ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 168ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 7.00 μ.μ.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος
Χρύσανθος Φάκας
Κυριάκος Φωτιάδης
Λεώνη Ορφανίδου
Γιώργος Παναγιώτου
Κάτια Αγρότου
Κάτια Απέγητου
Τούλλα Άνιφτου
Ισαβέλλα Τύμβιου
Αντρέας Κανάρης
Νεόφυτος Νεοφύτου
Νικόλας Βαλανίδης
Χρίστος Ιωσήφ
Κώστας Πέτσας
Μπέττυ Κουσουλίδου
Γιώργος Μεσαρίτης
Κώστας Μαυρίδης, Αντιδήμαρχος
Οδυσσέας Ελληνόπουλος
Θεοδώρα Κναή
Όλγα Μαρουδιά
Βαλέριος Δανιηλίδης
Κυριάκος Τσιμίλλης
Αντώνης Αντώνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ελένη Λουκαΐδου (λόγω άλλων επαγγελματικών
υποχρεώσεων)
Άριστος Δράκος (λόγω άλλων επαγγελματικών
υποχρεώσεων)
Λούκας Παπαγιάννης (λόγω άλλων

Επαγγελματικών Υποχρεώσεων)
Ανδρέας Μούγης (για λόγους υγείας)

ΠΑΡΑΚΑΘΗΜΕΝΟΙ:

Νίκος Χατζηνικολάου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας
Στέλλα Στέλικου, Πρώτη Στενογράφος
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2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 135/2016 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΦΑΚ. 08-2-135/2016)
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Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε ότι ο διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί
στο ηλεκτρονικό σύστημα e-procurement. Τα έγγραφα έχουν ληφθεί από τους
ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

Δεν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους οικονομικούς φορείς.
Το κιβώτιο προσφορών του Δήμου ανοίχθηκε στις 13 Μαρτίου 2017.
Υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά από τον Λοΐζο Μηλικούρη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε μία συνεδρία, την Δευτέρα 22 Μαρτίου
2017, και εξέτασε την προσφορά που υποβλήθηκε σε σχέση με τα έγγραφα
και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι αυτή ανταποκρίνεται σε
όλους τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν.
Για επιβεβαίωση της τεχνικής του ικανότητας, ο οικονομικός φορέας υπέβαλε
δύο έργα για τα οποία του ζητήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες με την
επιστολή που επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης των συμβούλων
επιμετρητών (ερ. 101 στο Φακ. 08-2-135/2016, τόμος 1). Στην ίδια έκθεση
επισυνάπτεται και η απάντηση του προσφοροδότη (ερ. 94-100 στο Φακ.
08-2-135/2016, τόμος 1), μαζί με φωτογραφικό υλικό που προσκόμισε. Η
προσφορά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε με εκτιμώμενη αξία €90.000 πλέον ΦΠΑ.
Η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε έχει τιμή €60.000 πλέον ΦΠΑ. Η
τιμή, παρόλο που είναι χαμηλή σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του
διαγωνισμού, θεωρείται ικανοποιητική για την εκτέλεση της εργασίας.
Σημειώθηκε ότι επειδή πρόκειται για πολύ εξειδικευμένη εργασία, η έρευνα
αγοράς έγινε με εταιρείες του εξωτερικού, οπόταν για εταιρεία από την Κύπρο
η τιμή είναι λογική. Στάληκε επιστολή στον προσφοροδότη στις 20 Μαρτίου
2017 (ερ.93 στο Φακ. 08-2-135/2016, τόμος 1), για επιβεβαίωση της
δυνατότητάς του να κατασκευάσει τον χειρολισθήρα με την τιμή που υπέβαλε.
Με επιστολή του ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2017 (ερ.92 στο Φακ. 08-2135/2016, τόμος 1), επιβεβαίωσε ότι είναι σε θέση να κατασκευάσει τον
2

χειρολισθήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του
διαγωνισμού με την τιμή που πρόσφερε.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε την υποβληθείσα προσφορά
εισηγείται την ανάθεση της Σύμβασης στο Λοΐζο Μηλικούρη για την τιμή των
€60.000 πλέον ΦΠΑ, ως προσφορά που πληροί όλους τους όρους του
διαγωνισμού .
Η Υπηρεσία βεβαίωσε ότι θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και
έλεγχοι ώστε η προσφορά να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
τέθηκαν από τον Αρχιτέκτονα του έργου.
Το Συμβούλιο Προσφορών αφού μελέτησε την προσφορά που υποβλήθηκε,
την Έκθεση Αξιολόγησης, καθώς επίσης και την εισήγηση της Επιτροπής
Προσφορών, ενέκρινε, κατόπιν ψηφοφορίας την πιο πάνω πρόταση.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 21 μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης Δήμαρχος, Χρύσανθος Φάκας, Κυριάκος Φωτιάδης, Λεώνη Ορφανίδου,
Γιώργος Παναγιώτου, Κάτια Αγρότου, Κάτια Απέγητου, Τούλλα Άνιφτου,
Ισαβέλλα Τύμβιου, Αντρέας Κανάρης, Νεόφυτος Νεοφύτου, Νικόλας
Βαλανίδης, Χρίστος Ιωσήφ, Κώστας Πέτσας, Μπέττυ Κουσουλίδου, Γιώργος
Μεσαρίτης, Κώστας Μαυρίδης – Αντιδήμαρχος, Οδυσσέας Ελληνόπουλος,
Θεοδώρα Κναή, Βαλέριος Δανιηλίδης και Αντώνης Αντώνη.
Εναντίον ψήφισε ένα μέλος η κυρία Όλγα Μαρουδιά.
Αποχή τήρησε ένα μέλος ο κ. Κυριάκος Τσιμίλλης.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

…………………………….
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
Δήμαρχος
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης (2017) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΗΝ 3η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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,

ΠΑΡΑΚΑΘΗΜΕΝΟΣ:

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

η απουσία του οποίου δικαιολογήθηκε

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 τις προσφορές που μελετούνται 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, μελέτησε τα ακόλουθα θέματα:
Κατακυρώσεις / Ακυρώσεις
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

3. Προσφορά αρ. 135/2016 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ ΣΤΟ
ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
(ΦΑΚ. 08-2-135/2016)
17 Ενώπιον της Επιτροπής προσκληθείσα προσήλθε η Συντονίστρια του Έργου της
Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας, κα. Αγνή Πετρίδου που παρουσιάζοντας σχετική
Έκθεση Αξιολόγησης, ανάφερε τα ακόλουθα:
18 Ο διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα e-procurement. Τα έγγραφα
έχουν ληφθεί από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:
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19 Δεν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους οικονομικούς φορείς.
20 Το κιβώτιο προσφορών του Δήμου ανοίχθηκε στις 13 Μαρτίου 2017. Υποβλήθηκε μόνο
μία προσφορά από τον Λοΐζο Μηλικούρη.
21 Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε μία συνεδρία, την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2017,
και εξέτασε την προσφορά που υποβλήθηκε σε σχέση με τα έγγραφα και τις απαιτήσεις
του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι αυτή ανταποκρίνεται σε όλους τους όρους και
προϋποθέσεις που τέθηκαν.
22 Για επιβεβαίωση της τεχνικής του ικανότητας, ο οικονομικός φορέας υπέβαλε δύο έργα
για τα οποία του ζητήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες με την επιστολή που
επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης των συμβούλων επιμετρητών. Στην ίδια έκθεση
επισυνάπτεται και η απάντηση του προσφοροδότη, μαζί με φωτογραφικό υλικό που
προσκόμισε. Η προσφορά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εγγράφων του
διαγωνισμού.
23 Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε με εκτιμώμενη αξία €90.000 πλέον ΦΠΑ. Η
μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε έχει τιμή €60.000 πλέον ΦΠΑ. Η τιμή, παρόλο που
είναι χαμηλή σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού, θεωρείται ικανοποιητική
για την εκτέλεση της εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή πρόκειται για πολύ
εξειδικευμένη εργασία, η ερεύνα αγοράς έγινε με εταιρείες του εξωτερικού, οπόταν για
εταιρεία από τη Κύπρο η τιμή είναι λογική. Στάληκε επιστολή στον προσφοροδότη στις 20
Μαρτίου 2017, για επιβεβαίωση της δυνατότητάς του να κατασκευάσει τον χειρολισθήρα
με την τιμή που υπέβαλε. Με επιστολή του ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2017, επιβεβαίωσε ότι
είναι σε θέση να κατασκευάσει τον χειρολισθήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις του διαγωνισμού με τιμή που πρόσφερε.
24 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε την υποβληθείσα προσφορά εισηγείται την
ανάθεση της Σύμβασης στο Λοΐζο Μηλικούρη για την τιμή των €60.000 πλέον ΦΠΑ, ως
προσφορά που πληροί όλους τους όρους του διαγωνισμού .
25 Η κα Αγνή Πετρίδου βεβαίωσε την Επιτροπή με αφορμή σχετικό ερώτημα του εκ των
μελών της κ. Τσιμίλλη, προβληματιζόμενου για το χαμηλό ποσό της προσφοράς που
λήφθηκε σε σχέση με την προεκτίμηση της, ότι θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
και έλεγχοι ώστε η προσφορά να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν
από τον Αρχιτέκτονα του έργου. Στο σημείο αυτό και αφού προηγουμένως η κα Αγνή
Πετρίδου απάντησε σε όλες τις διευκρινιστικές ερωτήσεις του Προεδρεύοντος και των
Μελών της Επιτροπής απεχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίας.
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Εισήγηση
26 Η Επιτροπή Προσφορών αφού μελέτησε την προσφορά που υποβλήθηκε καθώς επίσης
και την Έκθεση Αξιολόγησης της, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την
έγκριση της πιο πάνω πρότασης.
Υπεύθυνες: Μαρία Ιωάννου - Ειρήνη Αχιλλέως
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ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κώστας Μαυρίδης
(Αντιδήμαρχος Λευκωσίας)
Προεδρέυσας της Επιτροπής Προσφορών
ΠΠ/δπκ.
F:\ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ\ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ\2017\Ιστοσελίδα - Κατακύρωση Προσφορών\Προσφορά αρ. 135 2016\ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4η final.doc

3

