
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ.

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

κα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια
κος Ευστράτιος Ματθαίου,

Πρώτος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου ^ Μέλη
κα Μαρία Χρυσοστόμου,

Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'

Απούσα: κα Σταύρη Ττόφα, Ανώτερη Λογίστρια

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

A. 13.25.050.010.031.003.002.001 Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη
αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο για την
"Προμήθεια εξοπλισμού, λευκών ειδών,
βρεφικών πάνων και ειδών προσωπικής
υγιεινής και φροντίδας για μωρά, στο πλαίσιο
του Σχεδίου «Προίκα του Μωρού»" -
Διαγωνισμός Γ.Λ. 10/2019

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 που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.031.003.002.001 ημερ. 13/1/2020.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Σοφία
Ζήνωνος, Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία ανέφερε ότι η
Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του παρόντος διαγωνισμού, στοχεύει να επιλέξει
επιτυχόντες προσφέροντες με τους οποίους θα συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο για την
προμήθεια εξοπλισμού, λευκών ειδών, βρεφικών πάνων και ειδών προσωπικής υγιεινής
και φροντίδας για μωρά, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Προίκα του Μωρού». Οι Συμφωνίες,
σημείωσε, θα έχουν διάρκεια ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής τους, με δικαίωμα επέκτασης για δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι την
ημερομηνία τερματισμού του Σχεδίου (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο). Στη συνέχεια η
κα Ζήνωνος παρουσίασε την αξιολόγηση του διαγωνισμού.
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 τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως:-

Υπογραφεί Συμφωνία Πλαίσιο με τους επιτυχόντες προσφέροντες DEZOR
DEE II ENTERPRISES LTD και SOTOS AGAPIOU LTD, διάρκειας είκοσι,
τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα επέκτασης για δώδεκα (12) μήνες ή
την ημερομηνία τερματισμού του Σχεδίου" και
Υπογραφεί ρύθμιση με την εταιρεία SOTOS AGAPIOU LTD που υι
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τι^
για τις δύο Ομάδες, με την οποία αναλαμβάνει ως Ανάδοχος την προμήθεια
των προϊόντων της Ομάδας 1 για το 1° δωδεκάμηνο και της Ομάδας 2

β
και
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(σταθερές τιμές) για όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο στις
ακόλουθες τιμές μονάδας:-

ΟΜΑΔΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΗΣ
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ

1 - Κατηγορία Α - Εξοπλισμός

1 - Κατηγορία Β - Λευκά Είδη

1 - Κατηγορία Γ - Προσωπικής
Υγιεινής και Φροντίδας

1° δωδεκάμηνο

1Α.1

1Α.2
1Α.3
1Α.4
1Α.5
1Α.6
1Β.1
1Β.2
1Β.3
1Β.4
1Β.5
1Β.6
1Γ.1
1 Γ.2
1 Γ.3
1 Γ.4
1 Γ.5
1 Γ.6
1 Γ.7
1 Γ.8
1 Γ.9

1Γ.10
1Γ.11

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

€

190,00/τεμάχιο
125,00/τεμάχιο
39,00/τεμάχιο
72,00/τεμάχιο
35,00/τεμάχιο
19,00/τεμάχιο
10,00/σετ
11,00/σετ
10,00/τεμάχιο
10,00/τεμάχιο
7,50/τεμάχιο
8,00/τεμάχιο
3,50/τεμάχιο
3,00/τεμάχιο
2,00/τεμάχιο
2,00/τεμάχιο
3,00/τεμάχιο
1,50/τεμάχιο
3,00/τεμάχιο
4,50/τεμάχιο
2,50/τεμάχιο
4,50/τεμάχιο
2,00/τεμάχιο

2 - Παιδικές Πάνες

Καθόλη τη
διάρκεια
ισχύος της
Συμφωνίας
Πλαίσιο

2.1 0,19/τεμάχιο 15,32/πακέτο 28 τεμαχίω^
2.2 0,19/τεμάχιο 18,36/πακέτο 44 τεμαχίω^
2.3 0,21/τεμάχιο |8,40/πακέτο 40 τεμαχίων)
2.4 0,21/τεμάχιο |7,56/πακέτο 36 τεμαχίων)

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.

Β. 13.25.050.010.012.006.002 Μίνι Διαγωνισμός 4ου εξάμηνου της Ομάδας 3 της
Συμφωνίας Πλαίσιο για την "Προμήθεια μονωτικών
πάνελ τύπου sandwich, γαλβανισμένων σωλήνων
με σπείρωμα, πασαμάνων, ισοσκελών γωνιών,
λάμων κ.ά." - Διαγωνισμός^,Λ. 16/2017

5. Στη συνέχεια το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή σρ. φακ. 13.25.050.010.0(
ημερ. 23/12/2019.
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6. 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 4ου εξάμηνου για τα προϊόντα της Ομάδας 3 της Συμφωνίας Πλαίσιο.
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, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για όλη την Ομάδα, τα προϊόντα της Ομάδας 3 ανατεθούν για το 4° εξάμηνο στην
εταιρεία FNK STEEL INDUSTRIES LTD στη συνολική ενδεικτική αξία των €67.872,50
στις ακόλουθες τιμές μονάδας:-

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
€

3.1 5,68/τεμάχιο
3.2 6,69/τεμάχιο
3.3 9,83/τεμάχιο
3.4 7,85/τεμάχιο
3.5 11,54/τεμάχιο
3.6 10,35/τεμάχιο
3.7 12,93/τεμάχιο
3.8 15,46/τεμάχιο
3.9 20,59/τεμάχιο
3.10 21,95/τεμάχιο
3.11 29,44/τεμάχιο
3.12 36,82/τεμάχιο
3.13 11,37/τεμάχιο
3.14 17,21/τεμάχιο

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. 13.25.050.010.032.003.002.001 Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη
σύναψη αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο
για την "Παρασκευή και διανομή φαγητού
(CATERING) σε Στρατόπεδα και Φυλάκια στις
Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας" -
Διαγωνισμός Γ.Λ. 11/2019

9. Τέλος, το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.032.003.002.001 ημερ. 8/1/2020.
10. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κο Γεώργιο Μιχαήλ,
Αντισυνταγματάρχη, Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος ανέφερε ότι,
μέσω του παρόντος διαγωνισμού, η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει να
επιλέξει οικονομικούς φορείς με τους οποίους θα συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο για την
παρασκευή και διανομή φαγητού (catering) σε Στρατόπεδα και Φυλάκια στις Επαρχίες
Λευκωσίας και Λάρνακας. Οι Συμφωνίες, σημείωσε, θα έχουν διάρκεια ισχύος είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα ανανε^-ύσης
για ακόμα είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στη συνέχεια ο κος Μιχαήλ παροι^τ^ε/την
αξιολόγηση του διαγωνισμού.
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11. Μετά την αποχώρηση των κ.κ. Γεώργιου Μιχαήλ και Χρίστου Πασιουλή, το
Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του,
κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε τις εισηγήσεις της
Επιτροπής Αξιολόγησης όπως:-

Υπογραφεί, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής ανά Περιοχή (Α, Β, Γ) ή και συνδυασμό Περιοχών (Α&Β,
Β&Γ, Α&Γ, Α&Β&Γ), Συμφωνία Πλαίσιο με ισχύ εικοσιτέσσερεις (24) μήνες και
δικαίωμα επέκτασης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με τον επιτυχόντα
προσφοροδότη CATERCOM LTD ο οποίος αναλαμβάνει Ανάδοχος για το
συνδυασμό Περιοχών Α&Β&Γ για τους 1°υς εικοσιτέσσερεις (24) μήνες, συνολικής
ενδεικτικής αξίας για το πρόγραμμα εικοσιοκτώ (28) ημερών €238.353,13" και
Υπογραφεί Δέσμευση Επιλαχόντα Αναδόχου (Έντυπο 11) με τους υπόλοιπους
δύο (2) επιτυχόντες προσφέροντες την PLANE CATERING (CYPRUS) LTD και
την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ&Μ WHITE KANTARA HALL LTD & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ
ΓΙΑΣΟΥΜΗ ΛΤΔ οι οποίοι αναλαμβάνουν ως Επιλαχόντες Ανάδοχοι σε
περίπτωση που κληθούν, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης της παραγράφου 9.6
του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, και εφόσον το επιθυμούν να
αναλάβουν την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Περιοχή Γ σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος ή σε περίπτωση αδυναμίας του
Αναδόχου να αντεπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

12. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Μιχαήλ, Αντισυνταγματάρχης,
Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης και Χρίστος Πασιουλής, Ταγματάρχης, Μέλος
της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης για
τη λήψη απόφασης.

Δ. 13.25.050.010.009.005.002.001 Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη
αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο για την
"Προμήθεια ελαστικών οχημάτων"
Διαγωνισμός Γ.Λ. 12/2018

13. Τέλος, το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
1313.25.050.010.009.005.002.001 ημερ. 30/12/2019.
14. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κο Γεώργιο Μιχαήλ,
Αντισυνταγματάρχη, Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος ανέφερε ότι,
μέσω του παρόντος διαγωνισμού, η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει να
επιλέξει προμηθευτές με τους οποίους θα συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο για την
προμήθεια διαφόρων ελαστικών οχημάτων για εξυπηρέτηση κοινών αναγκών του
Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι Συμφωνίες, σημείωσε, θα έχουν
διάρκεια ισχύος τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους, με
δικαίωμα επέκτασης για δώδεκα (12) μήνες. Στη συνέχεια ο κος Μιχαήλ παρουσίασε
την αξιολόγηση του διαγωνισμού.
15. Μετά την αποχώρηση του κου Μιχαήλ, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ αφού
μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής
απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως:-

Υπογραφεί Συμφωνία Πλαίσιο με τους επιτυχόντες προσφέροντες
LAGROME TRADING LTD, ZENMAR TRADING LTD, D2D LTD και ΜΡΜ
IMPORTS LTD για περίοδο τριανταέξι (36) μηνών με δικαίωμα επέκτασης για
δώδεκα (12) μήνες' και
Υπογραφεί ρύθμιση, με κριτήριο την πλέον συμφέρου
άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα για τις Ομάί ε

ϊπό οικονομική
, 2 &3 και ανά
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Είδος για την Ομάδα 4 (4Α & 4Β), για ανάθεση των προϊόντων της
Συμφωνίας Πλαίσιο για το 1° δωδεκάμηνο ως εξής:-

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
1ου ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΑ)

€
1 1.1-1.15 LAGROME TRADING LTD 45.411,40
2 2.1-2.12 LAGROME TRADING LTD 188.445,70
3 3.1 -3.13 LAGROME TRADING LTD 61.263,50

4

4.1,4.6-4.11,4.13,4.15-^.19,
4.21, 4.24-4.25, 4.28-4.31 & 4.34

LAGROME TRADING LTD 295.591,60

4.14 & 4.23 D2D 64.745,74
4.2-4.4, 4.12, 4.20 & 4.22 MPM IMPORTS LTD 37.670,89

16. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κος Γεώργιος Μιχαήλ, Αντισυνταγματάρχης,
Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της
συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

Επικυρούνται: ^s^^
Αγ&^έας Ζαχαριάδης,
ίοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,

Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: .^..l..{../.-z^^-

/ΑΚ
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