ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης (2017) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΗΝ 20η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κώστας Μαυρίδης, Αντιδήμαρχος Προεδρεύσας
Άριστος Δράκος
Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβιου
Γιώργος Παναγιώτου
Γιώργος Μεσαρίτης
Μπέττυ Κουσουλίδου
Αντώνης Αντώνη
Βαλέριος Δανιηλίδης
Κυριάκος Τσιμίλλης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ανδρέας Μούγης, η απουσία του οποίου δικαιολογήθηκε

ΠΑΡΑΚΑΘΗΜΕΝΟΣ:

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
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 151/2016 – ‘INVESTIGATION OF DEFECTS IN STRUCTURAL
CONCRETE ELEMENTS & RECTIFICATION PROPOSAL’ (Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ)
(ΦΑΚ.08-2-151/2016)
42 Ενώπιον της Επιτροπής προσκληθέντες προσήλθαν ο Αν. Δημοτικός Μηχανικός κ.
Πανίκος Παναγίδης συνοδευόμενος από την Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός κα Μαρία
Ιωάννου μαζί με τον και τον Πολιτικό Μηχανικό Κυριάκο Ηρακλέους που παρουσιάζοντας
σχετική Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης , ανέφεραν τα ακόλουθα:
43 Προκαταρτική αξιολόγηση έγινε από τους Επιμετρητές της ΜDA η οποία υιοθετήθηκε και
επισυνάφθηκε ως Παράρτημα 2 στην Έκθεση Αξιολόγησης.
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44 Τα έγγραφα του διαγωνισμού αποστάληκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
τέσσερεις οικονομικούς φορείς, ειδικούς στο αντικείμενο της σύμβασης. Ο λόγος που
επιλέγηκαν και οικονομικοί φορείς από το εξωτερικό είναι διότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία
στο αντικείμενο του διαγωνισμού αφού πρόκειται για πολύ εξειδικευμένη εργασία και
αναμένεται ότι το αποτέλεσμα θα ικανοποιεί τις ψηλές απαιτήσεις που θέτει ο Δήμος. Οι
εταιρείες στις οποίες αποστάληκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, είναι οι πιο κάτω:
1. Technion - Faculty of Civil and Environmental Engineering
Structural Engineering and Construction Management
2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
3. Building Research Establisment (BRE)
Construction Consultancy
Building Technology Group
4. G.tecz
German technologies and engineering concepts GmbH
45 Από τους οικονομικούς φορείς στάλθηκαν δεκατέσσερις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις καθώς
και οι απαντήσεις που στάλθηκαν επισυνάφθηκαν στην Έκθεση Αξιολόγησης.
46 Υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά από:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
47 Μετά την εξέταση την μίας προσφορά σε σχέση με τα έγγραφα και τις απαιτήσεις του
διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι ο προσφοροδότης έχει υποβάλει το έντυπο της Τεχνικής
Προσφοράς δεόντως συμπληρωμένο όπως και των άλλων απαιτούμενων εγγράφων του
διαγωνισμού.
48 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά για το ποσό
των € 43.000,00. Η προσφορά δεν περιέχει αριθμητικά λάθη.
49 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι €60.000.
50 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε την υποβληθείσα προσφορά και διαπίστωσε ότι
πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, εισηγείται την κατακύρωση
του διαγωνισμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το ποσό των €43.000,00 πλέον ΦΠΑ.
51 Στο σημείο αυτό και αφού προηγουμένως, ο κ. Πανίκος Παναγίδης, η κα Μαρία Ιωάννου
και ο κ. Κυριάκος Ηρακλέους απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του Προεδρεύοντος
και των Μελών της Επιτροπής αποχώρησαν από την αίθουσα της συνεδρίας.

Απόφαση
52 Η Επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά που υποβλήθηκε καθώς επίσης και την
Έκθεση Αξιολόγησης της , ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης.
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Υπεύθυνες: Μαρία Ιωάννου – Ειρήνη Αχιλλέως
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

24 Μαρτίου 2017
Κώστας Μαυρίδης
(Αντιδήμαρχος Λευκωσίας)
Προεδρέυσας της Επιτροπής Προσφορών
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