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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 Παρασκευή , 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής
κος ΛοΊ'ζος Θεοφίλου, Λογιστής
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής

Μέλη
Συμβουλίου

Απούσα: κα Μαρία Χρυσοστόμου, Λειτουργός Γεν. Λογιστηρίου Α' (Άδεια ανάπαυσης)

Αν. Γραμματέας: κα Ελπινίκη Φιλίππου

Β. 13.25.050.010.010.003.002 Μίνι διαγωνισμός νια το 8° Εξάμηνο της
Συμφωνίας Πλαίσιο νια την προμήθεια
Μπαταριων Οχημάτων. Αρ. Διαγωνισμού ΓΛ
10/2017

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 Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με
την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.010.010.003.002 ημερ. 16/11/2021.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην κα Ελενα
Παπακυριακού, Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία μετά από σύντομη
αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την έκθεση αξιολόγησης η οποία
αφορά το Μίνι Διαγωνισμό για το 8° Εξάμηνο της πιο πάνω Συμφωνίας Πλαίσιο. Η κα
Παπακυριακού ανέφερε ότι προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά και οι 4
οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει Συμφωνία Πλαίσιο και είχαν δικαίωμα να
υποβάλουν προσφορά. Προσφορά υπέβαλαν όλοι πλην της Εταιρείας J.L MOTORACE
LTD η οποία είχε δικαίωμα να υποβάλει προσφορά μόνο για τα προϊόντα της Ομάδας 3.

013. Η κα Παπακυριακού ανέφερε ότι δεν προσφέρθηκαν νέα είδη και όλες
προσφορές πληρούσαν την απαίτηση αναφορικά με τον αποδεκτό αριθμό προϊόντων
των Ομάδων 1 και 2. Συνεχίζοντας η κα Παπακυριακού ανέφερε ότι κατά την οικονομική
αξιολόγηση ο προσφέρων MOTCO TRADING LTD υπέβαλε συνολική τιμή για τις
Ομάδες 1, 2 και 3Β και όχι αναλυτικές τιμές για κάθε είδος ξεχωριστά. Ως εκ τούτου
ζητήθηκαν αναλυτικές τιμές για τις Ομάδας 1 και 2 όπου το Κριτήριο ανάθεσης
αφορούσε στη συνολική τιμή ανά ομάδα και απορρίφθηκε για την Ομάδα 3Β καθότι το
κριτήριο ανάθεσης αναφερόταν σε κάθε είδος ξεχωριστά.
4. Συνεχίζοντας η κα Παπακυριακού ανέφερε ότι ο προσφέρων Lagrome Trading Ltd
για την Ομάδα 4 περιέλαβε προϊόντα που είχαν απορριφθεί σε προηγούμενο μίνι
διαγωνισμό (42, 44, 45, 47 και 59) και επιπλέον υπέβαλε δήλωση ότι η προσφορά του
δεν περιλαμβάνει νέα προϊόντα και ως εκ τούτου απορρίφθηκε για τα συγκεκριμένα
είδη. Επίσης η εν λόγω εταιρεία για πρώτη φορά περιέλαβε στην προσφορά της τιμή για
την Ομάδα 4 μόνο για το είδος 60 για το οποίο όμως δεν συμπλήρωσε τον Πίνακα
Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις αλλά ούτε υπέβαλε
οποιαδήποτε πιστοποιητικά και ως εκ τούτου η προσφορά του απορρίφθηκε για το
συγκεκριμένο είδος.
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5. Σε ερώτηση του Συμβουλίου Προσφορών σχετικά με τις αυξήσεις τιμών, η κα
Παπακυριακού ανέφερε ότι οι τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο ήταν
αυξημένες. Επισήμανε ότι συνολικά παρουσιάζεται αύξηση στις τιμές η οποία ανέρχεται
στο ποσό των €44.225,00, αύξηση της τάξης του 16.53% περίπου.
6. Ακολούθως η κα Παπακυριακού κατέθεσε τον πιο κάτω συγκριτικό πίνακα τιμών
με τις σημερινές τιμές πώλησης μέσω του διαδικτύου, στις οποίες τιμές δεν
συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ότι η τιμές που
λήφθηκαν για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι συγκριτικά καλύτερες από αυτές του
Λιανικού Εμπορίου.

Α/Α Περιγραφή Κωδικός Ενδεικτική
Ποσότητα

8° εξάμηνο
ΓΛ10/2017

Τιμή
Διαδικτύου

Ποσοστό
μείωσης τιμών
σε σύγκριση με

διαδίκτυο
3 12V45AH MFNS60L 105 31,00 45,00 -31,11%
15 12V74-75AH MF57412 150 45,00 78,00 -42,31%
18 12V90AH MF105D31R 80 55,00 168,00 -67,26%
28 12V140-145AH MF64020 50 85,00 140,00 -39,29%
38 12V18AH YTX20CH-BS 40 35,00 45,00 -22,22%

7. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών αφού μελέτησαν τα νέα
στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον τους, τόνισαν την αναγκαιότητα της έρευνας αγοράς
όσον αφορά τις τιμές του Λιανικού Εμπορίου και τη σύγκριση τους με τις τιμές που
λαμβάνονται στις Συμφωνίες Πλαίσιο, λόγω των αυξήσεων που παρατηρούνται στην
παγκόσμια αγορά ως αποτέλεσμα της Πανδημίας και άλλων αστάθμητων παραγόντων.
Ως εκ τούτου, εισηγήθηκαν προς τη Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή όπως σε όλες τις
Συμφωνίες Πλαίσιο, στις Εκθέσεις Αξιολόγησης που θα κατατίθενται ενώπιον της,
συμπεριλαμβάνεται συγκριτικός πίνακας τιμών ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι τιμές
που λήφθηκαν είναι συγκριτικά καλύτερες από αυτές του Λιανικού Εμπορίου.
8. Μετά την αποχώρηση της κας Παπακυριακού 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 τις εισηγήσεις
της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως κληθούν για υπογραφή για το 8° εξάμηνο της πιο
πάνω Συμφωνίας Πλαίσιο οι εντός προδιαγραφών προσφέροντες που έχουν την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα (για τις Ομάδες
1 και 2) και ανά είδος (για τις Ομάδες 3, 3Β και 4) ως ακολούθως:-

• Ουάδα 1:
είδη:

με Ανάδοχο την Εταιρεία LAGROME TRADING LTD για τα πιο κάτω

Είδος 01
Είδος 02
Είδος 03
Είδος 05
Είδος 06
Είδος 08
Είδος 09
Είδος 11
Είδος 12

για την τιμη
για την τιμή
για την τιμή
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη

μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας

€29,00
€31,00
€31,00
€30,00
€38,00
€42,00
€38,00
€45,00
€47,00

Είδος 13
Είδος 14
Είδος 15
Είδος 18
Είδος 19
Είδος 20
Είδος 21
Είδος 22
Είδος 23
Είδος 25

για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμή
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμη
για την τιμή
για την τιμη

μονάδες €45,00
μονάδας €45,00
μονάδας €45,00
μονάδας €55,00
μονάδας €55,00
μονάδας €65,00
μονάδας €65,00
μονάδας €55,00
μονάδας €55,00
μονάδας €56,00

Ομάδα 2: με Ανάδοχο Εταιρεία LAGROME TRADING LTD για τα πιο κάτω είδη:
Είδος 26 για τη τιμή μονάδας €85,00
Είδος 28 για τη τιμή μονάδας €85,00
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Είδος 29 για τη τιμή μονάδας €123,00
Είδος 30 για τη τιμή μονάδας €134,00
Είδος 32 για τη τιμή μονάδας €123,00
Είδος 34 για τη τιμή μονάδας €134,00

• Ουάδα 3:
Ι. με Ανάδοχο την Εταιρεία PANOS ENGLEZOS LTD για τα πιο κάτω είδη:
Είδος 35 για τη τιμή μονάδας €100,00
Είδος 36 για τη τιμή μονάδας €90,00
Είδος 38 για τη τιμή μονάδας €35,00
Είδος 41 για τη τιμή μονάδας €28,00

Ομάδα 4
Ι. με Ανάδοχο την Εταιρεία MOTCO TRADING LTD για τα πιο κάτω είδη:

Είδος 42
Είδος 43
Είδος 44
Είδος 47
Είδος 59
Είδος 60

για τη τιμή
για τη τιμη
για τη τιμη
για τη τιμή
για τη τιμη
για τη τιμη

μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας
μονάδας

€72,00
€640,00
€72,00
€92,00

€155,00
€88,00

II. μ ε Ανάδοχο την Εταιρεία LAGROME TRADING LTD για τα πιο κάτω είδη:
Είδος 46 για τη τιμή μονάδας €88,00
Είδος 48 για τη τιμή μονάδας €51,00
Είδος 49 για τη τιμή μονάδας €51,00

Για τα είδη 39, 40 58 δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Για το είδος 45 η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν της εταιρείας

LAGROME TRADING LTD η οποία περιλάμβανε το ίδιο προϊόν που απορρίφθηκε σε
προηγούμενο μίνι διαγωνισμό λόγω μη ικανοποιητικών τεχνικών προδιαγραφών.
9. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Ελένη Παπακυριακού, Λγός (ΥΠ) Ελένη
Παπακυριακού, Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

A. 13.25.050.010.012.008.002.001 Συμφωνία Πλαίσιο νια την προμήθεια
Διαφόρων Μεταλλικών Προϊόντων Αρ.
Διανωνισυού ΓΛ 10/2021

10. Ακολούθως το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε τη σχετική με το πιο
πάνω θέμα Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή με αρ. φακ.
13.25.050.010.012.008.002.001 ημερ. 24/11/2021.
11. Παίρνοντας τον λόγο η κα Σοφία Ζήνωνος, Συντονιστής της Επιτροπής
Αξιολόγησης, ζήτησε από το Συμβούλιο όπως αναβάλει την εξέταση του πιο πάνω
Διαγωνισμού για να επανυπολογιστούν οι λιανικές τιμές των υπό αναφορά προϊόντων
για σκοπούς σύγκρισης ενόψει των αυξήσεων στις τιμές που έχουν παρατηρηθεί σε
σχέση με τις προσφερόμενες τιμές.
12. Μετα την αποχώρηση της κας Σοφίας Ζήνωνος, το Συμβούλιο Προσφορών για
τους πιο πάνω λόγους, αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης του θέματος ορίζοντας
ως ημέρα επανεξέτασης του την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12 το
μεσημέρι.
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13. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σοφία Ζήνωνος, Αποθηκάριος, Συντονιστής της
Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Γ. 13.25.050.038 Tender forj'roviding Services Printina and
Supply of Instant Lottery Tickets. Ap.
Διανωνισπού ΓΛ 7/2021

14. Τέλος το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω
θέμα Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή με αρ. φακ. 13.25.050.038
ημερ. 29/11/2021.
15. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. Ανδρέα Βασιλείου, Λογιστή,
Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος μετά από σύντομη αναφορά στο
ιστορικό του διαγωνισμού ανέφερε ότι ο μοναδικός προσφέρων Pollard Banknote ενώ
πέρασε τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και τον έλεγχο δικαιολογητικών
τεχνικής προσφοράς απορρίφθηκε στο στάδιο ελέγχου της τεχνικής αξιολόγησης.
16. Μετά την αποχώρηση του κ. Ανδρέα Βασιλείου, το Συμβούλιο Προσφορών του
ΓΛτΔ λαμβάνοντας υπόψη και όλο τα υπόλοιπα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του,
κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την
εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:

α) Την απόρριψη του Προσφέροντα Pollard Banknote αφού δεν πληροί την Τεχνική
Προδιαγραφή που αφορά το βάρος του χαρτιού με βάση το δείγμα που στάλθηκε
για όλες τις κατηγορίες του Αντικειμένου της Σύμβασης και
την ακύρωση του διαγωνισμού εφόσον δεν υπάρχει κανένας προσφέροντας που
να πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

17. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κ. Ανδρέας Βασιλείου, 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.

Ημερομηνία: ..2.^. ..(..ι.^./z..l.
/Ε.Φ.
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