Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 8/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ/E
Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017, και ώρα 09:00 π.μ. - 10:00 π.μ.
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 - Συμπληρωματική Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης
- Επιστολή Δικηγόρων-Νομικών Συμβούλων Αρετή Χαριδήμου και Συνεργάτες ΔΕΠΕ ημερ.
18/5/2017 (για εταιρεία SINGULARLOGIC AE-BUSINESS EFFECT AE ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ)
Το Συμβούλιο μελέτησε την Συμπληρωματική Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον
πιο πάνω διαγωνισμό, την επιστολή των Δικηγόρων-Νομικών Συμβούλων Αρετή Χαριδήμου και Συνεργάτες
ΔΕΠΕ ημερομηνίας 18/5/2017 (εκπρόσωπων της εταιρείας SINGULARLOGIC AE-BUSINESS EFFECT AE
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ), τον πίνακα ανάλυσης οικονομικών στοιχείων που υποβλήθηκε από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, και άκουσε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης κ.
Ράπτη και το Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης κ. Χρυσάνθου.
Από τον πίνακα ανάλυσης οικονομικών στοιχείων προσφορών και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τα
Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι τιμές που έχει προσφέρει η εταιρεία M.T.
Piperaris Trading Ltd, για τα εργατικά που αφορούν στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και για την ετήσια
συντήρηση του εξοπλισμού είναι πολύ κοντά στις αντίστοιχες εκτιμήσεις που είχαν γίνει από το ΠΚ. Αντίθετα,
οι τιμές των δύο άλλων προσφορών για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι πολύ ψηλότερες από τις εκτιμήσεις
του ΠΚ. Η διαφορά στη συνολική τιμή της προσφοράς της εταιρείας M.T. Piperaris Trading Ltd, οφείλεται
στις μειωμένες τιμές για την πλειοψηφία των προσφερόμενων προϊόντων και κυρίως του αναλκυστήρα
μεταφοράς υλικού και ολοκληρωμένου συστήματος διαλογής υλικού, κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους
προσφέροντες.
Το Συμβούλιο, αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, έκρινε ικανοποιητικές τις διευκρινίσεις που
δόθηκαν από την εταιρεία M.T. Piperaris Trading Ltd σχετικά με τη διαφορά της τιμής της προσφοράς της και
της εκτιμηθείσας αξίας της σύμβασης και αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα M.T. PiperarisTrading Ltd, του οποίου η προσφορά
έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή, και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €569.120,00 (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Το ποσό κατακύρωσης αναλύεται ως ακολούθως: Κόστος Αγοράς
προϊόντων και υπηρεσιών €509.120,00 + Κόστος τριετούς Συντήρησης €60.000,00 = €569.120,00, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λόγω του ότι η προσφορά που υπέβαλε δεν ήταν η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
(γ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία SingularLogic AE, λόγω του ότι η
προσφορά που υπέβαλε δεν ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
(δ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία Lyngsoe Systems, λόγω μη
συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα ακόλουθα:
- Κωδικός ISIL
- Φορητή συσκευή ανάγνωσης υλικού
- Ετικέτες οπτικοακουστικού υλικού (DV/DVD)
- Ανεπαρκής τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.
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