
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ_ΛΟΠΣΤΗΡ!ΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 και ώρα 10:30 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής ^
κος Λοίζος Θεοφίλου, Λογιστής
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής ^~
κα Μαρία Χρυσοστόμου,

Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

Μέλη
Συμβουλίου
Προσφορών

A. 13.25.050.010.008.005.002 Μίνι Διαγωνισμός 3ου δωδεκάμηνου της Συμφωνίας
Πλαίσιο για την "Προμήθεια, ηλεκτρονικών
υπολογιστών" - Διαγωνισμός Γ.Λ. 1/2019-2

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 Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.008.005.002 ημερ. 13/5/2021.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον
κο Γιώργο Δημοσθένους, Λογιστή, Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος,
μετά από σύντομη αναφορά στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση
του μίνι διαγωνισμού των τεσσάρων (4) Ομάδων προϊόντων της Συμφωνίας Πλαίσιο
για το 3° δωδεκάμηνο.

3. Μετά την αποχώρηση του κου Δημοσθένους, 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:-
Ανατεθεί η προμήθεια των προϊόντων των τεσσάρων (4) Ομάδων της Συμφωνίας
Πλαίσιο για το 3° δωδεκάμηνο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα, στις ακόλουθες ενδεικτικές
συνολικές τιμές και σύμφωνα με τις προσφερόμενες τιμές μονάδας ανά προϊόν:-

Α/Α ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

(Χωρίο ΦΠΑ)
€

1
NORMAL USE DESKTOPS
και παρεμφερή προϊόντα

A.Th. Loizou & Son Ltd 1.868.100

2
MINI DESKTOPS
και παρεμφερή προϊόντα

A.Th. Loizou & Son Ltd 858.925

3
NOTEBOOKS (15.6" Screen)
και παρεμφερή προϊόντα

A.Th. Loizou & Son Ltd 431.700

4
NOTEBOOKS (14.0" Screen)
και παρεμφερή προϊόντα

A.Th. Loizou & Son Ltd 371.075
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4. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κος Γιώργος Δημοσθένους, Λογιστής, Συντονιστής της
Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

ί. 13.25.050.035 Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης για
την "Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών" -
Διανωνισυόο Γ.Λ. 3/2021

5. To Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση Αξιολόγησης που
υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.035 ημερ. 10/5/2021.

6. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κο Γιώργο
Δημοσθένους, Λογιστή, Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος ανέφερε ότι,
μέσω του παρόντος διαγωνισμού, η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει να επιλέξει
τον προμηθευτή με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και
συντήρηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη 15,6", για εξυπηρέτηση
άμεσων αναγκών του Δημόσιου Τομέα.

7. Ο κος Δημοσθένους σημείωσε ότι ο παρόντος συνιστά ένα διαγωνισμό γέφυρα ο
οποίος διενεργήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε συνεργασία με το
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων
αναγκών που δημιουργούνται λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης παραγγελιών από
την υφιστάμενη Συμφωνία Πλαίσιο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
Γι' αυτό, τόνισε, είναι σημαντική η σύντομη ολοκλήρωση και ανάθεση του.

8. Οι προσφέροντες κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά για όλα τα προϊόντα του
διαγωνισμού, ο δε φθηνότερος επιτυχόντος προσφέροντας θα είναι ο ανάδοχος και θα
κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα αναλάβει την προμήθεια των προϊόντων εντός
των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καθοριστεί δηλαδή δέκα (10) εβδομάδες από την
ημερομηνία υπογραφής της. Στη συνέχεια ο κος Δημοσθένους παρουσίασε την
αξιολόγηση του διαγωνισμού.

9. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον κο Δημοσθένους, Συντονιστή της Επιτροπής
Αξιολόγησης καθώς και τον κο Φίλιππο Κατράνη, Ανώτερο Λογιστή, Μέλος της
Επιτροπής όπως εξηγήσουν κατά πόσο ο παρόντος διαγωνισμός θα μπορούσε να
ακυρωθεί ενόψει του γεγονότος ότι το Συμβούλιο σήμερα εξέτασε τον Μίνι Διαγωνισμό
Γ.Λ. 1/2019-2 για το 3° δωδεκάμηνο της Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια διαφόρων
ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ άλλων και φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών με οθόνη 15.6".

10. Ο κας Δημοσθένους επεξήγησε ότι ενόψει της πανδημίας COVID-19 η υπάρχουσα
Συμφωνία Πλαίσιο η οποία είχε υπογραφεί πριν να ξεσπάσει η πανδημία, δεν
περιλαμβάνει όρους που να ξεπερνούν το πρόβλημα των καθυστερήσεων που
δικαιολογούνται με επίκληση λόγους ανωτέρας βίας (Force Majeure). Αυτός είναι και ο
λόγος που η υφιστάμενη Συμφωνία παρουσιάζει καθυστερήσεις στην παράδοση
προϊόντων και ιδιαίτερα των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη 15.6" οι
οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στο δημόσιο τομέα. Για να ξεπεραστεί αυτό το θέμα,
στον υπό συζήτηση Ανοικτό Διαγωνισμό υπάρχει πρόνοια για αυστηρό χρονοδιάγραμμα
παράδοσης, προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή για τη δυνατότητα έγκαιρης
παράδοσης καθώς επίσης και κατάθεση εγγυητικής από τον οικονομικό φορέα για πιστή
εκτέλεση. Παράλληλα, εφόσον ο διαγωνισμός έγινε κανονικά και η ανάγκη ακόμα
υφίσταται, δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι ακύρωσης του.

^
2



11. Ακολούθως το Συμβούλιο ζήτησε όπως εξηγηθεί η χρήση του δείκτη CPU MARK
και η προσέγγιση για την αξιολόγηση του επεξεργαστή της εταιρείας A. Th. Loizou &
Son Ltd. Λαμβάνοντας τον λόγο ο κος Κατράνης ανέφερε ότι, όσον αφορά στον δείκτη
CPU MARK, αυτός επιλέχτηκε ως ένας διεθνής και παγκόσμια αποδεκτός δείκτης
μέτρησης και κατηγοριοποίησης της απόδοσης των επεξεργαστών των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ο δείκτης αυτός αλλάζει σε ημερήσια βάση, αφού πραγματοποιούνται
συνεχώς δοκιμές και εξάγονται αποτελέσματα τα οποία τροφοδοτούν τις νέες
αξιολογήσεις των επεξεργαστών.

12. Ο κος Κατράνης ανέφερε ότι λόγω ακριβώς αυτής της διακύμανσης στη ροή
αποτελεσμάτων και την καθημερινή αλλαγή της απόδοσης κάθε επεξεργαστή όπως
καταγράφεται στο δείκτη, η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε να διαχειριστεί το γεγονός ότι
κατά το άνοιγμα των προσφορών ο προτεινόμενος επεξεργαστής είχε αποτέλεσμα
οριακά εκτός του ελάχιστου καθορισμένου που ήταν οι 6.500 μονάδες. Επειδή ο τρόπος
υπολογισμού του δείκτη είχε αλλάξει πρόσφατα και επειδή ο συγκεκριμένος
επεξεργαστής ήταν ο ίδιος που είχε προταθεί και κριθεί εντός προδιαγραφών κατά το
προηγούμενο δωδεκάμηνο της Συμφωνίας Πλαίσιο, παρακολουθούσαμε, τον δείκτη για
μέρες και βλέπαμε διακυμάνσεις με μια πτωτική τάση. Ο επεξεργαστής παρουσίαζε
αποτέλεσμα συνεχώς πάνω από το όριο και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποδεικτικά
που υπέβαλε με την προσφορά της η εταιρεία, το αποτέλεσμα την ημέρα που λήφθηκε
το αποδεικτικό ανερχόταν στις 6519 μονάδες. Επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, το αποτέλεσμα έπεσε οριακά κάτω από το όριο, όπου και
κρατήθηκε μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

13. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη λήψη της απόφασης της συνυπολόγισε διάφορες
παραμέτρους όπως:-

Την αλλαγή στον τρόπο μέτρησης του δείκτη
Τον χρόνο που χρειάζεται ένας προσφοροδότης να προετοιμαστεί για
την υποβολή προσφοράς

• To γεγονός ότι οι προσφοροδότες στους δικούς μας διαγωνισμούς
λαμβάνουν προϊόντα και τιμές από Ελλάδα και Ευρώπη προκειμένου
να μπορέσουν να καταλήξουν στην προσφορά τους, πράγμα που
αυξάνει το διάστημα που χρειάζεται για την προετοιμασία των
προσφορών τους

• Τη μεταβλητότητα στο δείκτη που ακόμα και μετά την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών με τα σκαμπανεβάσματα που είχε
σημείωσε μέτρηση πάνω από το όριο των 6.500.

14. Συνυπολογίζοντας όλα τα πιο πάνω, ανέφερε ο κος Κατράνης, η Επιτροπή
Αξιολόγησης έκρινε ότι ένας οικονομικός φορέας χρειάζεται να κλειδώσει την προσφορά
του τουλάχιστον όσον αφορά στα μέρη του υπολογιστή τουλάχιστον 2-3 βδομάδες πριν
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και προς τούτο και εφόσον ο συγκεκριμένος
επεξεργαστής κατ' αυτή την περίοδο ήταν πάνω από το όριο του διαγωνισμού, η αποδοχή
του προσφερόμενου υπολογιστή ως έγκυρου θα ήταν πιο σωστή και πιο δικαιολογημένη
απόφαση από την απόρριψη του η οποία θα ήταν επαχθής για τον διοικούμενο.

15. Μετά την αποχώρηση των κ.κ. Δημοσθένους και Κατράνη, 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, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες που δημιουργούνται
ενόψει της καθυστέρησης υλοποίησης παραγγελιών από την υφιστάμενη Συμφωνία
Πλαίσιο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19:-
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Ανατεθεί ο παρόντος διαγωνισμός γέφυρα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/κόστους, στην εταιρεία
A. Th. Loizou & Son Ltd για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη 15.6", εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν
καθοριστεί (10 εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης), στη συνολική
τιμή των €389.625 και σύμφωνα με τις προσφερόμενες τιμές μονάδας ανά προϊόν.

16. Σημειώνεται ότι, με βάση την παράγραφο 2.2 του «ΜΕΡΟΥΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» των εγγράφων του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα
προαίρεσης για ανάθεση επιπλέον προμηθειών έως πενήντα τοις εκατό (50%) σύμφωνα
με τις προσφερόμενες τιμές μονάδας ανά προϊόν.

17. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν οι κ.κ. Γιώργος Δημοσθένους, Λογιστής, Συντονιστής
της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο κος Φίλιππος Κατράνης, Ανώτερος Λογιστής, Μέλος
της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης για
τη λήψη απόφασης.

Επικυρούνται: , ί—.
Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: 3.(.έ ^-Ί_
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