
ΣΥΜΒΟΥΛΙΡ^ΊΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣτΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής ^
κος Λοί'ζος Θεοφίλου, Λογιστής
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής >-
κα Μαρία Χρυσοστόμου,

Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου A' J
Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

Μέλη
Συμβουλίου
Προσφορών
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13.25.050.010.015.012.002.001 Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης για τις
Ομάδες 2 & 3 του Ανοικτού Διαγωνισμού με
σκοπό τη σύναψη αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο
για την "Προμήθεια διαφόρων χαρτικών
προϊόντων, πλαστικών συσκευών χαρτικών
προϊόντων και υγρού σαπουνιού" -
Διανωνισηόο Γ.Λ. 11/2020

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής
Λογιστικών Υπηρεσιών, 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.
13.25.050.010.015.012.002.001 ημερ. 2/3/2021.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κο Γιώργο
Χατζηζωρζή, Λειτουργό Γενικού Λογιστηρίου Α', Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης
ο οποίος υπενθύμισε ότι ο εν λόγω ανοικτός διαγωνισμός μελετήθηκε και κατακυρώθηκε
για το 1° δωδεκάμηνο από το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ στη συνεδρία του ημερ.
29/1/2021. Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο Είδη για τα οποία το μεν 2.3 (Χαρτί Υγείας) ο
Ανάδοχος της Ομάδας 2 (NIKYR PRODUCTS & Co. LTD) προσέφερε προϊόν το οποίο
δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές για δε το 3.1 (Χειροπετσέτες "C FOLD") ο
Ανάδοχος της Ομάδας 3 (DAMOCARE HELLAS LTD) δεν πρόσφερε το συγκεκριμένο
προϊόν.

3. Κατά την κατάρτιση του τελικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΙΜΩΝ, ανέφερε ο κος Χατζηζωρζής,
εφαρμόζοντας την ακόλουθη Παράγραφο 10.4, Υποπαράγραφος 9 του Μέρους Α
(Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) των εγγράφων προκήρυξης, ρωτήθηκαν οι πιο
πάνω Ανάδοχοι κατά πόσο επιθυμούν να προσφέρουν τα δύο αυτά Είδη:-

"Είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να μην έχει υποβάλει προσφορά για το 100% των
προϊόντων της συγκεκριμένης Ομάδας για την οποία είναι Επιτυχών. Δύναται
όμως σε κάποιες περιπτώσεις να προσφέρει τα προϊόντα κατά την κατάρτιση
του τελικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΙΜΩΝ, νοουμένου ότι οι τιμές που θα προσφερθούν
θα είναι χαμηλότερες, κατά προϊόν, από την χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή.
Εφόσον όμως παραμένουν προϊόντα της συγκεκριμένης ομάδας τα οποία ο
Ανάδοχος αδυνατεί να παρέχει, τότε θα κληθεί ο φθηνότερος Επιλαχών
Ανάδοχος ανά είδος, να τα προμηθεύσει εφόσον το επιθυμεί."
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4. Ακολούθως, ο κος Χατζηζωρζής παρουσίασε την αξιολόγηση των
συμπληρωματικών προϊόντων που υπέβαλαν οι πιο πάνω αναφερόμενοι Ανάδοχοι των
Ομάδων 2 και 3 σημειώνοντας ότι και οι δύο Ανάδοχοι προσέφεραν τα προϊόντα σε τιμή
φθηνότερη από τη χαμηλότερη προσφερθείσα στον ανοικτό διαγωνισμό. Συγκεκριμένα,
για μεν το Είδος 2.3 ο Ανάδοχος της Ομάδας 2 NIKYR PRODUCTS & Co. LTD
προσέφερε το προϊόν στην τιμή των €1,15/ρολό έναντι της χαμηλότερης προσφερθείσας
τιμής €1,24/ρολό του ανοικτού διαγωνισμού για δε το Είδος 3.1 ο Ανάδοχος της Ομάδας
3 DAMOCARE HELLAS LTD TO πρόσφερε στην τιμή των €0,75/δέσμη έναντι της
χαμηλότερης προσφερθείσας τιμής €0,76/δέσμη του ανοικτού διαγωνισμού.

5. Μετά την αποχώρηση του κου Χατζηζωρζή, 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:-

Βάσει των προνοιών της παραγράφου 10.4 (υποπαράγραφος 9) του Μέρους Α των
εγγράφων προκήρυξης του διαγωνισμού, η προμήθεια παγκύπρια των ακόλουθων
δύο (2) ειδών ανατεθεί για το 1° δωδεκάμηνο, ως ακολούθως:-
Ι. Είδος 2.3 (Χαρτί Υγείας 900 gr) στον Ανάδοχο της Ομάδας 2 NIKYR

PRODUCTS & Co. LTD στην τιμή των€1,15/ρολό και
II. Είδος 3.1 (Χειροπετσέτες "C-FOLD") στον Ανάδοχο της Ομάδας 3

DAMOCARE HELLAS LTD στην τιμή των €0,75/δέσμη των 200 φύλλων.

6. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κος Γιώργος Χατζηζωρζής, Λειτουργός Γενικού
Λογιστηρίου Α', Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.
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Επικυρούνται:
Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντή5Λογιστικών Υπηρεσιών,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: ^hi.^.L.
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