
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
10/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
9 Ιουλίου 2018, 10:00 πμ-11:15 πμ

Αίθουσα αρ. 117, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" 

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αλεξάνδρα Γαλανού , Πρόεδρος
Ανδρέας Παναγιώτου, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος
Χρίστος Ν.Σχίζας, Μέλος
Χρίστος Χαραλάμπους, Μέλος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4028/2018  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ. UCY-2018-002-BIO για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων,
βιολογικών αντιδραστηρίων και υλικών εργαστηρίων για το Τμήμα Βιολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου(Συνεδρία Αρ. 9/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ - 18/6/2018: Το
Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε και ενημερώθηκε
για όλα όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό και αφού εξέτασε όλα
τα ενώπιον του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης που έλαβε από τον
Γραμματέα του Συμβουλίου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Ελεγκτική
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, τόσο προφορικά όσο και μέσω αποστολής μηνύματος SMS,
κατά την οποία η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με την εκ των
υστέρων λήψη τιμών μέσω διευκρινίσεων (παρ.4.2, σελ.16 της έκθεσης αξιολόγησης) και
αναφέρθηκε στη δυνατότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης να ζητήσει διευκρινίσεις για τα
ελλείποντα και ελλιπή Έντυπα 5 που αφορούσαν σε προηγούμενες συμβάσεις των
προσφερόντων, αποφάσισε τα ακόλουθα:(α) Να ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης
να υποβάλει συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης λαμβανομένης υπόψη της υπόδειξης
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την εκ των υστέρων λήψη τιμών από τους
προσφέροντες.- Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε και ενημερώθηκε για
όλα όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον
του στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην
υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης: 
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(α) την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στους  ακόλουθους  προσφέροντες,  των  οποίων  οι
προσφορές  τους  για  τα  είδη  που  τους  κατακυρώνονται  έχουν  αναδειχτεί  ως  αυτές  με  τη
χαμηλότερη τιμή και ικανοποιούν τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού,
για το συνολικό ποσό των €120.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 
 

Biotronics Ltd για το ποσό των €2.954,01
Scientronics Ltd για το ποσό των €12.979,06
A.J. Vouros Ltd για το ποσό των €26.888,39
En-Ergon Scientific EES Ltd για το ποσό των €14.054,17
Elincou Diagnostics Ltd για το ποσό των €10.851,82
Medisell Co. Ltd για το ποσό των €2.919,13
Lab Supplies Π. Γαλάνης & ΣΙΑ Ο.Ε. για το ποσό των €19.245,20
C. Georgiou (Lab Supplies) Ltd για το ποσό των €19.158,95
Sundial Co. Ltd για το ποσό των €10.949,26

 
 
 
Πίνακες με τα είδη που κατακυρώνονται σε κάθε ένα από τους πιο πάνω οικονομικούς φορείς
καθώς και  πίνακες  για  τα  είδη  που προσφέρθηκαν και  τα  οποία  απορρίφθηκαν είτε  λόγω
ψηλότερης τιμής είτε επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του
διαγωνισμού, επισυνάπτονται στην Έκθεση Αξιολόγησης. 
 
(β) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας C&VKriticos Ltd επειδή δεν υπέβαλε το Έντυπο
5 και 7. 
 
(γ) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Celera Chemical  Ltd επειδή δεν πληροί το
κριτήριο σχετικά με την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα. 
 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 Ιουλίου 2018   
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