
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου
που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου

τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ.

Παρόντες: Κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, -
Πρόεδρος

Κος Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανώτερος Λογιστής
Κα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια
Κος Ευστράτιος Ματθαίου, ^ Μέλη

Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
Κα Χριστίνα Στεφάνου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'

Γραμματέας: Κα Ανδρούλα Κυριάκου

(

A. 13.25.050.010.012.005.002 Μίνι Διαγωνισμός νια το 5° τρίμηνο της Ουάδαο 3 της
Συμφωνίας Πλαίσιο νια την "Προμήθεια διαφόρων
μεταλλικών προϊόντων" - Διαγωνισμός Γ.Λ. 10/2016

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 σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.012.005.002 ημερ. 19/10/2018.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος,
Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, μετά από σύντομη αναφορά
στο ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση του Μίνι Διαγωνισμού 5ου τριμήνου
για τα προϊόντα της Ομάδας 3 της Συμφωνίας.
3. Μετά την αποχώρηση της κας Ζήνωνος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ αφού
μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων,
ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως:-

Ανατεθεί η προμήθεια για το 5° τρίμηνο των προϊόντων της Ομάδας 3 της
Συμφωνίας στην εταιρεία Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΤΔ, η οποία υπέβαλε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στην ενδεικτική
συνολική τιμή των €87.092,10 χωρίς ΦΠΑ.

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

13.25.050.010.012.006.002 Μίνι Διαγωνισμός νια το 2° εξάμηνο της Ομάδας 3 THC
Συμφωνίας Πλαίσιο νια την "Προμήθεια Μονωτικών
πάνελ τύπου sandwich, γαλβανισμένων σωλήνων με
σπείρωμα, πασαμάνων, ισοσκελών γωνιών, λάμων" -
ΔιανωνισΗός Γ.Λ. 16/2017

5. Στη συνέχεια το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.010.012.006.002 ημερ.
15/10/2018.

6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία Ζήνωνος, Αποθηκάριο,
Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, αφού έκαμε σύντομη αναφορά στο
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ιστορικό του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση του Μίνι Διαγωνισμού 2ου εξάμηνου για
την προμήθεια των προϊόντων της Ομάδας 3 της Συμφωνίας.
7. Μετά την αποχώρηση της κας Ζήνωνος, το 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:-

Ανατεθεί η προμήθεια για το 2° εξάμηνο των προϊόντων της Ομάδας 3 της
Συμφωνίας στην εταιρεία FNK STEEL INDUSTRIES LTD, η οποία υπέβαλε την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για όλη την
Ομάδα, στην ενδεικτική συνολική τιμή των €135.732,50 χωρίς ΦΠΑ.

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. 13.25.050.010.015.006.002 Μίνι Διανωνισυόο νια το 2° δωδεκάμηνο της
Συμφωνίας Πλαίσιο νια την "Προμήθεια διαφόρων
ειδών χαρτιού υγείας" - Διαγωνισμός Γ.Λ. 7/2017

9. Ακολούθως το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
( Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.010.015.006.002 ημερ.

30/10/2018.

10. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Βαρβάρα Τρύφωνος, Αποθηκάριο,
Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία, κατόπιν σύντομης αναφοράς στο ιστορικό
του διαγωνισμού, παρουσίασε την αξιολόγηση του Μίνι Διαγωνισμού για το 2° δωδεκάμηνο
της Συμφωνίας.

11. Μετά την αποχώρηση της κας Τρύφωνος, το 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:-

Ανατεθεί η προμήθεια για το 2° δωδεκάμηνο των προϊόντων της Συμφωνίας
παγκύπρια στην εταιρεία Ε.Β.Ε.Χ. ΛΤΔ, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για όλη την Ομάδα, στην ενδεικτική
συνολική τιμή των €413.900,00 χωρίς ΦΠΑ.

12. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Βαρβάρα Τρύφωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη λήψη
απόφασης.{

Δ. 13.25.050.010.019.004 Διαγωνισμός νια το Είδος Ζώου Αρνί της Ομαδας 16
(Κρέατα βαθείας κατάψυξης) της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την
"Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων" - Διαγωνισμός
Γ.Λ. 1/2018

13. Τέλος, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ μελέτησε εκτάκτως σχετική με το πιο πάνω
θέμα επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής με αρ. φακ. 13.25.050.010.019.004 και ημερ.
5/11/2018, η οποία δόθηκε κατά τη συνεδρία.
14. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου σημείωσε πως ο διαγωνισμός αυτός μελετήθηκε και
κατακυρώθηκε σε προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας
4/10/2018. Υπενθύμισε ότι για το Είδος Ζώου Αρνί, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την
αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας A. Mintikkis Farm Ltd για την εμπορική επωνυμία
"OVATION New Zealand Ltd".

15. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κο Ανδρέα Ζαβρό,
Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι στις 2/11/2018
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(

λήφθηκε επιστολή από τους δικηγόρους της εταιρείας ARAMEAT LTD με την οποία
διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για την κατακύρωση του Είδους Ζώου Αρνί. Ζητούν όπως
ανασταλεί οποιαδήποτε διαδικασία υπογραφής των Συμφωνιών για την Ομάδα 16, αφού:-

"....... η υποβληθείσα προσφορά από την επιτυχούσα Ανάδοχο εταιρεία στην Ομάδα 16,
/Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ, και συγκεκριμένα στην κατηγορία του Αρνιού ή Εριφίου, δεν
πληροί και/ή δεν ανταποκρίνεται στις ειδικές ρυθμίσεις όπως καθορίζονται στο σημείο Δ
σελ. 103 και 104 του Παραρτήματος II - Όροι Εντολής - Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς
και στα Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές για του Α/Α 16.1 και 16.2 σελ. 104-106, όπου
προβλέπεται ρητά ότι τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από υγιή εγχώρια ζώα, εν
αντιθέσει με τα εισαγόμενα που δήλωσε στην προσφορά της η εν λόγω εταιρεία..........".

16. Καταλήγοντας ο κος Ζαβρός ανέφερε ότι λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω και
δεδομένου του γεγονότος ότι η πιο πάνω πρόνοια, εκ παραδρομής, δεν τέθηκε ενώπιον του
Συμβουλίου Προσφορών κατά τη μελέτη του θέματος στη συνεδρία του ημερομηνίας
4/10/2018, γίνεται εισήγηση όπως ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου για το
Είδος Ζώου Αρνί της Ομάδας 16, προκειμένου να εξετασθεί το θέμα και επανυποβληθεί.
17. To Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον
του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει την
προηγούμενη απόφαση του ημερομηνίας 4/10/2018 για κατακύρωση του Είδους ζώου Αρνί
της Ομάδας 16 (Κρέατα βαθείας κατάψυξης) της Συμφωνίας Πλαίσιο για "Προμήθεια
διαφόρων ειδών τροφίμων".
18. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν ο κος Ανδρέας Ζαβρός, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου,
Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο κος Φίλιππος Κατράνης, Λογιστής, Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης για τη λήψη
απόφασης.

Επικυρούνται: .^
Ανδρέας Ζαχαριάδης,

Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

fC
Ημερομηνία: ,?/////.^.

/ΑΚ
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