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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου

που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ.

Παρόντες:

-\

κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας -
Πρόεδρος

κα Στέλλα Μολέσκη, Λογιστής,
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων και
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου

κα Λεύκιο Ξάνθου-Αραούζου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α',

y

^Μέλη
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων,

κα Χριστίνα Στεφάνου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α',
Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών

Απών: κος Ευστράτιος Ματθαίου, Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου,
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων,

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

A. 13.25.050.010.017.002 Μίνι Διανωνισυός 3ου δωδεκάμηνου των Ομαδων 2 και 4
της Συμφωνίας Πλαίσιο για την "Προμήθεια διαφόρων
τύπων υελανιών και μελανόσκονων νια εκτυπωτικά και
άλλα μηγανήυατα" - Διαγωνισμός Γ.Λ. 5/2015-2

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Ζαχαριάδης,
Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, καλωσόρισε τα Μέλη του Συμβουλίου
Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ), μελετήθηκε η Έκθεση
Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.017.002 ημερ. 27/3/2018.
2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Κωνσταντία Κλεάνθους,
Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, αφού έκαμε σύντομη
αναφορά στο ιστορικό της Συμφωνίας, παρουσίασε την αξιολόγηση του Μίνι
Διαγωνισμού 3ου δωδεκάμηνου για τα προϊόντα των Ομάδων 2 (Αυθεντικά EPSON) και
4 (Αυθεντικά OKI).
3. To Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε
ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα να
υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως η προμήθεια των
προϊόντων των δύο (2) Ομάδων ανατεθεί για το 3° δωδεκάμηνο στους ακόλουθους
οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προϊόντων:-

Ομάδα 2 -MECHATRONIC LTD
Ομάδα 4 -A&N OFFICESERV BUSINESS SOLUTIONS LTD.

4. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Κωνσταντια Κλεάνθους, Αποθηκάριος,
Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της
συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

Β. 13.25.050.010.012.006.002 Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη αριθμού
Συμφωνιών Πλαίσιο νια την προμήθεια "Μονωτικών
πάνελ τύπου sandwich, γαλβανισμένων σωλήνων
με σπείρωμα, πασαμάνων, ισοσκελών γωνιών,
λάμων, λαμαρινων κ.ά." - Διαγωνισμός Γ.Λ.16/2017

5. Στη συνέχεια το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε την Έκθεση
Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φσκ.
13.25.050.010.012.006.002 ημερ. 20/3/2018 και αφορά στη σύναψη Συμφωνιών
Πλαίσιο για την προμήθεια των πέντε (5) Ομάδων προϊόντων του διαγωνισμούς
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6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος,
Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία ανέφερε ότι με το
διαγωνισμό αυτό στοχεύεται η σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο για την προμήθεια
μονωτικών πάνελ τύπου sandwich, γαλβανισμένων σωλήνων με σπείρωμα,
πασαμάνων, ισοσκελών γωνιών, λάμων, λαμαρίνων κ.ά. για εξυπηρέτηση τόσο του
Δημόσιου όσο και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τις Συμφωνίες οι οποίες θα έχουν
διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα επέκτασης ακόμα δώδεκα (12) μήνες, θα
υπογράψουν όλοι οι επιτυχόντες ανά Ομάδα προϊόντων προμηθευτές, οι δε
προσφέροντες με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής
προσφορά θα είναι Ανάδοχοι για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες (Ομάδες 1 & 2) και
έξι (6) μήνες (Ομάδες 3, 4 & 5). Ακολούθως η κα Ζήνωνος παρουσίασε την αξιολόγηση
των προσφορών που υποβλήθηκαν.
7. To Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε
ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα αποφάσισε να
υιοθετήσει τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως:-
Απορριφθούν οι προσφορές των εταιρειών NIKOLAIDES & KOUNTOURIS METAL
Co. LTD για την Ομάδα 5 και A. FETTAS LTD για την Ομάδα 2' και
Υπογραφούν Συμφωνίες Πλαίσιο με τους εντός προδιαγραφών οικονομικούς φορείς
και ανατεθούν, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, ως ακολούθως:-

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Μονωτικά πάνελ τύπου
sandwich

NIKOLAIDES & KOUNTOURIS|
METAL Co. LTD

NIKOLAIDES &
KOUNTOURIS METAL
Co.LTD

12 μήνες όση και
διάρκεια Συμφωνίας
για την ΟΜΑΔΑ 1

3. Πασαμάνα FNK STEEL INDUSTRIES LT^
A. FETTAS LTD

FNK STEEL
INDUSTRIES LTD

1 εξάμηνο

4. Ισοσκελείς γωνιές
δομικού χάλυβα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
& ΥΙΟΙ ΛΤΔ

6 μήνες όση και
διάρκεια Συμφωνίας
για την ΟΜΑΔΑ 4

5. Γαλβανισμένα &
βαμμένα φύλλα από
χάλυβα τραπεζοειδούς
τύπου και Λαμαρίνες

FNK STEEL INDUSTRIES LTU FNK STEEL
INDUSTRIES LTD

6 μήνες όση και
διάρκεια Συμφωνίας
για την ΟΜΑΔΑ 5

c 8. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σοφία Ζήνωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Γ. 13.25.050.010.021.003.002 Μίνι Διαγωνισμός 2ου δωδεκάμηνου τηο Ομάδας
3 της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την "Προμήθεια
φωτοτυπικού χάρτη, φακέλων και άλλων ειδών
βιβλιοπωλείου" - Διανωνισυόο Γ.Λ. 12/2016

9. Ακολούθως, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε την Έκθεση
Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.021.003.002 ημερ. 13/4/2018 και αφορά στην προμήθεια διαφόρων
ειδών φακέλων της Ομάδας 3 (Κατηγορίες 3Α & 3Β) της Συμφωνίας.
10. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος,
Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, αφού έκαμε σύντομη
αναφορά στο ιστορικό της Συμφωνίας, παρέθεσε την αξιολόγηση του Μίνι Διαγωνισμού
2ου δωδεκάμηνου για τα προϊόντα των δύο (2) Κατηγοριών της Ομάδας 3.
11. To Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε
ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα αποφάσισε να
υιοθετήσει τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως τα προϊόντα της OJ44^aς 3
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(Κατηγορίες 3Α & 3Β), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά κατηγορία προϊόντων, ανατεθούν για το
2° δωδεκάμηνο στον προσφέροντα ΡΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ.
12. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σοφία Ζήνωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Δ. 13.25.050.010.013.010 Διαγωνισμός Συμφωνίας Πλαίσιο για προμήθεια
"Χρωμάτων τοιχοποιίας, ριπολίνων, νέφτι, νύιμου και
ασβέστη" - Διανωνισμόο Γ.Λ. 14/2017

13. Τέλος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης της
Επιτροπής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.013.010 ημερ. 4/4/2018 και αφορά στη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο για
την προμήθεια των επτά (7) Ομάδων προϊόντων του διαγωνισμού.

14. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Βέρα Τρύφωνος,
Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία ανέφερε ότι με το
διαγωνισμό αυτό στοχεύεται η σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο για την προμήθεια
χρωμάτων τοιχοποιίας, ριπολίνων, νέφτι, γύψου και ασβέστη για εξυπηρέτηση τόσο του
Δημόσιου όσο και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τις Συμφωνίες οι οποίες θα έχουν
διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μήνες, θα υπογράψουν όλοι οι επιτυχόντες ανά Ομάδα
προϊόντων προμηθευτές. Οι προσφέροντες με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα παγκύπρια, θα είναι Ανάδοχοι για τους
πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ακολούθως η κα Τρύφωνος παρουσίασε την
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν.
15. To Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε
ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα αποφάσισε την
αναβολή του θέματος προκειμένου να εξασφαλιστούν πρόσθετα συμπληρωματικά
στοιχεία ή/και περαιτέρω διευκρινίσεις.
16. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Βέρα Τρύφωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.
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Επικυρούνται: ..^^^-,
^νδρ^ας Ζαχαριάδης,

Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: 2^11
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