Πρακτικά 289ης Συνεδρίας
Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 10:00π.μ.-12:30μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 114, 1ος όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
7.
7.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

7.1.3

Διαγωνισμός ΧΗΜ 044/15 – Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, αναλωσίμων,
υαλουργικών και μικροεξοπλισμού για το Τμήμα Χημείας
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ), και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία,
αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην
υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση μέρους του αντικειμένου του διαγωνισμού στους ακόλουθους
προσφοροδότες, των οποίων οι προσφορές έχουν αναδειχτεί ως αυτές με τη χαμηλότερη
τιμή που ικανοποιούν τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το
συνολικό ποσό των €17.186,35, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως ακολούθως:
Εταιρεία
Συνολική Τιμή €
μη συμπ. ΦΠΑ
MEDISELL CO LTD
SUNDIAL CO LTD
C. GEORGIOU LAB SUPPLIES LTD
A.J. VOUROS LTD
ΣΥΝΟΛΟ (μη συμπ. ΦΠΑ)

5.865,50
1.409,00
2.824,10
7.087,75
€17.186,35

(β) Τα είδη με Α/Α 97, 100, 118, 123, 124, 128, 167, 227, 267 δεν κατακυρώνονται λόγω
του ότι έχουν εξασφαλιστεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση από αρμόδια Κρατική Υπηρεσία
και άλλους οργανισμούς.
(γ) Τα είδη με Α/Α 6, 28, 62, 63, 158, 214, 215 δεν κατακυρώνονται λόγω του ότι δεν έχουν
προσφερθεί από κανένα οικονομικό φορέα.
(δ) Τα είδη με Α/Α 39, 42, 43 δεν κατακυρώνονται λόγω του ότι έχουν προσφερθεί σε πολύ
ψηλές τιμές οι οποίες κρίθηκαν εξωπραγματικές.
(ε) Τα είδη με Α/Α 155, 268 δεν κατακυρώνονται λόγω του ότι καμιά από τις υποβληθείσες
προσφορές που περιλαμβάνει τα είδη αυτά δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.
(στ) Απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Medisell Co Ltd για τα είδη 155 και 251 επειδή
δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
(ζ) Απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας A.J. Vouros Ltd για τα είδη 184, 237, και 268
επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
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