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ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Δκθέζειρ Αξιολόγηζηρ (Σεσνοοικονομικό/Οικονομικό Μέπορ)

7.1.4

Διαγυνιζμόρ απ. ΒΙΟ 029/14 Πποζθοπά για ππομήθεια αναλυζίμυν (σημικών
ανηιδπαζηηπίυν, βιολογικών ανηιδπαζηηπίυν και ςλικών επγαζηηπίυν) για ηο Κένηπο
Επεςνών Μοπιακήρ Ιαηπικήρ ηος Πανεπιζηημίος Κύππος
Το Σςμβούλιο αθού μελέηηζε ηην Έκθεζη Αξιολόγηζηρ πος ςποβλήθηκε για ηον πιο πάνυ
διαγυνιζμό (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧV), και αθού εξέηαζε όλα ηα ενώπιον ηος ζηοισεία, αποθάζιζε
ηα ακόλοςθα, ζύμθυνα με ηην ειζήγηζη πος πεπιλαμβάνεηαι ζηην ςποβληθείζα έκθεζη
αξιολόγηζηρ και ηοςρ ζςνημμένοςρ ζε αςηήν πίνακερ:
(α) ηην καηακύπυζη μέποςρ ηος ανηικειμένος ηος διαγυνιζμού ζηιρ ακόλοςθερ εηαιπείερ, ηυν
οποίυν οι πποζθοπέρ έσοςν αναδεισηεί υρ αςηέρ με ηη σαμηλόηεπη ηιμή πος ικανοποιούν
ηοςρ όποςρ και ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού, για ηο ζςνολικό
ποζό ηυν €40.232,02 (μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α), υρ ακολούθυρ:
1. Lab Supplies Π. Γαλάνηρ & ΣΙΑ Ο.Ε.
€14.950,70 (40 είδη)
2. BIOTRONICS LTD
€1.833,00 (4 είδη)
3. MEDISELL CO LTD
€3.737,00 (19 είδη)
4. C.GEORGIOU LAB SUPPLIES LTD
€8.132,00 (24 είδη)
5. SCIENTRONICS LTD
€11.581,32 (25 είδη)
Το Πανεπιζηήμιο Κύππος διαηηπεί ηο δικαίυμα, καηά ηην εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ, να
αςξομειώνει ηον απιθμό μονάδυν πος θα παπαγγελθούν ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηος,
νοοςμένος όηι η ζςνολική αξία όλυν ηυν αγοπών πος θα πποκύτοςν δεν θα ςπεπβεί ηιρ
€50,000.
(β) ηο ανηικείμενο ςπ’ απ. 23 καηακςπώνεηαι ζε δύο εηαιπείερ (Medisell και Georgiou) πος
έσοςν πποζθέπει ηην ίδια ηιμή.
(γ) ηην απόππιτη ηυν πποζθοπών για ηα ανηικείμενα πος ζύμθυνα με ηην Επιηποπή
Αξιολόγηζηρ δεν πληπούζαν ηιρ ελάσιζηερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ.
(δ) ηη μη καηακύπυζη ζε καμία εηαιπεία ηυν ανηικειμένυν 7, 8, 12, 13, 15, 16, 25, 41, 59, 60,
105 και 120 λόγυ ηος όηι οι πποζθεπθείζερ ηιμέρ κπίθηκαν εξυππαγμαηικέρ.
(ε) για ηα είδη 5, 96, 104, 111, και 128 δεν ςποβλήθηκε πποζθοπά από καμία εηαιπεία.
(ζη) δεν καηακςπώνεηαι κανένα είδορ ζηην εηαιπεία En-Ergon Scientific EES Ltd.

