
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Πέμπτη , 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής
κος Λο'ί'ζος Θεοφίλου, Λογιστής | Μέλη
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής ^ Συμβουλίου
κα Μαρία Χρυσοστόμου,

Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'
Προσφορών

Αν. Γραμματέας: κα Ελπινίκη Φιλίππου

13.25.050.010.013.014.002.002 Συυπληρωματική Έκθεση Αζιολόνησης Μίνι
Διαγωνισμού της Ομάδας 1 νια το 2Cο

δωδεκάμηνο της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την
«Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων και διαφόρων
προπαρασκευασμένων προϊόντων από
ϋπετόν» - Διανωνισμός Γ.Λ. 8/2020J24)

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους, καλωσόρισε
τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ),
μελετήθηκε η σχετική με το πιο πάνω θέμα Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης που
υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.010.013.014.002.002 ημερ.
26/10/2021.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Βέρα
Τρύφωνος, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία μετά από σύντομη αναφορά
στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε τη συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης η
οποία αφορά την Ομάδα 1 (Τσιμεντοσωλήνες) για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και
Πάφου.

3. Η κα Βέρα Τρύφωνος ανέφερε ότι το Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του
στις 24/9/2021 αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, την
ανάθεση της προμήθειας των Τσιμεντοσωλήνων (Ομάδα 1) για τις επαρχίες Λευκωσίας,
Λεμεσού και Πάφου στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ. Η απόφαση αυτή
γνωστοποιήθηκε στον εν λόγω Επιτυχόντα Προσφέροντα, ο οποίος ζήτησε με επιστολή
του στις 4/10/2021, πριν την υπογραφή της σχετικής Ρύθμισης, να αυξηθούν οι
προσφερθείσες τιμές των προϊόντων κατά 12% επικαλούμενος ότι οι τιμές των πρώτων
υλών που απαιτούνται yia την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 2/8/2021 και ότι
ακόμα συνεχίζουν να αυξάνονται.
4. Συνεχίζοντας η κα Τρύφωνος ανέφερε ότι μετά και από σχετική αλληλογραφία που
είχε η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή με τον Επιτυχόντα Προσφέροντα, αυτός δεν
προσήλθε για υπογραφή της σχετικής Ρύθμισης μέχρι τις 27/10/2021 που ήταν και η
καταληκτική ημερομηνία. Ως εκ τούτου αποκλείστηκε από τον μίνι διαγωνισμό που
αφορά το 2° δωδεκάμηνο της πιο πάνω Συμφωνίας Πλαίσιο για την Ομάδα 1
(Τσιμεντοσωλήνες) για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.
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5. Μετά την αποχώρηση της κας Βέρας Τρύφωνος, το Συμβούλιο Προσφορών του
ΓΛτΔ αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως:

(α) ο υποψήφιος Ανάδοχος ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ
αποκλειστεί από το μίνι διαγωνισμό του 2ου δωδεκαμήνου της εν λόγω
Συμφωνίας Πλαίσιο, αφού δεν προσήλθε για την υπογραφή σχετικής
ρύθμισης μέχρι και τις 27/10/2021 και

(β) ανάθεση των προϊόντων της Ομάδας 1 (Τσιμεντοσωλήνες) του 2ου
δωδεκαμήνου του πιο πάνω μίνι διαγωνισμού στους πιο κάτω Επιλαχόντες
Αναδόχους οι οποίοι προσέφεραν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Επαρχία:

ROADTEC INDUSTRIES LTD, για την Επαρχία Λευκωσίας
• ANDREAS M. ARISTIDOU MARMARA LTD, για τις Επαρχίες Λεμεσού και

Πάφου

6. To Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως γίνει εισήγηση προς την Αναθέτουσα
Αρχή όπως σε περιπτώσεις που οι επιτυχόντες Προσφέροντες δεν προσέρχονται για
την υπογραφή Ρύθμισης, εξετάζονται οι συνθήκες / ιδιαιτερότητες και αποφασίζεται
κατά περίπτωση κατά πόσο θα τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού. Επίσης γίνεται εισήγηση προς την
Αναθέτουσα Αρχή όπως εξεταστεί η δυνατότητα για μείωση της διάρκειας ισχύος των
μελλοντικών Συμφωνιών Πλαίσιο, τουλάχιστον μέχρι να ξεπεραστεί η υπάρχουσα
οικονομική κρίση, κάτι που θεωρείται ότι θα συμβάλει στον περιορισμό των
περιπτώσεων όπου θα σημειώνονται μεγάλες αυξήσεις τιμών στο χρονικό διάστημα
μεταξύ της υποβολής των προσφορών και της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό θα δώσει
τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές σε τιμές που
ρεαλιστικά θα μπορούν να εκτελέσουν τις συμβάσεις.

7. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Βέρα Τρύφωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

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

Ημερομηνία: .^/.JA./^.......................
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