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
7.7

Διάφορα

7.7.3

Διαγωνισμός Αρ. ΥΑΔ 037/14 - Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την παραχώρηση αδειών
χρήσης δύο χώρων στο ΚΚΔ του ΠΚ στην Πανεπιστημιούπολη για τη Διαμόρφωση και
Λειτουργία υποκαταστημάτων από δύο Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)
- Έκθεση Αξιολόγησης
- Ηλεκτρονικό μήνυμα Υπεύθυνης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ημερ. 21/10/2015
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, αφού έλαβε γνώση ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπεύθυνης Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης ημερομηνίας 21/10/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVII), και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον
του στοιχεία, αποφάσισε όπως η απόφαση για κατακύρωση διαμορφωθεί ως ακολούθως:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού για το Κατάστημα 10, στον προσφέροντα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή
με τη ψηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €58.200,00 (€34.200,00 για την αρχική περίοδο των
36 μηνών και €24.000,00 για την επιπρόσθετη περίοδο 24 μηνών).
(β) την κατακύρωση του διαγωνισμού για το Κατάστημα 9, στον προσφέροντα ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε ΛΤΔ, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη δεύτερη ψηλότερη
τιμή και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το
συνολικό ποσό των €46.200,00 (€27.000,00 για την αρχική περίοδο των 36 μηνών και
€19.200,00 για την επιπρόσθετη περίοδο 24 μηνών).
(γ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε ΛΤΔ
(προσφορά αρ. 4), λόγω του ότι ο προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά και για τα δύο
καταστήματα (αρ. 009 και 010), αντί να υποδείξει ένα από αυτά, όπως απαιτείται στο Έντυπο
9.
(δ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (προσφορά αρ. 1), λόγω χαμηλότερης προσφερθείσας τιμής.
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