Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 14/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 10:30 πμ - 12:00 μμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, 1ος Όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
6.
6.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

6.4.1

Διαγωνισμός αρ. XHM 038/16 - Negotiated Tender Procedure for the Replacement of the 300 MHz
Bruker Avance NMR console
(εγκρίθηκε διά περιφοράς)
(α) Έκθεση Αξιολόγησης
(β) Εγκρίσεις Μελών ΣΠΟ
(γ) Επιστολή Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερ. 6/12/2016
(δ) Απαντητική Επιστολή ΠΚ προς Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ημερ. 8/12/2016
(ε) Συμπληρωματικά Πρακτικά 1ης Συνεδρίας (15/11/16) Επιτροπής Αξιολόγησης ημερ. 7/12/2016
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των πιο πάνω εγγράφων. Το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη διά
περιφοράς έγκριση που δόθηκε από τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών, για
κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα
έκθεση αξιολόγησης, στον προσφέροντα Bruker BioSpin GmbH, 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 €162.160,00 (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), το οποίο κρίθηκε λογικό.
Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει όσον αφορά την εγγύηση και την πληρωμή, το Συμβούλιο
έλαβε γνώση των διευκρινίσεων που δόθηκαν από τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
κ.κ. Νικόλαο Χρονάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Χημείας και Νίκη Καλυβίτου,
Λογιστική Λειτουργό, Τμήμα Χημείας, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε
τα ακόλουθα:
1. Να διασφαλιστεί ότι η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή του εξοπλισμού.
2. Η πληρωμή να γίνει μέσω Letter of Credit, οι όροι του οποίου θα προβλέπουν την
αποδέσμευση του πληρωτέου ποσού μετά την παραλαβή του εξοπλισμού.
3. Να ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία να προσφέρει δύο έτη εγγύησης αντί ενός έτους
που δίνει.
Το Συμβούλιο εξουδιοδότησε τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης να
χειριστεί το θέμα και σε περίπτωση που χρειαστεί η έγκριση του ΣΠΟ για τα αποτελέσματα της
διαβούλεσης, τότε η εν λόγω έγκριση να ζητηθεί διά περιφοράς.
Το Συμβούλιο αποφάσισε στη συνέχεια όπως αποσταλεί τεκμηριωμένη απάντηση στην Ελεγκτική
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όπου να απαντούνται όλες οι παρατηρήσεις και πληροφορίες που
ζητούνται.
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