Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θέματα Προσφορών)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 12/2016/ΣΠΟ-ΠΡΟ/E
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 12:00 μμ - 01:15 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)

6.1.4

Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 003/17 - Μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του ΠΚ
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση 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) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα KCGJ COPYSCIENCE ENTERPRISES
LTD, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή/κόστος και
ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό
των €917.032,20, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλύεται στον Πίνακα 1 και για
τις τιμές χρέωσης ανά αντίγραφο όπως αναγράφονται στον Πίνακα 2 πιο κάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (€) (χωρίς Φ.Π.Α.) (1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1)

€291,060.00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (€) (χωρίς Φ.Π.Α.) (1.2+2.2+3.2+4.2+5.2+6.2)

€82,464.00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (€) (χωρίς Φ.Π.Α.) (1.3+2.3+3.3+4.3+4.4+5.3+5.4+6.3+6.4)

€395,508.20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (€) (χωρίς Φ.Π.Α.) (7.1+7.2)

€148,000.00

Εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή του
λογισμικού διαχείρισης εκτυπώσεων

€0.00

Εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει τη διαχείριση των
πολύ-λειτουργικών μηχανήματων

€0.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (€) (χωρίς Φ.Π.Α.)

€917,032.20

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

1

Α/
Α Πολυλειτουργικά μηχανήματα

Κόστος ανά
ασπρόμαυρο
αντίγραφο

Κόστος ανά
έγχρωμο αντίγραφο

1

Προϊόν (1) - Μαυρόασπρα
μηχανήματα, μικρής δυναμικότητας

€0.008

2

Προϊόν (2) - Μαυρόασπρα
μηχανήματα μεσαίας δυναμικότητας

€0.00275
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Προϊόν (3) - Μαυρόασπρα
μηχανήματα μεγάλης δυναμικότητας

€0.0019
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Προϊόν (4) - Έγχρωμα μηχανήματα
μικρής δυναμικότητας

€0.013

€0.075

5

Προϊόν (5) - Έγχρωμα μηχανήματα
μεσαίας δυναμικότητας

€0.0035

€0.03

6

Προϊόν (6) - Έγχρωμα μηχανήματα
μεγάλης δυναμικότητας

€0.004

€0.03

(β) την απόρριψη των προσφορών που υποβλήθηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες, για τους
ακόλουθους λόγους:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

XEROGRAPHIC
SYSTEMS LTD

Δεν ικανοποιεί την απαίτηση που αναφέρεται στο σημείο 4.2
του Παραρτήματος ΙΙ των εγγράφων του διαγωνισμού «Γενική
επαγγελματική εμπειρία Μηχανικού Έργου: 3-ετής, σχετική
εμπειρία σε λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων».

DEMSTAR BUSINESS
SOLUTIONS LTD

Δεν ακολούθησε τις οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου 8
όπως αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού και
συγκεκριμένα το σημείο 5 «… Οι παραπομπές πρέπει να
είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4, κ.λπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο
ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και
θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην
οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό».

ΚΟΙΝ. ATHANASIS
ECONOMIDES OFFICE
EQUIPMENT SALES &
SERVICES LTD KAI
REPRODATA SERVICES
LTD
Ψηλότερη Προσφερθείσα Τιμή
NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONSS LTD

Ψηλότερη Προσφερθείσα Τιμή

2

LASERCHARGE LTD

Στο Έντυπο 10 «Πίνακας Παρουσίασης Ομάδας Έργου» δεν
έχει δηλώσει Μηχανικό για το έργο όπως απαιτείται στην
παράγραφο 4.2 «Λοιπά Στελέχη της Ομάδα Έργου» του
Παρατήματος 2 των εγγράφων του διαγωνισμού. Στα
βιογραφικά σημειώματα που συμπεριλήφθηκαν στα έγγραφα
της προσφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται βιογραφικό που να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
4.2 του Παρατήματος 2 των εγγράφων του διαγωνισμού.

TSIAKKASTEL OFFICE
LINE LTD

Ψηλότερη Προσφερθείσα Τιμή

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο πριν την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από τον
προσφέροντα Xerographic Systems Ltd διευκρίνισε με την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι η έκφραση
"... δεν διαφαίνεται να ικανοποιείται η απαίτηση ..." που χρησιμοποείται στα σημεία 4.4.2.Ι και 4.6
(2ος Πίνακας, Α/Π 2) της έκθεσης αξιολόγησης έχει τη σημασία "... προκύπτει ότι δεν ικανοποιείται
η απαίτηση …».

3

