
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
7/2019/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
8 Ιουλίου 2019, 10:00 πμ-10:45 πμ

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

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ανδρέας Παναγιώτου, Πρόεδρος
Νικόλ Φινοπούλου, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος (Ανειλημμένη υπηρεσιακή υποχρέωση)
Αλέκος Βίδρας, Μέλος (Απουσία στο εξωτερικό) 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3584/2019  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Αρ. UCY-2019-016-ΩΚ - Purchase of five (5) stand-alone, for long-
term deployment monitoring systems, measuring Turbidity and Temperature(Συνεδρία Αρ.
6/2019: Το ΣΠΟ αφού μελέτησε την υποβληθείσα Έκθεση Αξιολόγησης αποφάσισε όπως
ζητηθούν τα ακόλουθα από την Ιδιοκτήτρια του Έργου:(α) Κατά πόσο οι πέντε από τους
έξι οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν προσφορά δήλωσαν την πρόθεση τους να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό έχοντας υπόψη τους τις προδιαγραφές του ζητούμενου
εξοπλισμού.(β) Κατά πόσο οι εν λόγω οικονομικοί φορείς διέθεταν προϊόντα που
πληρούσαν τις τεθείσες προδιαγραφές.(γ) Γιατί οι πέντε από τους έξι οικονομικούς
φορείς που κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, τελικά επέλεξαν να μην υποβάλουν
προσφορά.).- Έκθεση Αξιολόγησης- Σημείωμα Συντονίστριας Επιτροπής Αξιολόγησης
και Ιδιοκτήτριας Έργου ημερ. 20/6/2019 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
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
συμπεριλαμβανομένου και του σημειώματος της Συντονίστριας της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Ιδιοκτήτριας του Έργου, κ.  Γιάννας Σαμουήλ ημερομηνίας 20/6/2019, στο οποίο παραθέτει
επιπλέον πληροφορίες που ζητήθηκαν από το ΣΠΟ κατά την προηγούμενη συνεδρία του, και
αποφάσισε  τα  ακόλουθα,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  που  περιλαμβάνεται  στην  έκθεση
αξιολόγησης: 
 
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα Aquatec Group Ltd, ο οποίος ήταν ο
μοναδικός προσφέροντας που υπέβαλε προσφορά και του οποίου η προσφορά ικανοποιεί τους
Όρους  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του  Διαγωνισμού,  για  το  συνολικό  ποσό  των
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●

€26.400,00, μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  το  οποίο  είναι  χαμηλότερο  από  την
εκτιμηθείσα δαπάνη. 
 
Κοινοποίηση απόφασης: 
 

Γιάννα Σαμουήλ, Ειδική Επιστήμονα, Ωκεανογραφικό Κέντρο, Συντονίστρια Επιτροπής
Αξιολόγησης και Ιδιοκτήτρια Έργου 
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