

1152/20-07-2021

Πίνακας 1. Προσφέρων στον διαγωνισμό

Σ ε λ ί δ α  1  α π ό  3



Μετά  την  ως  άνω  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στον  έλεγχο  των

υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 20 της υπ. αριθμ.

789/31-05-2021διακήρυξης. 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη ένωση οικονομικών φορέων: 

1. Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (  ΤΕΥΔ  )   ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ-ΦΡΑΓΚΟΥ  ΗΒΑ,

ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ με την απαραίτητη εξουσιοδότηση

του νόμιμου εκπροσώπου της ένωσης

2. Εγγυητική Συμμετοχής συνολικού ποσού 1.000,00€

Η Επιτροπή διαπίστωσε  ότι  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  της  ένωσης  οικονομικών  φορέων

πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αριθμ. πρωτοκόλλου 789/31-05-2021 διακήρυξη.

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  επικοινώνησε  με  τon εκδότη  της  υποβληθείσας

εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να  διαπιστώσει την εγκυρότητά τηςς. 

Η  επιτροπή  επίσης   διαπίστωσε  την  εγκυρότητα  του  από  14/07/2021  υπ.  αριθμ.  2103

γραμμάτιου  σύστασης  παρακαταθήκης  που  εκδόθηκε  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και

Δανείων για λογαριασμό της διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων κατόπιν επικοινωνίας

με την εν λόγω υπηρεσία.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

21.1 και 21.2. της διακήρυξης. 

Η  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς  της  διαγωνιζόμενης  ένωσης

οικονομικών φορέων καταγράφεται παρακάτω:

α/α Κριτήρια 
αξιολόγησης

Εύρος 
Βαθμολογίας

Συντελεστής 
βαρύτητας (Σ)

Βαθμολογία
(Κ)

Σταθμισμένη
Βαθμολογία

1 Κατανόηση 
αντικειμένου και 
στόχων της μελέτης

1-100 50% 100 50

2 Μεθοδολογία 
εκπόνησης μελέτης 
(κάλυψη 
απαιτήσεων, 
επάρκεια 
διαδικασιών για την 
εκπόνηση της 
μελέτης, 
χρονοδιάγραμμα, 
στελέχωση ομάδας)

1-100 30% 100 30

3 Οργάνωση 
οικονομικού φορέα 
(επάρκεια ομάδας 
μελέτης)

1-100 20% 100 20

Σύνολο 100,00% 100

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 1

Σ ε λ ί δ α  2  α π ό  3



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

κατατεθεί το παρόν πρακτικό προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της επιτροπής

αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση του προέδρου.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βαλιάκος Ηλίας 

Πρόεδρος

Μπάτσιος Δημήτριος Πλουσάκη Βασιλική

Σ ε λ ί δ α  3  α π ό  3
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