Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 4/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ/E
Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, και ώρα 02:00 μ.μ. - 02:30 μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 117, 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. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
στην Πανεπιστημιούπολη
Το Συμβούλιο μελέτησε την Τελική Αναθεωρημένη Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον
πιο πάνω διαγωνισμό, τις επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με ημερομηνίες
20/3/2017 και 3/4/2017, το σημείωμα του Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ημερομηνίας
31/3/2017 το οποίο απαντά, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ικανοποιητικά στις παρατηρήσεις της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που αναφέρονται στην επιστολή της ημερομηνίας
20/3/2017 και οι οποίες επαναλαμβάνονται στην επιστολή της ημερομηνίας 3/4/2017, καθώς και
την αλληλογραφία μεταξύ του Υπεύθυνου Τομέα Συμβάσεων και Αγορών και των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Το Συμβούλιο αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη το επείγον της
προώθησης της διαδικασίας ανάθεσης της σχετική σύμβασης, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα
με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα κοινοπραξία Telmen Ltd και Ηρακλέους
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις για το ποσό των €718.200,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η
οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης τιμής – ποιότητας λαμβάνοντας Τελικό Βαθμό 100,68, όπως αναλύεται πιο κάτω:

Α/Α Περιγραφή

Βαθμός

Βαθμός Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (T)

107,52

1.

Συγκριτικό Κόστος (Κ)
80,14
2.

[Οικονομική Προσφ. Μειοδότη (Cmin) / Οικονομική Προσφ. (C)]

3.

Τελικός Βαθμός (Λ = 0,75*T + 0,25*K)

100,68
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Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή των βασικών προϊόντων και
υπηρεσιών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον επιτυχόντα οικονομικό
φορέα τη σύμβαση πενταετούς συντήρησης για το ποσό των €79.800,00 πλέον ΦΠΑ.
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία C&H Heatflow Mecahnical
Contractors Ltd, επειδή ο Τελικός Βαθμός που έλαβε η προσφορά της εν λόγω εταιρείας (Τ.Β.
93,64), ο οποίος αναλύεται πιο κάτω, είναι χαμηλότερος από τον Τελικό Βαθμό της επιλεγείσας
προσφοράς.
Α/Α Περιγραφή

Βαθμός

Βαθμός Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (T)

98,38

1.

Συγκριτικό Κόστος (Κ)
79,43
2.

[Οικονομική Προσφ. Μειοδότη (Cmin) / Οικονομική Προσφ. (C)]

3.

Τελικός Βαθμός (Λ = 0,75*T + 0,25*K)

93,64

(γ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία Caramondani Bros Public Co. Ltd, επειδή ο
Τελικός Βαθμός που έλαβε η προσφορά της εν λόγω εταιρείας (Τ.Β. 95,83), ο οποίος αναλύεται πιο κάτω, είναι
χαμηλότερος από τον Τελικό Βαθμό της επιλεγείσας προσφοράς.
Α/Α Περιγραφή

Βαθμός

Βαθμός Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (T)

94,44

1.

Συγκριτικό Κόστος (Κ)
100,00
2.

[Οικονομική Προσφ. Μειοδότη (Cmin) /Οικονομική Προσφ. (C)]

3.

Τελικός Βαθμός (Λ = 0,75*T + 0,25*K)

95,83
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Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 3/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 20 Mαρτίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 114, 1ος όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
6.
6.2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Συμπληρωματικές Εκθέσεις Αξιολόγησης

6.2.1

Διαγωνισμός Αρ. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
στην Πανεπιστημιούπολη
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τη Συμπληρωματική Αναθεωρημένη Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης
που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, αφού έλαβε γνώση επιστολής της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20/3/2017, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινίσεων που δόθηκαν από τους κ.κ. Δημοσθένους και
Χαραλάμπους, συντονιστή και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης αντίστοιχα, αποφάσισε τα
ακόλουθα:
(α) Να ανοιχθεί το Οικονομικό Μέρος της προσφοράς του προσφέροντα C & H HEATFLOW
MECHANICAL CONTRACTOR LTD και να παροδοθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία να
προχωρήσει στην ετοιμασία συμπληρωματικής αναθεωρημένης Έκθεσης Οικονομικής
Αξιολόγησης.
(β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης να καταθέσει τις απόψεις της αναφορικά με τα σχόλια που
αναφέρονται στην επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 20/3/2017.
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Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 8/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2016, και ώρα 10:00 πμ - 11:00 πμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, 3ος 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. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
στην Πανεπιστημιούπολη
Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών μελέτησε εξ' υπαρχής (α) την Έκθεση Οικονομικής
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, (β) τη Συμπληρωματική Έκθεση
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό (γ) τις σχετικές επιστολές της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με Αρ. Φακ. 28.10.007.004 και ημερομηνίες 18/4/2016,
23/5/2016, 9/6/2016 και 4/7/2016, (δ) την επιστολή του ΠΚ προς το Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας ημερομηνίας 19/5/2016, (ε) τα ηλεκτρονικά μηνύματα της Επιτροπής Αξιολόγησης
προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με ημερομηνίες 24/5/2016, 2/6/2016 και
24/6/2016(οικονομική ανάλυση).
Επίσης, το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών έλαβε υπόψη του ότι βάσει της οικονομικής
ανάλυσης φαίνεται ότι επιτυγχάνεται η απόσβεση του επιπλέον ποσού το οποίο θα καταβληθεί από
το Πανεπιστήμιο στον ψηλότερο προσφοροδότη, σε διάστημα οκτώ (8) ετών, το οποίο κρίνεται
ευνοϊκό, ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού να υπάρξουν
προσφυγές οι οποίες θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία και ότι σε περίπτωση
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού πιθανόν να ληφθούν ψηλότερες τιμές.
Το Συμβούλιο Προσφορών εντόπισε επίσης ότι από την Έκθεση Αξιολόγησης προκκύπτει ότι ο
Βαθμός Τεχνικής Αξιολόγησης (Τ) που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού
(Λ) στον μαθηματικό τύπο Λ = 0,75*Τ + 0,25*Κ δεν είναι ο Βαθμός Τεχνικής Αξιολόγησης (Τ) που
έλαβε η κάθε προσφορά αλλά το πσοσοστό του βαθμού αυτού επί του μεγαλύτερου βαθμού Τ
όλων των προσφορών που αξιολογήθηκαν, το οποίο δεν συνάδει με τις πρόνοιες των εγγράφων
του διαγωνισμού. Το Συμβούλιο Προσφορών προχώρησε στον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού
(Λ) βάσει των προνοιών των εγγράφων του διαγωνισμού με αποτέλεσμα ο Τελικός Βαθμός (Λ) του
προσφέροντα TELMEN - A. ERACLEOUS J.V. να διαφοροποιηθεί από 95,04 σε 100,68 και αυτός
του προσφέροντα CARAMONDANI BROS PLC να διαφοροποιηθεί από 90,87 σε 95,83.
Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών αφού εξέτασε εξ’ υπαρχής όλα τα ενώπιον του
στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα TELMEN - A. ERACLEOUS J.V., του
οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με βαθμολογία 100,68 και ικανοποιεί τους Όρους και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €718.200,00, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης για την
παροχή των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να ανατεθεί στον ίδιο προσφέροντα η
σύμβαση πενταετούς συντήρησης για το ποσό των €79.800,00, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α..

4

(β) την απόρριψη των προσφορών που υποβλήθηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες, για τους εξής
λόγους:
1. HEATFLOW MECHANICAL CONTRACTORS - Απόκλιση από ουσιώδη όρο του διαγωνισμού
(Στάδιο Ποιοτικής Επιλογής) αφού δεν υπέβαλε το Έντυπο 7-Βεβαίωση Σχετικά με την Προστασία
των Εργαζομένων
2. CARAMONDANI BROS PLC - Χαμηλότερος τελικός βαθμός προσφοράς (Λ) αφού έλαβε
βαθμολογία 95,83.
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Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 6/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016, και ώρα 01:00 μμ - 02:45 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. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center
Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννο
στην Πανεπιστημιούπολη
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τη Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης που
υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, αφού έλαβε γνώση σχετικής επιστολής της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με Αρ. Φακ. 28.10.007.004 και ημερομηνία
23/5/2016 και αφού εξέτασε εξ' υπαρχής όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε τα
ακόλουθα: (α) να ετοιμαστεί απάντηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για το σημείο 2(β) της
επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με Αρ. Φακ. 28.10.007.004 και
ημερομηνία 23/5/2016, (β) να εξεταστεί εκ νέου και ξεχωριστά το θέμα όταν θα ληφθεί
απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία να λαμβάνει υπόψη
την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή του Πρύτανη προς την Ελεγκτική
Υπηρεσία της Δημοκρατίας και την απάντηση των Τεχνικών Υπηρεσιών που
αναφέρεται στο σημείο (α) πιο πάνω.
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Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 4/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016, και ώρα 10:00 πμ - 1:00 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. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
στην Πανεπιστημιούπολη
Ο Δήμος Δημοσθένους, Μηχανικός Μηχανολογίας, Τεχνικές Υπηρεσίες, 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 Οικονομικής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο
πάνω διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ), αφού έλαβε γνώση σχετικής επιστολής της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με Αρ. Φακ. 28.10.007.004 και ημερομηνία 18/4/2016 και αφού
εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινίσεων που δόθηκαν από
τον κο Δημοσθένους, αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης να ετοιμάσει
Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις/ παρατηρήσεις της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
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Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 3/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ
(295η Συνεδρία)
Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016, και ώρα 12:45μ.μ.-3:00μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 114, 1ος όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
7.
7.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

7.1.7

Διαγωνισμός Αρ. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
στην Πανεπιστημιούπολη
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο
πάνω διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXΙ), και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε
τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης:
(α) Το άνοιγμα του Φακέλου Β (Οικονομικό Μέρος) των ακόλουθων δύο προσφοροδοτών, οι οποίοι
ικανοποιούν πλήρως τους όρους και προδιαγραφές της αναφερόμενης προσφοράς, σύμφωνα με
την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης:
Εταιρεία
Bαθμός Αξιολόγησης
Ποσοστό επί του
Τεχνικής Προσφοράς(Τ)
Μεγαλύτερου Βαθμού(Τ)
1.TELMEN – A. ERACLEOUS J.V. 107,52
100,00
2.CARAMONDANIBROSPLC
94,44
87,83
(β)Την απόρριψη του τεχνικού μέρους της προσφοράς που υποβλήθηκε από τον προσφέροντα
Heatflow Mechanical Contractors λόγω του ότι παρέλειψε να υποβάλει το Έντυπο 7 «Βεβαίωση
Σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων», το οποίο συνιστά απόκλιση από ουσιώδη όρο του
διαγωνισμού.
Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους αρμόδιους Λειτουργούς να ανοίξουν τον Φάκελο Β (Οικονομικό
Μέρος) των προσφοροδοτών TELMEN – A. ERACLEOUSJ.V. και CARAMONDANIBROSPLC και
να αποστείλουν αντίγραφο του οικονομικού μέρους της πιο πάνω προσφοράς στην
Επιτροπή Αξιολόγησης.
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