Πρακτικά 291ης Συνεδρίας
Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 12:30μ.μ.-2:30μ.μ.
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 11:00π.μ.-1:15μ.μ.
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 11:00π.μ.-1:30μ.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)

7.1.1

Διαγωνισμός Αρ. CDO 008/15 - Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Βιβλιοθηκών
(Βιβλιοστάσια) στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
- Έκθεση Αξιολόγησης
- Επιστολής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερ. 26/10/2015
(290η συνεδρία, 26/10/15: Το Συμβούλιο αφού μελέτησε (α) την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε
για τον πιο πάνω διαγωνισμό και (β) τη σχετική επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας
με Αρ. Φακ. 28.10.007.004 και ημερομηνία 26/10/2015, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία,
αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης να ετοιμάσει προσχέδιο απαντητικής επιστολής
προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας η οποία να κοινοποιηθεί και στο Συμβούλιο
Προσφορών και Οικονομικών.
Σε σχέση με το σημείο 5(β) της επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας να
εξασφαλιστούν και οι παρατηρήσεις των προσφερόντων αναφορικά με τους λόγους στους οποίους
οφείλονται οι αυξημένες τιμές σε σχέση με την εκτιμηθείσα δαπάνη.).

-

Σημείωμα Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης ημερ. 29/10/2015
Επιστολή ΠΚ προς Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ημερ. 2/11/2015

23/11/2015
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε (α) την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, (β) τη σχετική επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με Αρ. Φακ.
28.10.007.004 και ημερομηνία 26/10/2015, (γ) το σημείωμα του Συντονιστή της Επιτροπής
Αξιολόγησης ημερομηνίας 29/10/2015 και (δ) την επιστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προς
το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ημερομηνίας 2/11/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX), και αφού
εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε όπως προτού λάβει απόφαση, ρωτηθεί η
Ελεγκτική Υπηρεσία κατά πόσο έχει οποιαδήποτε σχόλια επί της απαντητικής επιστολής του
Πανεπιστημίου Κύπρου ημερομηνίας 2/11/2015.
1/12/2015
-

Ηλεκτρονικό μήνυμα Παναγιώτη Λαμπρίδη, Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ημερ.
26/11/2015

Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών μελέτησε (α) την Έκθεση Αξιολόγησης που
υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, (β) τη σχετική επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
της Δημοκρατίας με Αρ. Φακ. 28.10.007.004 και ημερομηνία 26/10/2015, (γ) το σημείωμα του
Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ημερομηνίας 29/10/2015, (δ) την επιστολή του ΠΚ
προς το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ημερομηνίας 2/11/2015 και (ε) το ηλεκτρονικό

1

μήνυμα του κ. Παναγιώτη Λαμπρίδη, Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ημερομηνίας
26/11/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI).
Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών έλαβε υπόψη του ότι η αρχική κοστολόγηση έγινε
σε λανθασμένη βάση κάτι το οποίο φάνηκε από τις προσφορές που υποβλήθηκαν, όπως και
το γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού να
ληφθούν ψηλότερες τιμές καθότι η εκτίμηση του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι ψηλότερη.
Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών αφού εξέτασε εξ’ υπαρχής όλα τα ενώπιον του
στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην
υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού για την Ενότητα Α στον προσφέροντα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
FASMA FURNITURE (A.N. PITTAS) LTD ΚΑΙ DEMCO INTERIORS, του οποίου η προσφορά
για την Ενότητα Α έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους Όρους
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €566.493,00, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(β) την κατακύρωση του διαγωνισμού για την Ενότητα Β στον προσφέροντα NORA
FURNISHINGS LTD, του οποίου η προσφορά για την Ενότητα B έχει αναδειχτεί ως αυτή με
τη χαμηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €514.384,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(γ) την απόρριψη των προσφορών που υποβλήθηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες, λόγω
ψηλότερης προσφερθείσας τιμής:
1. NORA FURNISHINGS LTD (Ενότητα Α)
2. ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ (Ενότητα Α και Β)
3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: FASMA FURNITURE (A.N. PITTAS) LTD ΚΑΙ DEMCO INTERIORS
(Ενότητα Β)
(δ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε για τις Ενότητες Α και Β από την εταιρεία
ΤΟΥΟΤΑ MATERIAL HANDLING GREECE, λόγω παράλειψης υποβολής Εντύπου 5, μέσω
του οποίου τεκμηριώνεται η προηγούμενη εμπειρία του προσφέροντα.
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