Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 7/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ/E
Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, και ώρα 10:00 π.μ. - 11:00 π.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 140, 1ος όροφος, ΥΕΔΣ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

6.1.1

Tender Procedure No. YAD 015/16 - Assignment of a Single Operator for Catering and Retail
Services at both the Old and Main Campuses for the University of Cyprus – Contract Award Stage
– Stage B
(Τελική Έκθεση Αξιολόγησης)
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, τις
διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης 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 A. ZORBAS CATERING LTD, ως ακολούθως, ο οποίος
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας
προσφορά λαμβάνοντας Τελικό Βαθμό 91,33.

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5
-Σταθερά Ετήσια Τέλη 225.000 260.000 270.000 270.000 290.000
-Ποσοστά Μεταβλητών
Τελών-Καφεστιατόριο 2%
2%
2%
2%
2%
-Ποσοστά Μεταβλητών
Τελών-Καταστήματα 3%
3%
3%
3%
3%

Έτος 6 Έτος 7
Σύνολο
290.000 300.000 1.905.000
2%

2%

3%

3%

1. Η ανανέωση της σύμβασης για τα έτη 6 και 7 είναι προαιρετική.
2. Όλα τα σταθερά ετήσια τέλη είναι σε ευρώ.
3. Τα ποσοστά Μεταβλητών Τελών για τα Καφεστιατόρια θα εφαρμόζονται στις ετήσιες συνολικές
πωλήσεις των καφεστιατορίων που υπερβαίνουν το ποσό των €1.400.000.
4. Τα ποσοστά Μεταβλητών Τελών για τα Καταστήματα θα εφαρμόζονται στις ετήσιες συνολικές πωλήσεις
των καταστημάτων που υπερβαίνουν το ποσό των €800.000.
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία CATERCOM LTD, επειδή έλαβε χαμηλότερο
Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (68.78) σε σχέση με την επιλεγείσα προσφορά.
Αναφορικά με το χώρο πάνω από το εστιατόριο στο κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων για τον οποίο η
εταιρεία A. ZORBAS CATERING LTD εξέφρασε την επιθυμία να τον χρησιμοποιεί για εκπαίδευση του
προσωπικού της, αποφασίστηκε όπως στους όρους του συμβολαίου που θα υπογραφτεί με την εταιρεία,
συμπεριληφθεί πρόνοια που να αναφέρει ότι ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαίδευση
των υπαλλήλων της εν λόγω εταιρείας και ότι δεν θα γίνεται χρήση του ονόματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Αναφορικά με το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει η εταιρεία A. ZORBAS CATERING LTD για να αναλάβει τη
διαχείριση του Αθλητικού Κέντρου ή/και του Ξενώνα του Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε όπως κατά την
εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφτεί με την εταιρεία πραγματοποιηθούν συναντήσεις και διαβουλεύσεις
με τον Ανάδοχο με σκοπό να επιτευχθεί σχετική συμφωνία αναφορικά με το πλαίσιο εντός του οποίου ο
Ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση ενός ή και των δύο αυτών χώρων.
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