ΑΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης (2017) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΗΝ 17η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κώστας Μαυρίδης, Αντιδήμαρχος Προεδρεύσας
Άριστος Δράκος
Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβιου
Γιώργος Μεσαρίτης
Αντώνης Αντώνη
Βαλέριος Δανιηλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ανδρέας Μούγης
Γιώργος Παναγιώτου
Μπέττυ Κουσουλίδου
Κυριάκος Τσιμίλλης

ΠΑΡΑΚΑΘΗΜΕΝΟΣ:

Η απουσία των οποίων δικαιολογήθηκε

Πόλυς Πέτρου, Δ.Λ. – Γραμματέας Επιτροπής
(παρακάθεται για τήρηση των πρακτικών)

Η Επιτροπή συνήλθε υπό την Προεδρία μου και αφού έγιναν οι απαραίτητες δηλώσεις
από τα παρόντα μέλη, τον Γραμματέα της Επιτροπής όπως και τους αξιολογητές ότι
κανένας δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο σε σχέση
με την προσφορά που μελετάται σε αυτή τη Συνεδρία, ούτε οποιαδήποτε ιδιάζουσα
σχέση ή οποιαδήποτε συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού με
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε αυτή την διαδικασία,
μελέτησαν το ακόλουθο θέμα:
Κατακυρώσεις / Ακυρώσεις
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1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 117/2016 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΥ ΠΕΛΙΚΑΝ
(ΦΑΚ. 08-2-117/2017)
1 Ενώπιον της Επιτροπής προσκληθείς προσήλθε ο Εκτελεστικός Μηχανικός
Ηλεκτρολογίας κ. Αρτέμης Παπακώστας που παρουσιάζοντας σχετική Έκθεση Αξιολόγησης,
ανέφερε τα ακόλουθα:
2 Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μέσω του eprocurement στις 7/11/2016 με
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 21/11/2016 και ώρα 10πμ.
Υποβλήθηκαν δύο προσφορές, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

1

Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Φ. Π. Α

ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ

1

PERATICA TRADING CO. LTD

€39.388

2

M. K. TTS LTD

€37.900

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 (Αναλυτικές τιμές Προσφοράς αρ. 1, PERATICA TRADING CO. LTD)
Α/Α

Περιγραφή Προϊόντος

Πoσότητα

1

Traffic micro controllers LV
8ph.
c/w case transformers and
harness to tr2500
Dual Pelican micro
controllers LV 4ph.
c/w case transformers and
harness to tr2500
Training fees for
maintenance and
configuration for above
controller for two
technicians (βλ. παρ. 7
«Εκπαίδευση»)*
Ποσό Προνοίας **

4(+/-1)

PTC-1 LITE
IMTECH AP04

8(+/-1)

PTC-1 LITE
IMTECH AP04

2

3

4

Μοντέλο

Τιμή Μονάδας
σε € χωρίς
τον ΦΠΑ
3289

Ολική Τιμή
σε € χωρίς
τον ΦΠΑ
13156

3279

26232

ΣΥΝΟΛΟ

39388

€ 5000

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 (Αναλυτικές τιμές Προσφοράς αρ. 2, M. K. TTS LTD)
Α/Α

Περιγραφή Προϊόντος

Πoσότητα

1

Traffic micro controllers LV
8ph.
c/w case transformers and
harness to tr2500
Dual Pelican micro
controllers LV 4ph.
c/w case transformers and
harness to tr2500
Training fees for
maintenance and
configuration for above
controller for two
technicians (βλ. παρ. 7
«Εκπαίδευση»)*
Ποσό Προνοίας **

4(+/-1)

8(+/-1)

2

3

4

Μοντέλο
ST950LV

Τιμή Μονάδας
σε € χωρίς
τον ΦΠΑ
3525

Ολική Τιμή
σε € χωρίς
τον ΦΠΑ
14100

ST750LV

2975

23800

ΣΥΝΟΛΟ

37900

€ 5000

2

* Όλα τα έξοδα μετάβασης, διαμονής, διακίνησης κλπ των τεχνικών θα καλυφθούν από τον Εργοδότη.
**Το Ποσό Προνοίας θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν χρειαστεί και δε θα συμπεριληφθεί στην Τιμή
Προσφοράς για σκοπούς αξιολόγησης των Προσφορών.

3 Ανέφερε περαιτέρω ότι οι όροι και οι προδιαγραφές ικανοποιούνται και από τους δύο
προσφοροδότες, με χαμηλότερη σε τιμή την Προσφορά αρ. 2. και επεξήγησε στην εισήγηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης ότι το Είδος 2 της προσφοράς αυτής (PELICAN micro controller
type ST750LV), παρόλο ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές, δε θεωρείται από την Υπηρεσία
συντήρησης των φώτων τροχαίας ως ικανοποιητική επιλογή, για το λόγο ότι κατά τα
τελευταία μερικά χρόνια που λειτουργεί στην Κύπρο έχει παρουσιάσει συστηματικές βλάβες
σε συγκεκριμένο εξάρτημα με συχνότητα απροσδόκητα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και
συνεπώς δε συστήνεται η αγορά του.
4 Σε ερώτηση που υποβλήθηκε προς τον προσφοροδότη κατά πόσο θα ήταν διατεθειμένος
χωρίς αλλαγή στην τιμή προσφοράς να προσφέρει τόσο για το Είδος 1 όσο και για το Είδος
2 τον ρυθμιστή ST950LV, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο χρήσεις,
δηλαδή ως Traffic microcontroller και ως Dual Pelican microcontroller αυτός απάντησε
θετικά.
5 Προτείνεται επομένως η κατακύρωση της προσφοράς αρ.2, (εταιρεία M. K. TTS LTD)
επειδή είναι η χαμηλότερη που ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Λόγω της χαμηλότερης από την
αναμενόμενη τιμή και επειδή οι όροι του διαγωνισμού επιτρέπουν μικρή αυξομείωση στις
ποσότητες, προτείνεται η παραγγελία δύο επιπρόσθετων ρυθμιστών, δηλαδή ως ακολούθως:
•
•

5 (πέντε) ρυθμιστές φώτων τροχαίας ST 950LV στην τιμή των €3525 συν ΦΠΑ
έκαστος.
9 (εννέα) ρυθμιστές τύπου Pelican (ST 950LV αντί των ST750LV, ως η επεξήγηση
που δόθηκε πιο πάνω) στην τιμή των €2975 συν ΦΠΑ έκαστος),

στη συνολική τιμή των €44.400 συν ΦΠΑ.
6 Στο σημείο αυτό και αφού προηγουμένως ο κ. Αρτέμης Παπακώστας απάντησε σε
διευκρινιστικές ερωτήσεις του Προεδρεύοντος και των Μελών της Επιτροπής αποχώρησε
από την αίθουσα της συνεδρίας.
Απόφαση
7 Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν καθώς επίσης και την
Έκθεση Αξιολόγησης τους , ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης και
ζήτησε να υποβληθεί για ενημέρωση της κατάλογος με τις τιμές ανάθεσης στον ανάδοχο του
αντίστοιχου προηγούμενου διαγωνισμού.
Υπεύθυνοι: Αρτέμης Παπακώστας – Ειρήνη Αχιλλέως
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ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κώστας Μαυρίδης
(Αντιδήμαρχος Λευκωσίας)
Προεδρέυσας της Επιτροπής Προσφορών
ΠΠ/ΔΠΚ
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