Πρακτικό 33ης Έκτακτης Συνεδρίας
Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θέματα Προσφορών)
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 11:15π.μ.-11:30π.μ.
Γραφείο Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό Μέρος)
2.1.1 Διαγωνισμός Αρ. ΠΜΜΠ 041/15 - Αναβάθμιση Υδραυλικού Συστήματος Πλαισίου και Πίνακας
Ελέγχου
(289η συνεδρία, 12/10/2015: 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 12/10/2015, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε:
(1) Όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβουλευτεί με τον προσφέροντα A.D. METAL CONSTRUCTIONS LTD με
σκοπό αυτός να αποδεχτεί είτε να προσκομίσει εγγύηση προκαταβολής σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού
είτε να αποδεχτεί να εκτελέσει τη σχετική σύμβαση χωρίς προκαταβολή.
(2) Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν αποδεχτεί καμιά από τις δύο επιλογές, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να
αφαιρεθεί από το αντικείμενο του διαγωνισμού η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και αυτός να εξασφαλιστεί
ξεχωριστά μέσω άλλης διαδικασίας.
Το ΣΠΟ αποφάσισε όπως και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει η Επιτροπή Αξιολόγησης να υποβάλει
συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην υπό αναφορά επιστολή.).
(290η συνεδρία, 26/10/2015: Το Συμβούλιο αποφάσισε να υπενθυμίσει την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι αναμένει την
υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης αξιολόγησης, βάσει απόφασης της 289ης συνεδρίας (12/10/2015). Αποφάσισε
επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχολιάσει και τη διαφορά στο υλικό για τις ηλεκτρο-βαλβίδες
(προσφέρεται μαντέμι αντί ανοξείδωτος χάλυβας που καθοριζόταν στις προδιαγραφές), ως προς το κατά πόσο η
διαφοροποίηση αυτή είναι οικονομικότερη λύση και κατά συνέπεια θα έπρεπε να συνοδεύεται και με κάποια μείωση
στην προσφερόμενη τιμή.).

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τη Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο
πάνω διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 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.D. METAL CONSTRUCTIONS LTD, ο οποίος
υπέβαλε προσφορά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και του οποίου η προσφορά πληροί τους
Όρους και απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €25.500,00 (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), το οποίο κρίθηκε λογικό.
Σημειώνονται τα ακόλουθα:
1. Οι ηλεκτροβαλβίδες θα είναι από μαντέμι αντί ανοξείδωτο χάλυβας που καθοριζόταν στις
προδιαγραφές, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή.
2. Δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προκαταβολή για την προσφορά, οπότε δεν χρειάζεται να
κατατεθεί από τον Ανάδοχο εγγυητική προκαταβολής.
3. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα γίνει με την άφιξη των εξαρτημάτων μαζί με
εκτέλεση έργου 20% επί του όλου έργου. Το ποσό της πρώτης δόσης πληρωμής θα είναι
€15.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (περίπου 15 με 20 μέρες από την υπογραφή των
συμβολαίων). Η δεύτερη δόση για το υπόλοιπο ποσό θα γίνει με την παράδοση του έργου.
4. Ο εργολάβος δεσμεύεται ότι θα παραδώσει το έργο πριν από τις 25-12-2015 ώστε να γίνει η
εξόφληση κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
5. Ο προσφέροντας θα δώσει εγγυητικές επιστολές εκτέλεσης και καλής λειτουργίας 10% και 3%
αντίστοιχα του συνολικής συμβατικής τιμής.
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