
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Πέμπτη , 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής
κοςΛοίζος Θεοφίλου, Λογιστής [ Μέλη
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής f Συμβουλίου
κα Μαρία Χρυσοστόμου, Λειτουργός Γεν. Λογιστηρίου A' J

Αν. Γραμματέας: κα Ελπινίκη Φιλίππου

13.25.050.010.030.003.002 Ανοικτός διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη
αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο για την
προμήθεια Ειδών Ένδυσης - Υπόδησης -
Κλινοστρωμνής - Ιματισμού Μπάνιου και
Παρελκόμενων Ειδών Στολών. Αρ. Διαγωνισμού
ΓΛ 2/2021

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους καλωσόρισε
τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του ΓΛτΔ, μελετήθηκε η σχετική με το πιο πάνω
θέμα Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή με αρ. φακ.
13.25.050.010.030.003.002 ημερ. 15/12/2021.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κο Γιώργο Μιχαήλ,
Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο κ. Μιχαήλ, κάνοντας μια σύντομη αναφορά
στο ιστορικό του διαγωνισμού ανέφερε ότι στην αρχική Συμφωνία Πλαίσιο για τα εν
λόγω είδη, ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, αντιμετωπίστηκαν αρκετά προβλήματα
λόγω του ότι μοναδικό κριτήριο ανάθεσης αποτελούσαν οι χαμηλότερες τιμές με
αποτέλεσμα την υποβολή προϊόντων χαμηλότερης ποιότητας. Αναφέρθηκε ότι τα
προβλήματα υπερσκελίστηκαν με τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Συνεχίζοντας με την παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης για τον παρόντα
διαγωνισμό ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι οι Συμφωνίες Πλαίσιο τίθενται σε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής τους και θα έχουν διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα
επέκτασης ακόμα δώδεκα (12) μήνες. Ανέφερε επίσης ότι Συμφωνία Πλαίσιο θα
υπογράψουν όλοι οι Επιτυχόντες Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των Προϋποθέσεων Συμμετοχής για τη συνολική
διάρκεια εκτέλεσης της Συμφωνίας και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στους μίνι
διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν.
4. Οι προσφέροντες, συνέχισε, κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά για μία (1) ή
περισσότερες από τις έντεκα (11) Ομάδες προϊόντων, αλλά όχι για αριθμό μικρότερο
από τον αποδεκτό αριθμό προϊόντων μιας ομάδας, όπως αυτός αναγράφεται στον
Κατάλογο τιμών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II των εγγράφων του διαγωνισμού. Όσοι
προσφέροντες, δεν έχουν υποβάλει προσφορά για τουλάχιστο τον αποδεκτό αριθμό
προϊόντων μιας ομάδας ή κατά την αξιολόγηση ο αποδεκτός αριθμός προϊόντων μιας
ομάδας δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και τις πρόνοιες των όρων
των εγγράφων του διαγωνισμού, η προσφορά τους απορρίπτεται για τη συγκεκριμένη
ομάδα.
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5. Ανάδοχος της Συμφωνίας Πλαίσιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες, ανέφερε
ο κ. Μιχαήλ, θα είναι ο επιτυχών προσφέρων του οποίου η προσφορά κρίθηκε
αποδεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών, καθώς και της
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Παράρτημα II, και έχει αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

6. Επειδή τα προς προμήθεια προϊόντα είναι εξειδικευμένα και δεν υπάρχει η
δυνατότητα τήρησης επαρκούς αποθέματος από τους Αναδόχους αλλά απαιτείται η
κατασκευή τους σε κάθε παραγγελία, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι οι αγοραστές θα έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν παραγγελίες προς τους Αναδόχους εντός ενός μηνός με
την υπογραφή της Συμφωνίας και στη συνέχεια κατά τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο
κάθε έτους ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο.

7. Συνεχίζοντας ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι από τους εικοσιτέσσερις (24) οικονομικούς
φορείς που ενδιαφέρθηκαν τελικά υπέβαλαν προσφορά μόνο πέντε (5) οικονομικοί
φορείς. Από τον έλεγχο του ελάχιστου αποδεκτού αριθμού προτεινόμενων προϊόντων,
όσο και του δικαιώματος και προϋποθέσεων συμμετοχής, διαφάνηκε ότι και οι πέντε
πληρούσαν τους εν λόγω όρους και ως εκ τούτου θα κληθούν να υπογράψουν
Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία θα τους δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στους μίνι
διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν. Σημειώνεται ότι για τον Προσφέροντα ΠΕΤΡΟ Δ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, υποβλήθηκε προσφορά μέσω του συστήματος e-procurement από τον
ηλεκτρονικό λογαριασμό/μερίδα της εταιρείας DIMI LABELS, η οποία ανήκει
αποκλειστικά στον ίδιο. Λόγω όμως του ότι όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν
αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο και δεν δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση
ανάμεσα σε νομική οντότητα και φυσικό πρόσωπο, η Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.)
αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την προσφορά του.

8. Σε ερώτηση του Προέδρου του Συμβουλίου κατά πόσον ζητήθηκε εκ των
προτέρων η άποψη της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ), ο κ. Μιχαήλ
ανέφερε ότι σε συνέχεια επικοινωνίας με τον κ. Χρίστο Κυριακίδη, Λειτουργό της ΑΑΔΣ,
επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα αποδοχής της πιο πάνω προσφοράς.

9. Τέλος ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι κατά την Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών, που
αφορούσε το κατά πόσον οι προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου
8.3.1.2, του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού και ότι συμμορφώνονται με τις
τεθείσες στα έγγραφα διαγωνισμού Τεχνικές προδιαγραφές η Ε.Α. αποφάσισε ότι δεν
προχωρούν στην οικονομική αξιολόγηση οι πιο κάτω προσφέροντες ανά ομάδα:
Ουάδα 1:

MICHALAKIS METTIS Ltd, για όλα τα Είδη, αφού δεν υποβλήθηκαν δείγματα για να
εξεταστούν μακροσκοπικά και εργαστηριακά.

Ουάδα 2:
1. Γ. ΚΑΛΛΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ, διότι ο ένας εκ των δύο κατασκευαστών του
αποκλείστηκε, και ως εκ τούτου δεν ικανοποιείται ο όρος 7.5.2 (αποδεκτός αριθμός
προϊόντων).
2. ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ για τα προϊόντα της ομάδας με κατασκευαστή την εταιρεία
China Xinxing Corporation Group Ltd γιατί το πιστοποιητικό ISO που υποβλήθηκε
αναφέρεται σε εισαγωγές - εξαγωγές και όχι σε κατασκευαστική εταιρεία.
3. MICHALAKIS METTIS LTD, για όλα τα Είδη, αφού δεν υποβλήθηκαν δείγματα για να
εξεταστούν μακροσκοπικά και εργαστηριακά.

Ουάδα 3:
1. MICHALAKIS METTIS LTD, καθότι αποκλείστηκε σε 5 είδη και ως εκ τούτου δεν
ικανοποιείται ο όρος 7.5.2 (αποδεκτός αριθμός προϊόντων).
2. DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD, καθότι αποκλείστηκε σε 5 είδη και ως εκ τούτου
δεν ικανοποιείται ο όρος 7.5.2 (αποδεκτός αριθμός προϊόντων).
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Ουάδα 4:
ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (μοναδικός προσφοροδότης) για το λόγο ότι δεν υποβλήθηκε ISO
για τον κατασκευαστη του.

Ουάδα 6:
1. ERIMENDO LIMITED, για όλα τα είδη, αφού δεν υποβλήθηκαν δείγματα για να
εξεταστούν μακροσκοπικά και εργαστηριακά.
2. Γ. ΚΑΛΛΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ, για όλα τα είδη αφού το ISO που υποβλήθηκε
αναφέρεται σε πωλήσεις και όχι σε κατασκευαστική εταιρεία.
3. MICHALAKIS METTIS LTD, για όλα τα είδη, αφού δεν υποβλήθηκαν δείγματα για να
εξεταστούν μακροσκοπικά και εργαστηριακά.

Ουάδα 7:
1. ERIMENDO LIMITED, για όλα τα είδη, αφού δεν υποβλήθηκαν δείγματα για να
εξεταστούν μακροσκοπικά και εργαστηριακά.
2. MICHALAKIS METTIS LTD, για όλα τα είδη, αφού δεν υποβλήθηκαν δείγματα για να
εξεταστούν μακροσκοπικά και εργαστηριακά.
3. DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD, για το είδος 7.5 με βάση τα εργαστηριακά
αποτελέσματα στην παράμετρο 7.5.21.

Ουάδα 9:
1. ERIMENDO LIMITED, για το είδος 9.4 με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα στην
παράμετρο 9.4.33 και 9.4.34.
2. ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ για όλα τα είδη αφού το ISO που υποβλήθηκε αναφέρεται σε
εισαγωγές εξαγωγές και όχι σε κατασκευαστική εταιρεία.
3. MICHALAKIS METTIS LTD, για το είδος 9.4 με βάση τα εργαστηριακά οποτελέσματα
στην παράμετρο 9.4.33 και 9.4.34.

4. DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD, καθότι αποκλείστηκε για τα 3 από τα 4 είδη (9.1,
9.2, 9.3) και δεν ικανοποιείται ο όρος 7.5.2. για αποδεκτό αριθμό προϊόντων.

Ουάδα 10
1. ERIMENDO LIMITED γιατί δεν ικανοποιείται ο όρος 7.5.2 (αποδεκτό αριθμό προϊόντων).
2. Γ. ΚΑΛΛΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ, γιατί το ISO του κατασκευαστή που υποβλήθηκε
αναφέρεται σε πωλήσεις και όχι σε κατασκευαστική εταιρεία.
3. ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ γιατί το ISO του κατασκευαστή που υποβλήθηκε αναφέρεται σε
εισαγωγές εξαγωγές και όχι σε κατασκευαστική εταιρεία.
4. MICHALAKIS METTIS LTD, γιατί δεν ικανοποιείται ο όρος 7.5.2 (αποδεκτό αριθμό
προϊόντων).

10. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του ΓΛτΔ ζήτησαν
διευκρινήσεις από τον κ. Μιχαήλ όσον αφορά τους λόγους που η Ε.Α. αποφάσισε τον
αποκλεισμό των πιο πάνω προσφερόντων και έγινε εκτενής συζήτηση.
11. Μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον κ. Γιώργο Μιχαήλ και την αποχώρηση
του, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων,
αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως
συνάψουν Συμφωνία Πλαίσιο με βάση τον όρο 10.1.4. του Μέρους Α των εγγράφων του
διαγωνισμού οι πιο κάτω επιτυχόντες προσφέροντες:

1. DROUSKO HOUSE AGENCIES LTD
2. ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. Γ. ΚΑΛΛΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ
4. MICHALAKIS METTIS LTD
5. ERIMENDO LIMITED

12. Αποφάσισε επίσης τη σύναψη ρύθμισης, για το 1ο δωδεκάμηνο της Συμφωνίας
Πλαίσιο ως η εισήγηση της Ε.Α. (εκτός των προϊόντων της Ομάδας 10) με τους
επιτυχόντες προσφέροντες οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
στάδιο των Τεχνικών Προσφορών και έχουν προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, ως ακολούθως:
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Ομάδες | Ανάδοχος για 1° δωδεκάμηνο Είδος Εγκεκριμένοι Κατασκευαστές
Ομάδα 1 DROUSKO

LTD
HOUSE AGENCIES Για όλα τα

προσφερόμενα Είδη
Mahajan Silk Mills Pvt Ltd

Είδος 1.1 JiangsuJianlu Group

Ομάδα 2 DROUSKO HOUSE AGENCIES
LTD

Για όλα τα
προσφερόμενα είδη

Knit Horizon Ltd

Είδη 2.1-2.2.-2.3 Esquire Knit Composite Ltd

Ομάδα 3 Γ. ΚΑΛΛΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ
Για όλα τα προσφερόμενα
είδη. εκτός από τα είδη 3.7
και 3.8 για τα οποία δεν
προκρίνεται κανένας
προσφέρων.

Τα πιο πάνω είδη δύναται να
ανατεθούν στον πιο πάνω
προσφέροντα ως η εισήγηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης
νοουμένου ότι:

α) θα εξασφαλιστεί από τη
Συντονιστική Αναθέτουσα
Αρχή έγκριση από την
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών
και Απαιτήσεων για προσθήκη
στα έγγραφα του διαγωνισμού
πρόνοιας που σε περίπτωση
που ορισμένα είδη μιας
ομάδας δεν κατακυρωθούν,
είτε γιατί ο Ανάδοχος δεν είχε
υποβάλει προσφορά για το
100% των προϊόντων της
συγκεκριμένης Ομάδας για
την οποία ήταν ο επιτυχών
είτε γιατί το συγκεκριμένο
είδος που πρόσφερε ο
Ανάδοχος της Ομάδας δεν
ικανοποιούσε τις τεχνικές
προδιαγραφές, να υπάρχει
δυνατότητα κατακύρωσης
τους είτε στον Ανάδοχο, υπό
προϋποθέσεις, εάν το
επιθυμεί, είτε στον επόμενο
φθηνότερο επιτυχόντα
προσφέροντα
β) υποβάλει δείγματα μαζί με
εργαστηριακούς ελέγχους που
να αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση τους με τις
τεχνικές προδιαγραφές των
εγγράφων του διαγωνισμού.

Είδη 3.1-3.2-3.9 RK APPAREL

Είδη 3.3 έως 3.6 GSSWEATERS
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Ομάδες | Ανάδοχος για 1°δωδεκάμηνο Ειδος Εγκεκριμένοι Κατασκευαστές

Ομάδα 5 MICHALAKIS METTIS LTD

Νοουμένου ότι παρουσιάσει
πριν την ανάθεση της
Συμφωνίας πιστοποιητικό ISO
9001:2015

Για όλα τα
προσφερόμενα Είδη

ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
DIMISOCKS

Ο.Ε.

Ομάδα 6 DROUSKO
LTD

HOUSE AGENCIES Για όλα τα
προσφερόμενα Είδη

BASIC SHIRTS LIMITED

Ομάδα 7 DROUSKO HOUSE AGENCIES
LTD
Εκτός από το είδος 7.5 για το
οποίο δεν προκρίνεται
κανένας προσφέρων

Είδη 7.11-7.4 NOOR FATIMA FABRICS (PVT)
LTD

Είδη 7.2-7.3-7.4 AMTEX LIMITED
Είδος 7.1 ZHEJIANG JINLIFA

PRODUCTS CO LTD
DOWN

Είδος 7.6 WEIHAI HENGTAI
BLANKET CO LTD

WOOLEN

Είδη 7.7 - 7.8 - 7.9 -
7.10

GHAZALI TEXTIL INDUSTRIES

Ομάδα 8 MICHALAKIS METTIS LTD Για όλα τα
προσφερόμενα Είδη

Deekon
Co Ltd

(Shanghai) Industry

Ομάδα 9 ERIMENDO LIMITED
Για όλα τα προσφερόμενα
είδη. εκτός από το είδος 9.4

Είδη 9.1-9.2-9.3 Deekon
Co Ltd

(Shanghai) Industry

Ομάδα 9 DROUSKO HOUSE AGENCIES
LTD

Είδος 9.4
To πιο πάνω είδος
δύναται να ανατεθεί
στον εν λόγω
προσφέροντα, ως η
εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης,
νοουμένου ότι:

α) θα εξασφαλιστεί από
τη Συντονιστική
Αναθέτουσα Αρχή
έγκριση από την
Κεντρική Επιτροπή
Αλλαγών και
Απαιτήσεων για
προσθήκη στα έγγραφα
του διαγωνισμού
πρόνοιας που σε
περίπτωση που
ορισμένα είδη μιας
ομάδας δεν
κατακυρωθούν, είτε
γιατί ο Ανάδοχος δεν
είχε υποβάλει
προσφορά για το 100%
των προϊόντων της
συγκεκριμένης Ομάδας
για την οποία ήταν ο
επιτυχών είτε γι-οιτίτο
συγκεκριμένο είδος που
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Ομάδες | Ανάδοχος για 1° δωδεκάμηνο Είδος Εγκεκριμένοι Κατασκευαστές
πρόσφερε ο Ανάδοχος
της Ομάδας δεν
ικανοποιούσε τις
τεχνικές προδιαγραφές,
να υπάρχει δυνατότητα
κατακύρωσης τους είτε
στον Ανάδοχο, υπό
προϋποθέσεις, εάν το
επιθυμεί, είτε στον
επόμενο φθηνότερο
επιτυχόντα
προσφέροντα

Ομάδα 11 MICHALAKIS METTIS LTD Για όλα τα
προσφερόμενα Είδη

Deekon
Co Ltd

(Shanghai) Industry

13. Την ακύρωση της Ομάδας 4, ως η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

14. Την απόρριψη των προσφορών των προσφερόντων για τα είδη/Ομάδα, ως η
εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή καταγράφεται πιο πάνω, εκτός των
Ειδών της Ομάδας 10.

15. To Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ αποφάσισε επίσης όπως για την Ομάδα 10:
Στολές Ασκήσεων με Ύφασμα Rip-Stop, τα δείγματα του ενός εκ των δύο
προσφερόντων με κατασκευαστή την εταιρεία Deekon (Shanghai) Industry Co Ltd
σταλούν εκ νέου για δειγματοληπτικό έλεγχο και ως εκ τούτου αναβάλλεται η λήψη
απόφασης μέχρι την προσκόμιση ενώπιον της των αποτελεσμάτων του εν λόγω
ελέγχου.

16. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κ. Γιώργος Μιχαήλ Ανχης (ΥΠ), Συντονιστής της
Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Επικυρούνται:
Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.
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