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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ^ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου

που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Παρόντες: Κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας -
Πρόεδρος

Κος Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανώτερος Λογιστής

Απών:

Κα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια
Κα Χριστίνα Στεφάνου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου A' J
Κος Ευστράτιος Ματθαίου,

Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου

Μέλη

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

A. 13.25.050.010.021.003.002 Μίνι Διαγωνισμός 3ου
(Κατηγορίες 1Α. 1Β,

εξαμήνου για την Ομαδα 1
1Γ & 1Δ) της Συμφωνίας

Πλαίσιο για την "Προμήθεια φωτοτυπικού γάρτη,
(ρακέλων & άλλων ειδών βιβλιοπωλείου" -
Διαγωνισμός ΓΛ12/2016

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός
Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, καλωσόρισε τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών
του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ), μελετήθηκε η σχετική με το πιο πάνω
θέμα Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την
επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.010.021.003.002 και ημερ. 12/9/2018.
2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος,
Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, μετά από σύντομη
αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση του Μίνι
Διαγωνισμού 3ου εξαμήνου για τα προϊόντα της Ομάδας 1 (Κατηγορίες 1Α, 1Β, 1Γ & 1Δ)
της Συμφωνίας.

3. Μετά την αποχώρηση της κας Ζήνωνος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ
αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως οι τέσσερις (4) Κατηγορίες προϊόντων της Ομάδας 1 ανατεθούν για το 3° εξάμηνο
στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς οι οποίοι υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Κατηγορία προϊόντων:-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1Α & 1Γ - Panhartico Ltd· και
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 Β & 1Δ - Ρένος Αγρότης & Υιός Ltd.
4. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σοφία Ζήνωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.
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Β. 13.25.050.010.013.009 Συμφωνία Πλαίσιο με προσφυγή στη διαδικασία
με διαπ·&αγματευστι, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την "Προμήθεια τσιμέντου, συνηθισμένου
και άσπρου"

5. Τέλος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω
θέμα επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής με αρ. φακ. 13.25.050.010.013.009 και
ημερ. 14/9/2018.

6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Βαρβάρα Τρύφωνος,
Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία ανέφερε ότι υφίσταται άμεση ανάγκη
για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, το οποίο είναι ο μοναδικός κατασκευαστής τσιμέντου
στην Κύπρο, για συνολική περίοδο τριών (3) χρόνων, με δικαίωμα επέκτασης ακόμα
ένα (1) χρόνο.

7. Σημείωσε επίσης ότι η πιο πάνω διαδικασία θα αρχίσει εάν, μετά τη δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης για εκούσια
εκ των προτέρων διαφάνεια της πρόθεσης προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία,
δεν υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση στο χρονικό διάστημα των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών.

8. Μετά την αποχώρηση της κας Τρύφωνος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ
αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής για
άμεση προκήρυξη της πρόθεσης προσφυγής στην πιο πάνω διαδικασία. Με την
πάροδο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και την μη υποβολή οποιασδήποτε
πρόθεσης προσφυγής, η Επιτροπή Αξιολόγησης να αρχίσει τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης με το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

9. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Βαρβάρα Τρύφωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια
της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.
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Επικυρούνται;.

ν^νδρέας Ζαχαριάδης,
Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.
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