
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Παρασκευή , 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής
κοςΛοΐζος Θεοφίλου, Λογιστής [ Μέλη
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής ('Συμβουλίου
κα Μαρία Χρυσοστόμου, Λειτουργός Γεν. Λογιστηρίου Α'

Αν. Γραμματέας: κα Ελπινίκη Φιλίππου

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

To θέμα επανέρχεται από την προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών του
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) που πραγματοποιήθηκε στις 3/12/2021.
2. Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους,
καλωσόρισε τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του ΓΛτΔ, μελετήθηκαν η σχετική με
το πιο πάνω θέμα Έκθεση Αξιολόγησης, καθώς και ο πίνακας σύγκρισης τιμών με τις
σημερινές λιανικές τιμές πώλησης, ως η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου
προσφορών ημερομηνίας 3/12/2021, που υποβλήθηκαν με τις επιστολές με αρ. φακ.
13.25.050.010.012.008.002.001 ημερ. 24/11/2021 και 8/12/2021 αντίστοιχα.

3. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος,
Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία παρουσιάζοντας την έκθεση
αξιολόγησης ανέφερε ότι ο διαγωνισμός στοχεύει στην επιλογή επιτυχόντων
προσφερόντων με τους οποίους η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή θα συνάψει
Συμφωνίες Πλαίσιο οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους και
θα έχουν διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα επέκτασης ακόμα δώδεκα (12)
μήνες.
4. Συνεχίζοντας η κα Ζήνωνος ανέφερε ότι Συμφωνία Πλαίσιο θα υπογράψουν όλοι
οι Επιτυχόντες Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
στάδιο ελέγχου των Προϋποθέσεων Συμμετοχής (παράγραφος 8.3.1) του Μέρους Α
των εγγράφων. Όλοι οι Επιτυχόντες Προσφέροντες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στους μίνι διαγωνισμούς που θα διεξάγονται κάθε τρεις μήνες για την Ομάδα 1, κάθε έξι
μήνες για τις Ομάδες 2, 3 και 4 και κάθε δώδεκα μήνες για τις Ομάδες 5, 6, 7, 8 και 9.

5. Σχετική Ρύθμιση, ανέφερε η κα Ζήνωνος, για τον παρόντα μίνι διαγωνισμό για τις
πιο πάνω ομάδες, θα υπογράψει ο επιτυχών προσφέρων του οποίου η προσφορά
κρίθηκε αποδεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών (παράγραφος
8.3.2) του Μέρους Α των εγγράφων, 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. Σε περίπτωση, πρόσθεσε η κα Ζήνωνος που ο Ανάδοχος Συγκεκριμένης ομάδας
αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή κηρυχτεί έκπτωτος, η
Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει κατά σειρά κατάταξης τους
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Επιλαχόντες Αναδόχους για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών που δεν
ολοκληρώθηκαν ή την ανάληψη της προμήθειας των προϊόντων της εν λόγω Ομάδας
μέχρι τη διενέργεια του μίνι διαγωνισμού, με τον Ανάδοχο να επωμίζεται το κόστος
διαφοράς της τιμής.

7. Στη συνέχεια η κα Ζήνωνος ανέφερε ότι από τους είκοσι οικονομικούς φορείς που
εξασφάλισαν έγγραφα διαγωνισμού, μόνο οι έντεκα υπέβαλαν προσφορά για μία ή/και
περισσότερες ομάδες προϊόντων. Και οι έντεκα πληρούσαν τον όρο όσον αφορά τον
ελάχιστο αποδεκτό αριθμό προτεινόμενων προϊόντων κάθε ομάδας (παράγραφος 7.5.1.
Μέρους Α των εγγράφων) και τον όρο όσον αφορά τον έλεγχο δικαιώματος και
προϋποθέσεων συμμετοχής (8.3.1 του Μέρους Α των εγγράφων). Ως εκ τούτου,
ανέφερε η κα Ζήνωνος θα κληθούν να υπογράψουν Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία θα
τους δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στους μίνι διαγωνισμούς για όλες τις ομάδες
προϊόντων, ανεξάρτητα αν έχουν εκδηλώσει ή όχι ενδιαφέρον ή αν ικανοποιούν ή όχι
της Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος αρχικού διαγωνισμού.

8. Κατά την Τεχνική Αξιολόγησης των προσφορών, συνέχισε η κα Ζήνωνος, στο
δεύτερο στάδιο που αφορούσε το κατά πόσον οι προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές του Αντικειμένου του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στον
Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι των
εγγράφων, προχωρούν στην οικονομική αξιολόγηση όλοι εκτός:

(Α) η Εταιρεία D. Nicolaou Trading Co Ltd για τα προϊόντα της Ομάδας 5 αφού δεν
υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι αυτά συμμορφώνονται με
τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές και,
για τα προϊόντα των Ομάδων 2 και 3 που κατασκευάζονται από το Ιταλικό
εργοστάσιο Ferriere Nord Spa, (a) αφού δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία εκ μέρους των κατασκευαστών με τα οποία να αποδεικνύεται
η ισοδυναμία του προτεινόμενου προτύπου κατασκευής και (β) γιατί τα
προτεινόμενα προϊόντα κατασκευάζονται με χάλυβα τεχνικής κατηγορίας B450C
αντί τεχνικής κατηγορίας Β500Α ή B500C για διαμέτρους 6mm και 8mm και B500C
για διάμετρο 10mm,

(Β) η Εταιρεία FNK Steel Industries Ltd (μοναδικός προσφοροδότης) για τα είδη 13 και
14 της Ομάδας 4 τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη ζητούμενη στα έγγραφα
τεχνική προδιαγραφή και

(Γ) η εταιρεία A. Epiphaniou Industries Ltd για τα προσφερόμενα είδη της Ομάδας 7.

9. Ακολούθως η κα Ζήνωνος διευκρίνισε ότι για τα προϊόντα της Ομάδας 8 έχει
υποβληθεί μία μόνο προσφορά από την εταιρεία FNK Steel Industries Ltd η οποία
πληροί τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, αλλά επειδή υπάρχει
ακόμα σε ισχύ Συμφωνία Πλαίσιο η οποία αναμένεται να λήξει τον Οκτώβριο του 2022,
οι Επιτυχόντες προσφέροντες θα κληθούν σε μίνι διαγωνισμό για την ανάδειξη του
Αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πριν την ημερομηνία λήξη της
υφιστάμενης Συμφωνίας.

10. Σε ερώτηση των Μελών του Συμβουλίου Προσφορών όσον αφορά την αύξηση
των τιμών από την τελευταία κατακύρωση η κα Ζήνωνος ανέφερε ότι αυτές
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση που φτάνει μέχρι και το 46%.

11. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του ΓΛτΔ
ζήτησαν από την κα Ζήνωνος όπως τους παρουσιάσει αναλυτικά για κάθε ομάδα το
αποτέλεσμα της έρευνας αγοράς που διενήργησε όσον αφορά τη σύγκριση τιμών των
σημερινών λιανικών τιμών πώλησης σε σχέση με τις προσφερθείσες τιμές.
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12. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας της, ανά ομάδα, η κα Ζήνωνος
ανέφερε τα ακόλουθα:
Ομάδα 1 - Οικοδομικόο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος: Οι προσφερθείσες τιμές
κυμαίνονται από 3,95% - 4,60% πιο χαμηλές (Λιανική τιμή πώλησης €790 - €795 τον
τόνο).
Ομάδα 2 - Χαλύβδινα πλένματα οπλισμού σκυροδέματος μεγάλα: Οι προσφερθείσες
τιμές κυμαίνονται από 18,9% - 20,3% πιο χαμηλές (Λιανική τιμή πώλησης €2,54 -
€6,98m2).
Οϋαδα 3 - Χαλύβδινα πλένμστσ οπλισμού σκυροδέματος μεσαία μικρά: Οι
προσφερθείσες τιμές κυμαίνονται από 5,21% - 27,46% πιο χαμηλές (Λιανική τιμή
πώλησης €2,22 - €4,78m2)
Ομάδα 4 - Πασαυάνα ασταρωμένα: Οι προσφερθείσες τιμές κυμαίνονται από 1,70% -
5,25% πιο χαμηλές (Λιανική τιμή πώλησης είδους 4.4: €16,40, είδους 4.7: €26,45,
είδους 4.11: €63.08).
Ομάδα 5 - Συγκολλημένα χαλύβδινα δικτυωτά και επιψευδαργυρωμένα
συρματοπλένματα περίφραξης: Οι προσφερθείσες τιμές είναι 27,30% και 32,38% πιο
χαμηλές (Λιανική τιμή πώλησης €16,40 και €26,65 αντίστοιχα).

Ομάδα 6 - Γαλβανισμένα πλεκτά πλέγματα περίφραξης & γαλβανισμένο σύρμα: οι τιμές
κυμαίνονται από 13% - 25% πιο χαμηλές.
Ομάδα 7 - Γαλβανισμένοι πάσσαλοι περίφραξης, γαλβανισμένο αγκαθωτό σύρμα κ.α.:
Οι τιμές κυμαίνονται από 7% - 33% πιο χαμηλές (Λιανική τιμή πώλησης είδους 7.2:
€9,0, είδους 7.3: €10,25 και είδους 7.5: €1,98).
Ουάδα 9 - θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης: Η εταιρεία Nicolaides & Kountouris
Metal Co Ltd, μοναδικός προσφέρων, διαθέτει τα ίδια προϊόντα στην αγορά με τιμές
που κυμαίνονται από 3,6%-15,5% πιο χαμηλές από τις προσφερθείσες στο παρόντα
διαγωνισμό. (Λιανική τιμή πώλησης είδους 9.1: €26,50, είδους 9.3: €22,50 και είδους
9.6: €28,00).
13. hi κα Ζήνωνος ανέφερε ότι για την Ομάδα 9, που οι λιανικές τιμές πώλησης είναι
όπως φαίνεται και ανωτέρω χαμηλότερες από τις προσφερθείσες τιμές και μοναδικός
προσφέρων είναι η εταιρεία Nicolaides & Kountouris Metal Co Ltd, παρά τις
προσπάθειες που έγιναν δεν κατέστη δυνατή η μείωση τους για τους λόγους που η
εταιρεία αναφέρει σε ηλεκτρονικό μήνυμα της ημερ. 6/12/2021 και καταγράφονται στην
πιο πάνω επιστολή ημερ. 8/12/2021.

14. Μετά την αποχώρηση της κας Σοφίας Ζήνωνος το Συμβούλιο Προσφορών του
ΓΛτΔ λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του,
κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α) ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ, ως η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, με
τους πιο κάτω επιτυχόντες προσφέροντες οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των Προϋποθέσεων Συμμετοχής:
1.Δ.Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΛΤΔ
2. NIKOLAIDES & KOUNTOURIS METAL CO LTD
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
4. ΦΑΝΟΣ Ν.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΔΕ ΛΤΔ
5. Γ&Π ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΛΤΔ
6. A.EPIPHANIOU INDUSTRIES LTD
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7. ΤΣΑΚΚΑΛΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
8. DOMOPLEX LTD
9. D. NICOLAOU TRADING CO LTD
10. FNK STEEL INDUSTRIES LTD
11.LCADOMIKILTD

Β) ΣΥΝΑΨΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για τους πρώτους τρεις, έξι και δώδεκα μήνες της
Συμφωνίας Πλαίσιο, ως η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 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
προϊόντων:
ΟΜΑΔΑ 1
Δ.Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΛΤΔ, για τους πρώτους τρείς μήνες
ΟΜΑΔΑ 2
D. NIKOLAOU TRADING CO LTD, για τους πρώτους έξι μήνες
ΟΜΑΔΑ 3
D. NIKOLAOU TRADING CO LTD, για τους πρώτους έξι μήνες
ΟΜΑΔΑ 4
FNK STEEL INDUSTRIES LTD, για τους πρώτους έξι μήνες
ΟΜΑΔΑ 5
DOMOPLEX LTD, για τους πρώτους δώδεκα μήνες
ΟΜΑΔΑ 6
ΤΣΑΚΚΑΛΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, για τους πρώτους δώδεκα μήνες
ΟΜΑΔΑ 7
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, για τους πρώτους δώδεκα μήνες
με τις κατά περίπτωση προσφερόμενες τιμές, όπως αυτές αναγράφονται στους
πίνακες της Οικονομικής Αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) της Έκθεσης
Αξιολόγησης.

Γ) ΑΠΟΡΡΙΨΗ των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, ως η εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης:

• D. Nicolaou Trading Co Ltd για τα προσφερόμενα προϊόντα του Εργοστασίου
Ferriere Nord Spa για τις Ομάδες 2 και 3 και για τα προσφερόμενα προϊόντα της
Ομάδας 5.

• A. Epiphaniou Industries Ltd για τα προσφερόμενα είδη της Ομάδας 7.
Δ) ΑΚΥΡΩΣΗ! του διαγωνισμού για τα είδη 13 και 14 της Ομάδας 4 λόγω του ότι

υπάρχει ασυμφωνία στην ποιότητα του υλικού και του προτύπου κατασκευής.
15. Όσον αφορά την Ομάδα 9 το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε την αναβολή
λήψης απόφασης και ζήτησε όπως ο μοναδικός Προσφέρων, εταιρεία Nicolaides &
Kountouris Metal Co Ltd, καταθέσει ενώπιον του για εξέταση τον Ετήσιο Κύκλο
Εργασιών της. Σκοπός, όπως αναφέρθηκε, είναι να διαφανεί το μέρος του κύκλου
εργασιών της εταιρείας που αποτελούν τα προϊόντα της Ομάδας 9 της πιο πάνω
Συμφωνίας Πλαίσιο πριν τη λήψη απόφασης.

16. Αποφάσισε επίσης όπως σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα, η
Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης αποστείλει ηλεκτρονικά στα μέλη του
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Συμβουλίου Προσφορών τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία το Συμβούλιο θα εξετάσει και θα
παρθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρία.
17. Σε περίπτωση που η εν λόγω εταιρεία αρνηθεί, τότε η Συντονιστική Αναθέτουσα
Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον εν λόγω
προσφέροντα η οποία θα έχει ισχύ και θα ανανεώνεται κάθε τρείς μήνες.
18. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σοφία Ζήνωνος, Συντονιστής της Επιτροπής
Αξιολόγησης, η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη λήψη
απόφασης.

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

Ημερομηνία: ..^^..l.l^.l.^.i....

/Ε.Φ.
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