
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου

που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα .12:00μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, -
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών

κος Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανώτερος Λογιστής
κα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια
κος Ευστράτιος Ματθαίου, | Μέλη

Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
Αν. Γραμματέας: κα Ελπινίκη Φιλίππου

A. 13.25.050.010.012.005.002 Μίνι Διαγωνισμοί Ομάδων 1 & 2, 4ου
της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την II

εξάμηνου
Προμήθεια

διαφόρων μεταλλικών προϊόντων"
Διαγωνισμός Γ.Λ. 10/2016

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός
Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, καλωσόρισε τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορώντου Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ), μελετήθηκε η σχετική με το πιο πάνωθέμα Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.13.25.050.010.012.005.002 ημερ. 6/12/2018.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος,Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, μετά από σύντομηαναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση των ΜίνιΔιαγωνισμών του 4ου εξάμηνου για τις Ομάδες 1 & 2 της Συμφωνίας.
3. Μετά την αποχώρηση της κας Ζήνωνος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ
αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης καιανταλλαγής απόψεων, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησηςόπως, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειτιμής για ολόκληρη την Ομαδα, τα προϊόντα των δύο (2) Ομαδων του διαγωνισμούανατεθούν για το 4° εξάμηνο στην εταιρεία DOMOPLEX LTD ως εξής:-

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ TIIWH ΐνΐΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

€

ΟΜΑΔΑ 1 DOMOPLEX LTD
1 @ 31,29 το τεμάχιο
2 @ 48,83 το τεμάχιο
3 @ 17,54 το τεμάχιο

ΟΜΑΔΑ 2 DOMOPLEX LTD

1
2

@ 29,18 το τεμάχιο
@ 45,63 το τεμάχιο

3 @ 16,44 το τεμάχιο
4 @ 13,98 το τεμάχιο
5 @ 21,77 το τεμάχιο
6 @ 7,86 το τεμάχιο
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4. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σοφία Ζήνωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Γ. 13.25.050.010.013.012.001 Συμφωνία Πλαίσιο, με προσφυγή στη διαδικασία
ye διαπραγματευση χωρίς δηϋοσίευση
προκήρυξης, νια την προμήθεια "Ασβεστολιθικού
τσιμέντου ΠΟΡΤΛΑΝΤ & λευκού τσιμέντου"
Διανωνισμόο Αο. Γ.Λ. 13/2018

5. Στη συνέχεια το Συμβούλιο προσφορών αφού ενημερώθηκε ότι η κα Βαρβάρα
Τρύφωνος, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω θέματος,
απουσίαζε από την υπηρεσία της λόγω ασθενείας, αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή
της συζήτησης του για την επόμενη συνεδρία του.

Β. 13.25.050.010.015.008.002 Ανοικτός Διανωνισυόο νια τη Σύναιυη Συμφωνίας
Πλαίσιο νια την "Προμήθεια διαφόρων ειδών
καθαριότητας και προσωπικής uvieivnc"
Διανωνισμόο Αο. Γ.Λ. 5/2018

6. Ακολούθως το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.010.015.008.002ημερ. 11/1/2018.

7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθό
Λογιστικό Λειτουργό, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία σημείωσε ότι ο
πιο πάνω διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα επέκτασης
για δώδεκα (12) μήνες. Οι Προμηθευτές που θα συνάψουν Συμφωνία για τις Ομάδες 1-
6 θσ καλούνται να συμμετέχουν σε μίνι Διαγωνισμούς με την υποβολή νέων τιμών για
τα προϊόντα των ομάδων στις οποίες έχουν επιτύχει, κάθε 12 μήνες. Στην περίπτωση
όμως που για οποιαδήποτε ομάδα προϊόντων, ο επιτυχών προσφοροδότης είναι μόνοένας (1), η Συμφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ισχύος μόνο δώδεκα(12) μήνες.

8. Συνεχίζοντας η κα Δημοσθένους ανέφερε ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού
εξασφαλισαν είκοσι τέσσερις (24) Οικονομικοί Φορείς εκ των οποίων μόνο δώδεκα (12)
υπέβαλαν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Έντεκα (11) Οικονομικοί Φορείςυπέβαλαν την προσφορά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-procurement
όπως ζητήθηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η προσφορά της εταιρείας C.A.C.PAPANTONIOU TRADING LTD παραδόθηκε δια χειρός στις 06/08/2018 και ώρα
09:15π.μ. στο Γραφείο Παραλαβής Αλληλογραφίας του Υπουργείου Οικονομικών. Ο
φάκελος του πιο πανω οικονομικού φορέα ανοίχτηκε μετά το πέρας της ημερομηνίαςυποβολής των προσφορών και αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό χωρίς περαιτέρω
αξιολόγηση, για το λόγο ότι η προσφορά του δεν υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος e-procurement όπως ζητήθηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο ΜέροςA - Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς στο σημείο 2.19.
9. Αφού δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων, το Συμβούλιο Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίαςενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα πιο
κάτω:

(α) Ακυρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για τις Ομάδες 2, 3, 4 και 6, σύμφωνα με
τον Κανονισμό 34(5)(β) των ΚΔΠ 201/2007, αφού κανένας από τους
προσφέροντες δεν ανταποκρίνεται στους όρους και στις προδιαγραφές των
εγγράφων του διαγωνισμού.



(β) Συναφθούν Συμφωνίες Πλαίσιο, οι οποίες θα έχουν διάρκεια δώδεκα (12) μήνες,
για τις Ομάδες 1 και 5 με τους μοναδικούς προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τους
όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

(γ) Ανατεθούν οι Ομάδες 1 και 5, για δώδεκα (12) μήνες, στις πιο κάτω εταιρείες οι
οποίες υπέβαλαν εντός προδιαγραφών προσφορά:

ill miav^ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΚΤΙΜΏΜΒΝΗΐ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ
isaawsiAai

1 -ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΧΕΡΙΩΝ | T.C. CHRISTOFOROU LTD €572.099,50
5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ AMV HEALTHCARE LTD €163.204,50

10. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθός Λογιστικός
Λειτουργός, Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

c

Επικυρούνται:
Ανδρέας Ζαχαριάδης,

Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

c
Ημερομηνια: ..........^./?/^.'..If

/Ε.Φ.
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