Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 11/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 12:00 μμ - 2:00 μμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων Αρ. 114, 1ος Όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
6.
6.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

6.1.6

Διαγωνισμός αρ. ΙΑΤ 013/16 - Προμήθεια εξοπλισμού για τα υγρά εργαστήρια (wet labs) της
Ιατρικής Σχολής
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του
συγκριτικού πίνακα στον οποίο φαίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών κατακύρωσης και των
εκτιμηθέντων τιμών για κάθε είδος, αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) την κατακύρωση μέρους του αντικειμένου του διαγωνισμού στους ακόλουθους
προσφοροδότες, των οποίων οι προσφορές έχουν αναδειχτεί ως αυτές με τη χαμηλότερη για τα
είδη που κατακυρώνονται σε αυτούς εξαιρουμένων των ειδών η αξία των οποίων υπερβαίνει την
εκτιμώμενη αξία κατά ποσοστό πέραν του 20%, και οι οποίες ικανοποιούν τους Όρους και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €121.409,00, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως ακολούθως:
Εταιρεία

Συνολική Τιμή € (μη συμπ. ΦΠΑ)

1. Lab Supplies - Π. Γαλάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.

1.899,00

2. MEDISELL CO LTD

1.680,00

3. S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD

15.760,00

4. BIOTRONICS LTD

36.199,00

5. En-Ergon Scientific LTD

65.871,00

ΣΥΝΟΛΟ (μη συμπ. ΦΠΑ)

€121.409,00

(β) Την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία K.I. ANALYTIKA CYPRUS
LTD για τους πιο κάτω λόγους:
- Δεν πληροί την απαίτηση του όρου 6.2.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού που
προβλέπει την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων, η αξία της κάθε μιας από τις
οποίες να ανέρχεται τουλάχιστον στο δέκα τοις εκατό (10%) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης.
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- Δεν πληροί την απαίτηση του όρου 6.2.3.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού που
προβλέπει ότι ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού που δεν πρέπει να είναι
μικρότερος από τρεις (3).
(γ) Την απόρριψη των ακόλουθων προσφορών για τα ακόλουθα είδη επειδή τα προσφερόμενα
προϊόντα δεν πληρούσαν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα
του διαγωνισμού:
1. Lab Supplies - Π. Γαλάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Είδη με Α/Α 5, 9, 25 και 28

2. En-Ergon Scientific LTD

Είδος με Α/Α 5

3. A. PAPAETIS SERVICES LTD

Είδη με Α/Α 2, 5, 6, 7, 11, 12 και 23

(δ) Τα είδη η αξία των οποίων υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία κατά ποσοστό πέραν του 20% και
τα οποία δεν έχουν κατακυρωθεί, να εξασφαλιστούν μέσω άλλης διαδικασίας.
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