ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ 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
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6. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 9/2017 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
(ΦΑΚ.08-2-9/2017)
54 Ενώπιον της Επιτροπής προσκληθέντες προσήλθαν ο Αν. Δημοτικός Μηχανικός κ.
Πανίκος Παναγίδης, η Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός κα Μαρία Ιωάννου και ο Πολιτικός
Μηχανικός Κυριάκος Ηρακλέους, που παρουσιάζοντας σχετική Έκθεση της Επιτροπής
Αξιολόγησης , ανέφεραν τα ακόλουθα:
55 Τα έγγραφα του διαγωνισμού αποστάληκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε τέσσερεις
οικονομικούς φορείς, ειδικούς στο αντικείμενο της σύμβασης.. Οι εταιρείες στις οποίες
αποστάληκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι οι πιο κάτω:
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1. ΗΛΥΜΕΤ
sales@elymet.com
τηλ: 26272299
2. TEU
Teu@cytanet.com.cy
Τηλ.: 25930191
3. Karix Industry Ltd
Karix@cytanet.com.cy
Τηλ: 22633389
4. Greson tools Ltd
Marketing@greson.com.cy
Τηλ: 22349082
5. Michael Metals
m.michaelmetals@cytanet.com.cy
Τηλ: 26423900
56 Από τους οικονομικούς φορείς στάλθηκε
μία παρατήρηση για μη επισύναψη
συγκεκριμένου εντύπου, το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά και δόθηκε παράταση. Οι ερωτήσεις
καθώς και οι απαντήσεις που στάλθηκαν επισυνάφθηκαν με την έκθεση αξιολόγησης.

57 Το κιβώτιο προσφορών του Δήμου ανοίχθηκε στις 6 Μαρτίου 2017 και υποβλήθηκαν οι
εξής τρεις προσφορές:

Όνομα
1. TEU conservices Ltd
2. Greson tools Ltd
3. Νίκος Γιαννή

Ποσό προσφοράς
€22.848 πλέον ΦΠΑ
€23.750 πλέον ΦΠΑ
€24.480 πλέον ΦΠΑ

58 Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε μία συνεδρία, την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, και
εξέτασε τις προσφορές που υποβλήθηκαν σε σχέση με τα έγγραφα και τις απαιτήσεις του
διαγωνισμού.
59 Σημειώνεται ότι δεν έχουν δοθεί τα έγγραφα του διαγωνισμού σε κανένα οικονομικό φορέα
με το όνομα Νίκος Γιαννή. Στην προσφορά που υπέβαλε ο συγκεκριμένος οικονομικός
φορέας δεν έχει συμπεριλάβει ούτε το τηλέφωνό του, ούτε την διεύθυνση του, ούτε κανένα
άλλο στοιχείο της ταυτότητάς του εκτός από τον αριθμό του Δελτίου Ταυτότητας. Έγινε
προσπάθεια μέσω της αστυνομίας για εντοπισμό του, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Εν πάση
περιπτώσει η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί, γιατί ο οικονομικός φορέας δεν
συμπεριλαμβάνεται στους οικονομικούς φορείς που δόθηκαν τα έγγραφα.
60 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστώθηκε ότι στην προσφορά του
χαμηλότερου οικονομικού φορέα (εταιρεία TEU conservices Ltd) υπήρχε μία ασάφεια σε
σχέση με δύο σημεία που αναφέρονταν στις τεχνικές προδιαγραφές. Στάλθηκε σχετική
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επιστολή και απαντήθηκε άμεσα και καταφατικά από την εταιρεία. Η επιστολή που στάλθηκε
και η απάντηση επισυνάφθηκαν στο Παράρτημα 4 της έκθεσης αξιολόγησης.
61 Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε με εκτιμώμενη αξία €25.000 πλέον ΦΠΑ. Η
προσφορά με την χαμηλότερη τιμή είναι €22.848 πλέον ΦΠΑ. Η τιμή θεωρείται απόλυτα
λογική σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού.
62 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε τις υποβληθείσες προσφορές εισηγείται την
ανάθεση της Σύμβασης στην εταιρεία εταιρεία TEU conservices Ltd για την τιμή των €22.848
πλέον ΦΠΑ, ως την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά που πληροί όλους τους όρους του
διαγωνισμού .
63 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
64 Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν καθώς επίσης και την
Έκθεση Αξιολόγησης της, ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης.
Υπεύθυνες: Μαρία Ιωάννου – Ειρήνη Αχιλλέως
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24 Μαρτίου 2017
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κώστας Μαυρίδης
(Αντιδήμαρχος Λευκωσίας)
Προεδρέυσας της Επιτροπής Προσφορών
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