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7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.7

Διάφορα

7.7.1

Διαγωνισμός ΥΑΔ 011/15 – Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την τοποθέτηση και λειτουργία
Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (Vending Machines)
- Έκθεση Αξιολόγησης
- Επιστολή εταιρείας ZEROVENDING SERVICES LTD ημερ. 21/10/2015
(290η συνεδρία, 26/10/15: Το Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση επιστολής της εταιρείας ZEROVENDING
SERVICES LTD ημερομηνίας 21/10/2015, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης να διερευνήσει την αυθεντικότητα των στοιχείων που παρουσιάστηκαν.
(β) Την ανάκληση της απόφασης που είχε λάβει στην 289η συνεδρία του (12/10/2015), αναφορικά με
την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η ανάκληση της εν λόγω απόφασης κατέστη αναγκαία για να
εξεταστούν/επιβεβαιωθούν στοιχεία, τα οποία αγνοήθηκαν κατά τη διαδικασία που οδήγησε στη λήψη
της εν λόγω απόφασης. Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών, μετά την εξέταση και
επιβεβαίωση των στοιχείων που είχαν αγνοηθεί, θα λάβει νέα απόφαση, η οποία θα γνωστοποιηθεί
στους προσφοροδότες με τον ίδιο τρόπο που τους είχε γνωστοποιηθεί η αρχική απόφαση.).

- Σημείωμα Υ.Ε.Δ. ημερ. 22/10/2015
- Σημείωμα από Επιτροπή Αξιολόγησης ημερ. 16/11/2015
(291η συνεδρία, 8/12/15: Το Συμβούλιο αφού μελέτησε (α) την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε
για τον πιο πάνω διαγωνισμό, (β) την επιστολή της εταιρείας ZEROVENDING SERVICES LTD ημερ.
21/10/2015, (γ) το σημείωμα της Υπεύθυνης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ημερομηνίας 22/10/2015 και
(δ) το σημείωμα της Επιτροπής Αξιολόγησης ημερομηνίας 16/11/201, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον
του στοιχεία, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στην επόμενη συνεδρία του Σώματος,
η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/12/2015).

Ο Γλαύκος Χρίστου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού και η Θεοδότη
Χατζηβασιλείου, Υπεύθυνη Επιχειρησιακής Διεύθυνσης, κλήθηκαν από το Συμβούλιο να
παραστούν στη Συνεδρία ως Σύμβουλοι του Σώματος επί του θέματος και αφού εξέφρασαν
τις απόψεις τους και παρέθεσαν τις διευκρινίσεις που ζήτησε το Συμβούλιο, αποχώρησαν από
την αίθουσα πριν από την έναρξη της διαβούλευσης για λήψη της απόφασης.
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε (i) την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, (ii) την επιστολή της εταιρείας ZEROVENDING SERVICES LTD ημερ.
21/10/2015, (iii) το σημείωμα της Υπεύθυνης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ημερ. 22/10/2015
(iv) το σημείωμα της Επιτροπής Αξιολόγησης ημερ. 16/11/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV), (v) αφού
έλαβε γνώση των προφορικών διευκρινίσεων που δόθηκαν τόσο από τον Προϊστάμενο
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και από την Υπεύθυνη Επιχειρησιακής Διεύθυνσης,
σχετικά με τους λόγους απόρριψης της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία
ZEROVENDING SERVICES LTD, και αφού εξέτασε εξ’ υπαρχής όλα τα ενώπιον του στοιχεία,
αποφάσισε τα ακόλουθα:
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(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα Κ.Κ. ΚΑΣΙΑΟΥΡΟΣ ΛΤΔ, του
οποίου η προσφορά ήταν η μοναδική έγκυρη προσφορά και έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη
ψηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού,
για το συνολικό ποσό των €70.020,00 (Αρχική περίοδος 12 μήνες: €35.010,00, Επιπρόσθετη
περίοδος 12 μήνες: €35.010,00).
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία ZEROVENDING
SERVICES LTD, για τους ακόλουθους λόγους:
- Ο προσφέρων δεν υπέβαλε πιστοποιητικό HACCP ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από
αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό που εδρεύει σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ούτε και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πριν την 01/07/2015 βρισκόταν στην
διαδικασία εξασφάλισης πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους Α, Παρ.
6.2.3.6 – Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες. Το έγγραφο έναρξης της διαδικασίας
εξασφάλισης (ISO 22000:2005) που υπέβαλε ο προσφέρων φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη
της 01/07/2015. Συγκεκριμένα φέρει ημερομηνία 15/07/2015 και συνεπώς δεν πληροί τις
προϋποθέσεις της απαίτησης του Μέρους Α, Παρ. 6.2.3.6 – Τεχνικές και Επαγγελματικές
Ικανότητες. Το έγγραφο από TUV Cyprus προς τον προσφέροντα με ημερομηνία 15/06/2015
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο προσφέρων βρισκόταν στη
διαδικασία εξασφάλισης πιστοποιητικού HACCP επειδή, εκτός του ότι αυτό υποβλήθηκε μετά
την υποβολή των προσφορών, δεν αποδεικνύεται από αυτό ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ της
TUV και του προσφέροντα πριν την 01/07/2015 για αξιολόγηση και πιστοποίηση του
συστήματος διαχείρισης της εταιρείας του.
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