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
6.
6.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

6.1.5

Διαγωνισμός αρ. ΧΗΜ 025/16 - Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, υαλουργικών
και μικροεξοπλισμού για το Τμήμα Χημείας
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του
συγκριτικού πίνακα τιμών στον οποίο φαίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών κατακύρωσης και
των εκτιμηθέντων τιμών για κάθε είδος, καθώς και την αναθεωρημένη σελίδα 9 της Έκθεσης
Αξιολόγησης και του αναθεωρημένου πίνακα κατακύρωσης που περιλαμβάνεται στην Έκθεση
Αξιολόγησης, αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) την κατακύρωση μέρους του αντικειμένου του διαγωνισμού στους ακόλουθους προσφοροδότες,
των οποίων οι προσφορές έχουν αναδειχτεί ως αυτές με τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη που
κατακυρώνονται σε αυτούς και οι οποίες ικανοποιούν τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €16.345,87, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως
ακολούθως:
Εταιρεία

Συνολική Τιμή € (μη συμπ. ΦΠΑ)

1. SUNDIAL CO LTD

1.613,00

2. A.J. VOUROSLTD

6.445,95

3. C. GEORGIOU LAB SUPPLIES LTD

2.094,12

4. MEDISELL CO LTD

6.192,80

ΣΥΝΟΛΟ (μη συμπ. ΦΠΑ)

€16.345,87

(β) Τα είδη με Α/Α 74, 97, 98, 102, 125, 130, 173, 177, 213, 216, 218 δεν κατακυρώνονται λόγω
του ότι δεν έχουν προσφερθεί από κανένα οικονομικό φορέα.
(γ) Τα είδη με Α/Α 8, 53, 55, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 99, 100, 103-118, 145, 176 δεν κατακυρώνονται
λόγω του ότι έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στο τμήμα χημείας απά άλλη πηγή (γενικό χημείο
κράτους/οργανισμούς).
(δ) Απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας A.J. VOUROSLTD για τα είδη 119, 120, 147, 174,
178, 180, 181, 227, 228, και 248 επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα
έγγραφα του διαγωνισμού.
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(ε) Τα είδη με Α/Α 53α, 53β και 53γ δεν κατακυρώνονται λόγω αλλαγής εργαστηριακών ασκήσεων.
(στ) Τα είδη η αξία των οποίων υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία κατά ποσοστό πέραν του 20% να
μην κατακυρωθούν και να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για την αγορά τους.
Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών σε συνεργασία με το
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και το Τμήμα Χημείας εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης άλλης
πιο κατάλληλης διαδικασία για την απόκτηση χημικών/βιολογικών αναλωσίμων.

2

