
EYMBOYAIQJIPOZOOPQN ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου
που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου

την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1.00 μ.μ.

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

κα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια
κος Ευστράτιος Ματθαίου,

Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
κα Χριστίνα Στεφάνου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'.

>- Μέλη

Απών: κος Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανώτερος Λογιστής
(Λόγω δηλωθείσας άδειας απουσίας)

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

c
A. 13.25.050.010.031.002

G

Μίνι Διαγωνισμός 2ου δωδεκάμηνου νια τα προϊόντα
της Ομάδας 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο για my
"Προμήθεια εξοπλισμού, λευκών ειδών, βρεφικών
πάνων και ειδών προσωπικής υγιεινής και
φροντίδας νια μωρά στο πλαίσιο του Σχεδίου
«Προίκα του Μωρού»" - Διανωνισμός Γ.Λ. 3/2017

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 που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.031.002 ημερ. 13/11/2018.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Ελενα
Δημοσθένους, Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η
οποία, μετά από σύντομη αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την
αξιολόγηση του Μίνι Διαγωνισμού 2ου δωδεκάμηνου για τα προϊόντα της Ομάδας 1 της
Συμφωνίας.

3. Μετά την αποχώρηση της κας Δημοσθένους, 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:-
Ανατεθεί η προμήθεια των προϊόντων των τριών (3) Κατηγοριών της Ομάδας 1 της
Συμφωνίας, για το 2° δωδεκάμηνο, στην εταιρεία SOTOS AGAPIOU LTD, η οποία
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για όλη
την Ομάδα, στη συνολική τιμή των €550.270,00 χωρίς ΦΠΑ.
4. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθός Λογιστικός
Λειτουργός, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.
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Β. 13.25.050.010.019.004 Διαγωνισμός της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την
"Προμήθεια διαφόρων ειδών ^τροφίμων"_-
Συμπληρωματική Έκθεση Αϊιολόνησηο νια την
Ομάδα 16 (Κρέατα Βαθείας Κατάψυξης νια το Είδος
ζώου Αρνί) - Διαγωνισμός Γ.Λ. 1/2018

5. Στη συνέχεια το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα
Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.019.004 ημερ. 14/11/2018.

6. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε πως το Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 5/11/2018
αποφάσισε να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του ημερ. 4/10/2018 για
κατακύρωση του Είδους ζώου Αρνί της Ομάδας 16-ΚΡΕΑΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
της πιο πάνω Συμφωνίας Πλαίσιο.

7. Ακολούθως, έδωσε τον λόγο στον κο Ανδρέα Ζαβρό, Λειτουργό Γενικού
Λογιστηρίου, Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος, μετά από σύντομη
αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε τη Συμπληρωματική Έκθεση
Αξιολόγησης που ετοιμάστηκε κατόπιν επαναξιολόγησης των προσφορών που
υποβλήθηκαν για το Είδος ζώου Αρνί της Ομάδας 16 της Συμφωνίας.

8. Μετά την αποχώρηση του κου Ζαβρού, 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 για ακύρωση
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό 34(ε) της ΚΔΠ201/2007, για τα Είδη 16.1-
ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΑΡΝΙΟΥ Ή ΕΡΙΦΊΟΥ και 16.2-ΜΕΡΙ ΑΡΝΙΟΥ Ή ΕΡΙΦΊΟΥ, αφού οι όροι
όπως είχαν τεθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού δημιούργησαν ασάφεια η οποία,
ενδεχομένως, να είχε ως αποτέλεσμα την μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

9. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο (α) των Ειδών 16.1 και 16.2 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ καταγράφεται
ρητά:-
"Πα λόγους ασφαλείας των προμηθειών που προορίζονται για ευαίσθητες Υπηρεσίες, να
προέρχεται από υγιή εγχώρια ζώα ηλικίας 4-6 μηνών και βάρος 17-25 κιλά. Η ηλικία
των ζώων να βεβαιώνεται με σήμανση στην πρώτη συσκευασία."
Ειδικότερα, η φράση "εγχώρια ζώα" θεωρείται ότι δεν προσδιορίζει την κυπριακή
καταγωγή των ζώων. Αυτό καταδεικνύεται και από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της

C Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. 1337/2013 τον οποίο χρησιμοποιούν οι Κτηνιατρικες
Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ο οποίος προνοεί τη σήμανση των σφαγίων με τη φράση
"Καταγωγή: Κύπρος" και δεν συμπεριλαμβάνει σ' αυτόν τον ορισμό "εγχώρια", εξού και
θα μπορούσε να εκληφθεί εγχώριο και για οποιαδήποτε χώρα το παράγει.

10. Πρόσθετα, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, ενόψει και της επιστολής του
δικηγόρου της εταιρείας ARAMEAT LTD αντίγραφο της οποίας επισυνάφθηκε στη
μελετούμενη Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης, συζήτησε και την περίπτωση
αποκλεισμού του προσφέροντα YIALLOUROU EUROFOODS LTD ο οποίος δεν
προσήλθε για υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο σε σχέση με την Ομάδα 17-ΨΑΡΙΑ
ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία YIALLOUROU EUROFOODS LTD
με επιστολή της ημερομηνίας 15/10/2018 ενημέρωσε ότι για το προϊόν 17.3-ΜΑΛΑΚΙΑ
(ΘΡΑΨΑΛΟ) ΣΕ ΡΟΔΕΛΕΣ της Ομάδας 17 η τιμή των €3,50/κιλό που πρόσφερε
αφορούσε προϊόν με 30% επίπαγο, όπως αυτό διατίθεται/συναλλάσσεται στην αγορά.
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν ήταν ξεκάθαρο ότι θα
έπρεπε να προσφερθεί τιμή για καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο, που σε τέτοια
περίπτωση η τιμή θα ανέρχετο στα €3,90/κιλό (100% N.W.). Σημειώνεται ότι οι άλλοι
δύο προσφέροντες στο εν λόγω προϊόν ήταν πιο ακριβοί κατά €0,92/κιλό
(CHEESELINE LTD) και €1,24/κιλό (Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ).
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11. Κατόπιν συνάντησης του προσφέροντα με τη Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή κατά
την οποία του επεξηγήθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή τιμής μετά από
την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών, απέστειλε επιστολή ημερομηνίας
16/10/2018 με την οποία ενημέρωνε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του για την προσφορά
του σε σχέση με την Ομάδα 17.

12. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ έκρινε
ότι το λάθος του προσφέροντα YIALLOUROU EUROFOODS LTD ήταν καλόπιστο και ο
αποκλεισμός του από όλη τη Συμφωνία Πλαίσιο καθώς επίσης και ο ενδεχομένως
οριζόντιος αποκλεισμός του από την Επιτροπή Αποκλεισμού των Οικονομικών
Φορέων, θα αποτελούσε δυσανάλογη τιμωρία.

13. Περαιτέρω, τα έγγραφα του διαγωνισμού αναφέρουν ως κύρωση για τον
προσφέροντα σε δύο σημεία (σελίδες 16/30 και 18/30 του ΜΕΡΟΥΣ Α των εγγράφων
του διαγωνισμού), "τον αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της «Σύμβασης)) και
της «Συμφωνίας»" αντίστοιχα. Οι εν λόγω αναφορές θα μπορούσαν αν ερμηνευθούν
ότι δεν αφορούν ολόκληρη τη Συμφωνία Πλάσιο αλλά τον αποκλεισμό από
συγκεκριμένη Σύμβαση, εφόσον σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού οι
συμβάσεις υπογράφονται για κάθε Είδος ζώου στη συγκεκριμένη Ομάδα προϊόντων.

14. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κος Ανδρέας Ζαβρός, Λειτουργός Γενικού
Λογιστηρίου, Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

;

Γ. 13.25.050.010.030.002 Συμπληρωματική Έκθεση Αζιολόγησης για το Μίνι
Διαγωνισμό 2ου δωδεκάμηνου της Συμφωνίας
Πλαίσιο για την προμήθεια "Ειδών ένδυσης -
υπόδησης - κλινοστρωμνήο - ιματισμού μπάνιου
και παρελκόμενων ειδών στολών" - Διαγωνισμός
Αρ. ΓΛ13/2016

15. Τέλος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω
θέμα Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.030.002 και ημερ. 6/11/2018.

16. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υπενθύμισε πως ο εν λόγω Μίνι Διαγωνισμός
μελετήθηκε στη συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 16/10/2018 οπόταν ομόφωνα
αποφασίστηκε αναβολή λήψης απόφασης ώστε να δοθεί χρόνος στην Επιτροπή
Αξιολόγησης να προβεί σε πρόσθετες ενέργειες.

17. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Ανδρονίκη
Κατσώνη, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η
οποία, μετά από σύντομη αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την
Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης.

18. Μετά την αποχώρηση της κας Κατσώνη, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ,
αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως κατά το 2° δωδεκάμηνο τα προϊόντα των δώδεκα (12) Ομάδων του Μίνι
Διαγωνισμού:-
Ανατεθούν στους επιτυχόντες προσφοροδότες, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά ανά
Ομάδα στον πιο κάτω Πίνακα" και
Μην κατακυρωθούν τα Είδη 8.2 (ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΟΡΠΗ),
9.1 (ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΑΚΕΤΑ)
ΚΑΙ 9.2 (ΣΑΚΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "FLIGHT JACKET").
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ΑΝΑΔΟΧΟΙ 2ου ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1. ΥΦΑΣΜΑΤΑ DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD

2. ΦΑΝΕΛΛΕΣ - ΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙΑ - ΦΟΡΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ) ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

3. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΙΔΗ

CARRIAREL TRADING LTD
(Είδη 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 & 3.9)

MICHALAKIS METTIS LTD
(Είδη 3.5 & 3.6)

(

4. ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

CARRIAREL TRADING LTD
(Είδος 4.1)

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(Είδη 4.2 & 4.3)

5. ΚΑΛΤΣΕΣ CARRIAREL TRADING LTD

6. ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ - ΜΑΚΡΟΜΑΝΙΚΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD

7. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ - ΜΠΑΝΙΟΥ

CARRIAREL TRADING LTD
(Είδη 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 & 7.10)

DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD
(Είδη 7.2, 7.3 & 7.11)

8. ΖΩΝΕΣ - ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ERIMENDO LTD
(Είδη 8.1, 8.3, 8.4 & 8.5)

9. ΣΑΚΑΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ CARRIAREL TRADING LTD
(Είδη 9.3, 9.4 & 9.5)

10. ΣΤΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ RIP-STOP
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ CARRIAREL TRADING LTD

11. ΣΤΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ RIP-STOP
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 50% DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD

12. ΜΠΕΡΕ-ΤΖΟΚΕΙ (ΠΗΛΙΚΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) MICHALAKIS METriS LTD

19. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Ανδρονίκη Κατσώνη, Βοηθός Λογιστικός
Λειτουργός, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτηση^γ^-τη-λήψΟ απόφασης.

Ανδ|Ζ(έα<ίέας Ζαχαριάδης,
Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: ...... J?.·?>//././/.^.
/ΑΚ
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