
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ.

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

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

Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

>-
Μέλη

c
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A. 13.25.050.010.012.005.002 Μίνι Διαγωνισμοί 6ου τριμήνου της Ομάδαο 3 και
Sou δωδεκάμηνου της Ομάδας 4 της Συμφωνίας
Πλαίοτιο για την προμήθεια "Διαφόρων μεταλλικών
προϊόντων" - Διαγωνισμός Αρ. Γ.Λ. 10/2016

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Ζαχαριάδης,
Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, 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.
13.25.050.010.012.005.002 ημερ. 26/2/2019.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία
Ζήνωνος, Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, αφού έκαμε
σύντομη αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση των μίνι
διαγωνισμών 6ου τριμήνου & 3ου δωδεκάμηνου των Ομάδων 3 & 4 αντίστοιχα.
3. Μετά την αποχώρηση της κας Ζήνωνος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ
αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής ανά Ομάδα, τα προϊόντα των δύο (2) Ομάδων του διαγωνισμού ανατεθούν ως
εξής:-

• ΟΜΑΔΑ 3- 6° τρίμηνο στην εταιρεία Δ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΤΔ
στη συνολική ενδεικτική τιμή των €155.910,60' και

• ΟΜΑΔΑ 4 - 3° δωδεκάμηνο στην εταιρεία DOMOPLEX LTD
στη συνολική ενδεικτική αξία των €16.154,60.

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.

Β. 13.25.050.010.015.008.002 Ομάδα 1 (Αντιβακτηριδιακά χεριών) τηο ΣυυΦωνίας
Πλαίσιο για την προμήθεια "Διαφόρων ειδων
καθαριότητας και προσωπικής_υγιεινής"
Διαγωνισμός Αρ. Γ.Λ. 5/2018

5. Στη συνέχεια το Συμβούλιο μελέτησε το σχετικό με το πιο πάνω θέμα Σημείωμα
της Συντονίστριας Επιτροπής Αξιολόγησης με αρ. φακ. 13.25.050.010.015.008.002 και
ημερ. 1/3/2019.
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6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Ελενα Δημοσθένους,
Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία
ενημέρωσε ότι, στο μοναδικό επιτυχόντα οικονομικό φορέα T.C. CHRISTOFOROU
LTD, αποστάληκε επιστολή ημερ. 7/2/2019 καλώντας τον να προσέλθει για υπογραφή
της Συμφωνίας Πλαίσιο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών μόνο. Η εταιρεία T.C.
CHRISTOFOROU LTD με επιστολή της ημερ. 20/2/2019 ενημέρωσε ότι δεν θα
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, επικαλούμενη την αιφνίδια αύξηση των τιμών
των προϊόντων από τον προμηθευτή συνεπεία της οποίας θα υποστεί μεγάλη ζημιά με
κίνδυνο οικονομικού κλονισμού της εταιρείας. Ως εκ τούτου, ανέφερε η
κα Δημοσθένους, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε όπως το θέμα τεθεί ενώπιον του
Συμβουλίου Προσφορών για εξέταση του ενδεχομένου ανάκλησης της προηγούμενης
απόφασης του.

7. Μετά την αποχώρηση της κας Δημοσθένους και των τεσσάρων (4) μελών της
Επιτροπής Αξιολόγησης, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ αφού μελέτησε όλα τα
στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, και μη
έχοντας άλλη επιλογή ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση
του ημερ. 22/1/2019 για κατακύρωση της Ομάδας 1 (Αντιβακτηριδιακά χεριών) της
Συμφωνίας Πλαίσιο για προμήθεια "Διαφόρων ειδών καθαριότητας και προσωπικής
υγιεινής".

8. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν η κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθός Λογιστικός
Λειτουργός, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και τα υπόλοιπα
τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οι κ.κ. Ειρήνη Παντέλα-Χατζηλύρα,
Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Α', Ναταλία Γεωργίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος,
Μαρία Ζαχαρίου, Νοσηλευτικός Λειτουργός και η Σωτηρούλα Παπά, Πρώτη
Νοσηλευτικός Λειτουργός, που αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Γ. 13.25.050.010.015.008.002 Επαναίιολόνηση Ουάδας 5 (Προϊοντα μιας χρήσης)
της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την προυήθεια
"Διαφόρων ειδών καθαριότητας και προσωπικής
υγιεινής" - Διαγωνισμός Αρ. Γ.Λ. 5/2018

9. Τέλος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω
θέμα Έκθεση Επαναξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.

C 13.25.050.010.015.008.002 και ημερ. 1/3/2019.
10. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου σημείωσε ότι το όλο θέμα εξετάζεται εξ υπαρχής και
δίδοντας τον λόγο στην κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό,
Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης, ζήτησε όπως τεθούν ενώπιον του
Συμβουλίου όλα τα σχετικά που υποβλήθηκαν κατά καιρούς.

11. hi κα Δημοσθένους υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με σχετικό Σημείωμα της
Αναθέτουσας Αρχής, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ στη συνεδρία του ημερ.
6/2/2019 αποφάσισε να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του ημερ. 22/1/2019
για κατακύρωση της Ομάδας 5. Ως εκ τούτου, προέκυψε ανάγκη επαναξιολόγησης των
προσφορών που υποβλήθηκαν για την Ομάδα 5 στα πλαίσια του Ανοικτού
Διαγωνισμού αρ. Γ.Λ. 5/2018 για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια
"Διαφόρων ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής". Ακολούθως, η
κα Δημοσθένους παρουσίασε την επαναξιολόγηση της Ομάδας 5 (Προϊόντα μιας
Χρήσης).

12. Μετά την αποχώρηση της κας Δημοσθένους και των τεσσάρων (4) μελών της
Επιτροπής Αξιολόγησης, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ εξετάζοντας το όλο θέμα
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εξ υπαρχής, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχαν τεθεί κατά καιρούς ενώπιον του,
κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα αποφάσισε όπως, με βάση τον
Κανονισμό 34(5)(β) των Κ.Δ.Π. 201/2007, ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού για
την Ομάδα 5 (Προϊόντα μιας χρήσης) της Συμφωνίας Πλαίσιο για προμήθεια "Διαφόρων
ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής" καθώς κανένας από τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς πληροί τις απαιτήσεις των εγγράφων του
διαγωνισμού.

13. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν η κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθός Λογιστικός
Λειτουργός, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και τα υπόλοιπα
τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οι κ. κ. Ειρήνη Παντέλα-Χατζηλύρα,
Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Α', Ναταλία Γεωργίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος,
Μαρία Ζαχαρίου, Νοσηλευτικός Λειτουργός και η Σωτηρούλα Παπά, Πρώτη
Νοσηλευτικός Λειτουργός, που αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

ο Επικυρούνται:

<.

Ανδίίεας Ζαχαριάδηξ,
Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

ΗΙμερομηνία: /?/.?/^./.ϊ
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