Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 12/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ/E
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 12:00 μμ - 01:15 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)

6.1.1

Διαγωνισμός αρ. BIB 062/14 – Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, υλοποίηση, εκπαίδευση
στη χρήση συστήματος RFID, συστήματος ασφάλειας και συστήματος διαλογής (sorting machine)
για τις ανάγκες οργάνωσης, διαχείρισης, διαλογής και ασφάλειας υλικού της βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι Πάνος Ράπτης, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης, Στέφανος Σταυρίδης,
Λειτουργός Πανεπιστημίου, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης και Αντώνης Σωκράτους, Βοηθός
Μηχανογράφησης, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης 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 συζήτησης
για λήψη της απόφασης.
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Οικονομική Αξιολόγηση που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό,
και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου των διευκρινίσεων που δόθηκαν από
τα πιο πάνω αναφερόμενα άτομα, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται
στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα M.T. PIPERARIS TRADING LTD, ο οποίος
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμήςποιότητας που ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό
των €569.120,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Κόστος Αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών
€509.120,00
+
Κόστος
τριετούς
Συντήρησης
€60.00,00
= €569.120,00).
(β) την απόρριψη των προσφορών που υποβλήθηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες λόγω του ότι αυτές έλαβαν
τους ακόλουθους τελικούς βαθμούς που ήταν χαμηλότεροι από την επιλεγείσα προσφορά.
1.SingularLogic AE. 82,90
2.UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82,03
(γ) Την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από τον προσφέροντα Lyngsoe Systems, επειδή αυτή
παρουσιάζει τις ακόλουθες αποκλίσεις σε σχέση με όρους και απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού,
οι οποίες κρίθηκαν ουσιαστικές:
Μη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα ακόλουθα:
i. Κωδικός ISIL (Προδιαγραφή ΠΑΔ-1.3)
ii. Φορητή συσκευή ανάγνωσης υλικού (Προδιαγραφή ΣΑΥ-1.1 και ΣΑΥ 1.2)
iii. Ετικέτες οπτικοακουστικού υλικού (CD/DVD) (Προδιαγραφή ΕΤΥ-1.10)
Η υποβληθείσα τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές κρίθηκε ανεπαρκής/ελλειπής για
ορισμένες απαιτήσεις (ΣΑΥ-1.8, ΣΑΧ-1.2, ΣΑΧ-2.9, ΣΑΧ-2.10).
Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης το Συμβούλιο έλαβε επίσης γνώση της δήλωσης της Επιτροπής
Αξιολόγησης στη σελίδα 6 της Έκθεσης Αξιολόγησης που αναφέρει ότι "Το Αρμόδιο Όργανο εξέτασε το
Έντυπο 11 που υπέβαλε ο Προσφέρων Γ, ο οποίος δίνει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, και έκρινε
ότι σε κανένα προϊόν ή υπηρεσία δεν προσφέρεται τιμή που να δημιουργεί υποψίες κατά πόσο είναι εφικτή
η παράδοση προϊόντος ή εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τεχνικών όρων. Επιπλέον,
το Αρμόδιο Όργανο επικοινώνησε γραπτώς με τον Προσφέροντα, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν
οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη στην προσφορά του (εκτός από αυτό που αναφέρεται πιο πάνω). Η γραπτή
επικοινωνία με τον Προσφέροντα Γ επισυνάπτεται ως Παράρτημα Θ".
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