
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
11/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
30 Ιουλίου 2018, 10:00 πμ-12:00 μμ

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

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

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4335/2018  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ. UCY-2018-007-IΑΤ για την προμήθεια εξοπλισμού για την
Μονάδα Προσομοίωσης- Έκθεση Αξιολόγησης(Συνεδρία Αρ. 10/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ - 9/7/2018:
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, σχολίασε το γεγονός ότι υποβλήθηκε μόνο
μία προσφορά παρά το ότι στην εισήγηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης
γίνεται αναφορά σε ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά
έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή. Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από
την Επιτροπή Αξιολόγησης να υποβάλει συμπληρωματικό σημείωμα στο οποίο:(α) να
σχολιάζει το γεγονός ότι λήφθηκε μόνο μία προσφορά.(β) να σχολιάζει τη διαφορά μεταξύ
της τιμής που προτείνεται για κατακύρωση (€184.513,00) και της αντικειμενικής εκτίμησης
της σχετικής δαπάνης (€156.000,00).(γ) να τροποποιήσει κατάλληλα την εισήγηση που
είχε συμπεριληφθεί στην Έκθεση Αξιολόγησης.).- Σημείωμα Συντονιστή Επιτροπής
Αξιολόγησης ημερ. 20/7/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την υποβληθείσα Έκθεση Αξιολόγησης καθώς και το σημείωμα της
Συντονίστριας της Επιτροπής Αξιολόγησης ημερομηνίας 20/7/2018 και αφού ενημερώθηκε για
όλα όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό και εξέτασε όλα τα ενώπιον του
στοιχεία,  αποφάσισε  τα  ακόλουθα,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  που  περιλαμβάνεται  στην
υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης: 
 
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα En-Ergon Scientific EES Ltd, ο οποίος
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ήταν ο μοναδικός προσφοροδότης που υπέβαλε προσφορά, η οποία ικανοποιεί τους Όρους και
τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  των  εγγράφων  του  διαγωνισμού,  για  το  συνολικό  ποσό
των €184.513,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).  Το ποσό κατακύρωσης αναλύεται ως
ακολούθως: Κόστος  Αγοράς  Βασικών  προϊόντων €149.273,00  +  Κόστος  Προαιρετικής
Συντήρησης Βασικών προϊόντων €35.240,00 (€7.048,00 ανά έτος  Χ 5  έτη)  = €184.513,00
(συνολικό ποσό κατακύρωσης). 
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