Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 8/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2016, και ώρα 10:00 πμ - 11:00 πμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, 3ος Όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

6.1.3

Διαγωνισμός αρ. XHM 024/16 - Negotiated Tender Procedure for the provision of annual
Maintenance Services for a SuperNova A single crystal X ray Diffractometer for a period of three
years
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, 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 Rigaku Europe SE, 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 €33.330,00 (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), για τρία έτη (€11.110,25 ανά έτος για τα έτη 2016, 2017 και
2018), το οποίο κρίθηκε λογικό.
Ο Γραμματέας του Σώματος ενημέρωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την Ελεγκτική Υπηρεσία της
Δημοκρατίας η οποία ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το κόστος αγοράς του εξοπλισμού για τον
οποίο ζητείται συντήρηση και κατά πόσο υπήρχαν προηγούμενες τιμές για συντήρηση του εν λόγω
εξοπλισμού. Ο Γραμματέας πληροφόρησε το Σώμα, όπως ενημέρωσε και την Ελεγκτική
Υπηρεσία, ότι το κόστος αγοράς του εξοπλισμού ανέρχεται σε €310.000,00 (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ότι ο εξοπλισμός είναι η πρώτη φορά που καλύπτεται από
συντήρηση και ότι το κόστος συντήρησης αντιστοιχεί περίπου στο 3.6% του κόστους αγοράς, που
κρίνεται λογικό.
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε περαιτέρω από το Γραμματέα του Σώματος ότι στην Έκθεση
Αξιολόγησης, που ετοιμάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή, επισυνάφθηκε εκ παραδρομής το
έντυπο διορισμού της Επιτροπής Προδιαγραφών αντί το έντυπο διορισμού της Επιτροπής
Αξιολόγησης και επιβεβαίωσε ότι τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αυτά που υπογράφουν
την Έκθεση Αξιολόγησης.
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