Πρακτικά 290ης Συνεδρίας
Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 12:00μ.μ.-2:30μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 114, 1ος όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1

Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

7.1.7

Διαγωνισμός Αρ. CDO 004/15 - Ανέγερση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ο Χάρης Αιμιλιανίδης, Αρχιτέκτονας, Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Συντονιστής
Επιτροπής Αξιολόγησης, κλήθηκε από το Συμβούλιο να παραστεί στη Συνεδρία ως
Σύμβουλος του Σώματος επί του θέματος και αφού εξέφρασε τις απόψεις του και παρέθεσε
τις διευκρινίσεις που ζήτησε το Συμβούλιο, αποχώρησε από την αίθουσα πριν από την έναρξη
της διαβούλευσης για λήψη της απόφασης.
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIIΙ), και αφού 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 A. PANAYIDES CONTRACTING
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
€53.377.940,21, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την πρόνοια να μειωθούν ή/και
αυξηθούν οι τιμές μονάδων των άρθρων του Δελτίου Ποσοτήτων σύμφωνα με τα περιεχόμενα
της παραγράφου 3.5 της έκθεσης αξιολόγησης και τα σχετικά αναφερόμενα στην επιστολή
του Συμβούλου Επιμετρητή Ποσοτήτων, ημερομηνίας 23/10/2015 που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα Ζ στην έκθεση αξιολόγησης.
(β) την απόρριψη των προσφορών που υποβλήθηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες, λόγω
ψηλότερης προσφερθείσας τιμής:
1. CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD
2. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΑΣ Α.Ε.
3. CYBARCO LTD
4. J&P and J&P –AVAX JV – TECHNICAL UNIVERSITY
5. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
6. LOIS BUILDERS LTD
Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ημερομηνία 28/6/2015 που αναφέρεται στην Έκθεση
Αξιολόγησης ως Ημερομηνία Εκπνοής Ισχύος Προσφορών θα έπρεπε να ήταν 28/6/2016.
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