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ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Εκθέζειρ Αξιολόγηζηρ (Σεσνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέπορ)

7.1.1

Γηαγσληζκόο Αξ. ΑΔΟΔ 044/14 - Αλαβάζκηζε Ππξήλα Γηθηύνπ θαη Γηθηπαθώλ Υπεξεζηώλ
(286ε ζπλεδξία, 9/7/15: Τν Σπκβνύιην αθνύ κειέηεζε ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο πνπ ππνβιήζεθε γηα ηνλ
πην πάλσ δηαγσληζκό θαη αθνύ εμέηαζε όια ηα ελώπηνλ ηνπ ζηνηρεία, απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηελ
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο λα πξνζθνκίζεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία δηθαηνιόγεζε από
ηηο εηαηξείεο πνπ ππέβαιαλ αζπλήζηζηα ρακειέο ηηκέο).

- Έθζεζε Αμηνιόγεζεο
- Σπκπιεξσκαηηθή Έθζεζε Αμηνιόγεζεο
Τν Σπκβνύιην αθνύ κειέηεζε ηελ Αξρηθή Έθζεζε Αμηνιόγεζεο θαη ηε Σπκπιεξσκαηηθή Έθζεζε
Αμηνιόγεζεο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηνλ πην πάλσ δηαγσληζκό (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧV), θαη αθνύ
εμέηαζε εμ’ ππαξρήο όια ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ηεζεί ελώπηνλ ηνπ γηα ην ζέκα, απνθάζηζε ηα
αθόινπζα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνβιεζείζα έθζεζε
αμηνιόγεζεο:
(α) ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Δλόηεηα Α ζηνλ πξνζθέξνληα Logicom Solutions
Ltd, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη αλαδεηρηεί σο απηή κε ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ηθαλνπνηεί ηνπο
Όξνπο θαη ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαγσληζκνύ, γηα ην ζπλνιηθό πνζό ησλ €122.962,23
(Κόζηνο Αγνξάο θαη Σπληήξεζεο Βαζηθώλ πξντόλησλ: €97.458,43 + Γηθαίσκα πξναίξεζεο:
€25.503,80) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..
(β) ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Δλόηεηα Β ζηνλ πξνζθέξνληα GCC Computers
LTD, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη αλαδεηρηεί σο απηή κε ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ηθαλνπνηεί ηνπο
Όξνπο θαη ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαγσληζκνύ, γηα ην ζπλνιηθό πνζό ησλ €47.220,00
(Κόζηνο Αγνξάο θαη Σπληήξεζεο Βαζηθώλ πξντόλησλ: €45.220,00 + Γηθαίσκα πξναίξεζεο:
€2.000,00) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..
(γ) ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Δλόηεηα Γ ζηνλ πξνζθέξνληα H.S.DATA Ltd, ηνπ
νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη αλαδεηρηεί σο απηή κε ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ηθαλνπνηεί ηνπο Όξνπο θαη
ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαγσληζκνύ, γηα ην ζπλνιηθό πνζό ησλ €43.543,68 (Κόζηνο
Αγνξάο θαη Σπληήξεζεο Βαζηθώλ πξντόλησλ: €41.113,68 + Γηθαίσκα πξναίξεζεο: €2.430,00) κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..
(δ) ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθε από ηελ εηαηξεία Ideal Grafico Ltd, γηα ηελ
Δλόηεηα Α, σο αθνινύζσο:
1. Γελ έρεη ππνβιεζεί ηεθκεξίσζε επηηπρνύο πινπνίεζεο ηξηώλ (3) ζπλαθώλ κε ην
αληηθείκελν ζπκβάζεσλ ή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ππεύζπλνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο
εθηειέζηεθαλ νη ζπκβάζεηο θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ 8.3.1.1.5.δ
ηνπ Μέξνπο Α ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ
θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ 8.3.1.1.5.ζη ηνπ Μέξνπο Α ησλ
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εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
3. Γελ έρνπλ ππνβιεζεί «Γειώζεηο Καηαζθεπαζηώλ» γηα ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα θαηά
παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ 8.1.3.2.3 ηνπ Μέξνπο Α ησλ εγγξάθσλ ηνπ
δηαγσληζκνύ.
4. Γελ έρεη ζπκπιεξσζεί ην Έληππν 9 (Σηνηρεία Καηαζθεπαζηή) γηα ηα πξνζθεξόκελα
πξντόληα.
(ε) ηελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππνβιήζεθαλ από ηηο αθόινπζεο εηαηξείεο, ιόγσ
ςειόηεξεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο (Σηάδην Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο):
1. NewCyTech Business Solutions Ltd (Δλόηεηα Β)
2. Logicom Solutions Ltd (Δλόηεηεο Β θαη Γ)
3. Mechatronic Ltd (Δλόηεηα Β)
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