Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 4/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. - 1:00 μ.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)

6.1.2

Διαγωνισμός αρ. ΥΑΔ 039/15 - Παροχή Υπηρεσιών ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου
Κύπρου και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ο Άκης Σωφρονίου, Ανώτερος Λειτουργός, Υπεύθυνος Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης κλήθηκε από το Συμβούλιο να παραστεί στη Συνεδρία ως Σύμβουλος του Σώματος επί του θέματος
και αφού εξέφρασε τις απόψεις του και παρέθεσε τις διευκρινίσεις που ζήτησε το Συμβούλιο, αποχώρησε από
την αίθουσα πριν από την έναρξη της διαβούλευσης για λήψη της απόφασης.
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ), και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των
διευκρινίσεων που δόθηκαν από τον κο Σωφρονίου, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που
περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα SPS SECURITY LTD του οποίου η προσφορά έχει
αναδειχτεί αυτή με τη χαμηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Διαγωνισμού, για το ποσό των €1.007.531,52 πλέον ΦΠΑ για περίοδο 24 μηνών, και με Τιμές Μονάδας όπως
αυτές αναγράφονται στον πιο κάτω Πίνακα που ακολουθεί:
Τιμή/ώρα(Ευρώ) Σύνολο
(Ευρώ)
Μη συμπερ.
Φ.Π.Α
(24 Μήνες)

1. Δευτέρα – Παρασκευή 24 ώρες ημερησίως. 3 Φύλακες @ 24 ώρες
@ 5 ημέρες @ 100 εβδομάδες =36.000 ώρες

@ €6.36

€228.960,00

@ €6.36

€228.960,00

2. Δευτέρα – Παρασκευή 18 ώρες ημερησίως. 4 Φύλακες @ 18 ώρες
@ 5 ημέρες @ 100 εβδομάδες =36.000 ώρες

3. Σάββατο – Κυριακή 24 ώρες ημερησίως. 8 Φύλακες @ 24 ώρες @ 2
ημέρες @ 104 εβδομάδες =39.936 ώρες

@ €6.36

€253.992,96

@ €6.36

€34.191,36

4. Αργίες
8 Φύλακες @ 24 ώρες @ 28 ημέρες = 5.376 ώρες

€111.427,20
5. Κινητή Περίπολος@24 ώρες @ 730 ημέρες (Περιπολάρχης και
όχημα)=17.520 Ώρες

@ €6,36

6. Δικαίωμα προαίρεσης (θα χρησιμοποιηθούν οι Τιμές Μονάδος όπως
πιο πάνω)

ΟΛΙΚΟ Κόστος για 24 Μήνες

€150.000,00

€1.007.531,52

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ώρες φύλαξης και ο αριθμός των Φυλάκων είναι ενδεικτικός. Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου μπορεί να τροποποιήσει το πιο πάνω πρόγραμμα.

(β) την απόρριψη των προσφορών που υποβλήθηκαν από τους ακόλουθους προσφέροντες για τους πιο κάτω
λόγους:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΛΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΤΔ

Ψηλότερη σε τιμή Προσφοράς

(i) Δεν έχει υποβάλει η εταιρεία ESS Service Ltd
υπογραμμένη Δήλωση Πιστοποίηση Προσωπικής Κατάστασης
ICTS Cyprus LTD

(Έντυπο 2)

(ii)Δεν έχει υποβάλει τεκμηρίωση για ελάχιστο αριθμό
εργοδοτουμένων την τελευταία τριετία
(iii)Δεν έχει υποβάλει Πιστοποιητικό Πρότυπο Εξασφάλισης
Ποιότητας ISO 9000 ή ισοδύναμο

G4S Secure Solutions (Cyprus) LTD

Ψηλότερη σε τιμή Προσφοράς

Λανθασμένη (μικρότερη) περίοδος
Eagle Watch Security Services LTD

Ισχύς εγγύησης συμμετοχής

