
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
1/2019/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
8 Φεβρουαρίου 2019, 10:00 πμ-11:00 πμ

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

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ανδρέας Παναγιώτου, Πρόεδρος
Νικόλ Φινοπούλου, Μέλος
Χρίστος Ν. Σχίζας, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος (Ανειλημμένη υπηρεσιακή υποχρέωση) 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 0189/2019  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Αρ. UCY-2018-027-ΥΑΔ - Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φοιτητών
και Προσωπικού από και προς τους Χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Για το πιο πάνω θέμα κλήθηκε και παρέστη στη συνεδρία ο κ. Άκης Σωφρονίου, Ανώτερος
Λειτουργός ΠΚ, Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος αφού έδωσε τα στοιχεία και
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από το Συμβούλιο αποσύρθηκε από τη συνεδρία πριν την έναρξη
της διαβούλευσης για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την υποβληθείσα Έκθεση Αξιολόγησης και ενημερώθηκε για όλα
όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία
περιλαμβανομένων και των διευκρινίσεων που δόθηκαν από τον κ. Σωφρονίου, και αποφάσισε
τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης: 
 
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα LAZAROU C. COACHES LTD, του
οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους Όρους
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €188.700,00, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τρία (3) έτη (€62.900,00 για κάθε περίοδο 12 μηνών).  Η
αρχική περίοδος κατακύρωσης είναι για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης, από έτος σε
έτος για δύο (2) πρόσθετες 12-μηνες περιόδους, υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες (σταθερές)
τιμές  μονάδας  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  της  Οικονομικής  Προσφοράς  του  επιτυχόντα
προσφοροδότη,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης,  όπως  αναλύεται  στον  Πίνακα  που
περιλαμβάνεται στην παράγραφο 4.4. της Έκθεσης Αξιολόγησης. 
 
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΥΚΟΣ & ΥΙΟΙ
ΛΤΔ, λόγω ψηλότερης προσφερθείσας τιμής. 
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(γ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΜΕ.ΤΕΧΝΙ.ΚΑ ΛΤΔ, λόγω
του ότι δεν υπέβαλε το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 7). 
 
Κοινοποίηση  Απόφασης:  Άκη  Σωφρονίου,  Αν.Λειτουργό,  ΥΑΔ,  Συντονιστή  Επιτροπής
Αξιολόγησης & Γλαύκο Χρίστου, Προϊστάμενο ΥΑΔ 
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