
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
13/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
8 Οκτωβρίου 2018, 10:30 πμ-11:15 πμ

Αίθουσα αρ. 114, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" 

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αλεξάνδρα Γαλανού , Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Μέλος
Ανδρέας Παναγιώτου, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΠΟ, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος
Χρίστος Χαραλάμπους, Μέλος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χρίστος Ν.Σχίζας, Μέλος (Απουσία στο εξωτερικό) 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5466/2018  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ. UCY-2018-038-ΧΗΜ - Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων,
Υαλουργικών, Αναλωσίμων και Μικροεξοπλισμού - Έκθεση Αξιολόγησης 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Το  Συμβούλιο  αφού  μελέτησε  την  Έκθεση  Αξιολόγησης  και  τη  συμπληρωματική  Έκθεση
Αξιολόγησης  που  υποβλήθηκε  στις  8/10/2018  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης και αφού ενημερώθηκε από τον Γραμματέα του Σώματος κ. Άδωνη Μακρίδη ότι η
συμπληρωματική  έκθεση  αξιολόγησης  υποβλήθηκε  μετά  από  προφορική  υπόδειξη  της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι δεν υπήρχε στην Έκθεση Αξιολόγησης σύγκριση των προσφερθεισών
τιμών με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις ώστε να απορριφθούν προϊόντα με τιμές ψηλότερες πέραν
του 20% από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις, εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία και αποφάσισε τα
ακόλουθα: 
 
(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 €12.905,36, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 
 
  
 
Επιτυχών Οικονομικός Φορέας Ποσό Κατακύρωσης 

(μη συμπ. ΦΠΑ) 

C. Georgiou Lab Supplies Ltd € 1.468,47 
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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 και στη Συμπληρωματική Έκθεση
Αξιολόγησης. 
 
(β) Τα είδη με α/α 8, 102, 127, 129, 132, 172 και 173 δεν κατακυρώνονται λόγω του ότι δεν
προσφέρθηκαν από καμία εταιρεία. 
 
(γ) Τα είδη με α/α 23, 97, 121, 147, 149, 150, 151, 160, 175, 178, 185-195, 198, 199 και 204 δεν
κατακυρώνονται λόγω αλλαγής εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
(δ) Τα είδη με α/α 11, 16, 27, 28, 30, 46, 49, 53, 63, 70, 107, 137, 140, 145, 164, 165 και 171 δεν
κατακυρώνονται λόγω του ότι οι προσφερθείσες τιμές κρίθηκαν εξωπραγματικές σε σχέση με τις
αντίστοιχες εκτιμήσεις. 
 
(ε) Η προσφορά της εταιρείας C. Georgiou Lab Suppliers Ltd για τα είδη  46 και 61 απορρίπτεται
επειδή τα προσφερόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται
στα έγγραφα του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, για το είδος 46 ενώ είχε ζητηθεί ύψος στήλης 
400mm προσφέρθηκε 500mm  και για το είδος 61 ενώ είχε ζητηθεί θερμόμετρο -20 Celsius 
προσφέρθηκε -10 Celsius. 
 
  

Celera Chemicals Ltd € 1.037,00 

Medisell Co Ltd € 2.806,09 

Grataegus Ltd €    335,40 

A.J. Vouros Ltd € 7.258,40 
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