Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 11/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 12:00 μμ - 2:00 μμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων Αρ. 114, 1ος Όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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6.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

6.1.7

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
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την
εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) Το άνοιγμα του Φακέλου Β (Οικονομικό Μέρος) των ακόλουθων τριών προσφοροδοτών οι οποίοι
πληρούν τους όρους και προδιαγραφές του αναφερόμενου διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης:
Προσφέρων

Bαθμός Αξιολόγησης
Τεχνικής Προσφοράς(Τ)

1.SingularLogic AE.
99,46
2.UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
98,12
3. M.T. PIPERARIS TRADING LTD
94,90
(β) Την απόρριψη του τεχνικού μέρους της προσφοράς που υποβληθηκε από τον προσφέροντα Lyngsoe
Systems, επειδή αυτή παρουσιάζει τις ακόλουθες αποκλίσεις σε σχέση με όρους και απαιτήσεις των
εγγράφων του διαγωνισμού, το οποίο συνιστά απόκλιση από ουσιώδη όρο του διαγωνισμού:
- Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν τα ακόλουθα:




- Κωδικός ISIL
- Φορητή συσκευή ανάγνωσης υλικού
- Ετικέτες οπτικοακουστικού υλικού (CD/DVD)
- Ανεπαρκής τεκμηρίωσης συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω προσφορά αξιολογήθηκε πλήρως όπως και οι υπόλοιπες προσφορές και έλαβε
Βαθμό Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (Τ) 81,78.
Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους αρμόδιους Λειτουργούς να ανοίξουν τον Φάκελο Β (Οικονομικό Μέρος)
των προσφοροδοτών SingularLogic AE., UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και M.T. PIPERARIS TRADING LTD και να αποστείλουν αντίγραφο του οικονομικού
μέρους της πιο πάνω προσφοράς στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
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