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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

την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών - Πρόεδρος
κος Ευστράτιος Ματθαίου, ^

Πρώτος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής Ι Μέλη
κος Λο'ί'ζος Θεοφίλου, Λογιστής C Συμβουλίου
κα Μαρία Χρυσοστόμου,

Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου A' J
Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

Προσφορών

ο
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13.25.050.010.013.013.002.001 Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη
σύναψη αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο για
την "Προμήθεια χρωμάτων τοιχοποιίας
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ριπολίνων
νερού και διαλυτού & νέφτι" -
Διαγωνισμός Γ.Λ. 04/2020

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, 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.
13.25.050.010.013.013.002.001 ημερ. 10/7/2020.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Βαρβάρα
Τρύφωνος, Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία ανέφερε
ότι, μέσω του παρόντος διαγωνισμού, η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει να
επιλέξει επιτυχόντες προσφέροντες με τους οποίους θα συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο για
την προμήθεια χρωμάτων τοιχοποιίας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ριπολίνων
νερού και διαλυτού & νέφτι, 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.

3. Συμφωνία Πλαίσιο, σημείωσε η κα Τρύφωνος, θα υπογράψουν όλοι οι επιτυχόντες
προσφέροντες των οποίων η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των
Προϋποθέσεων Συμμετοχής (παράγραφος 8.3.1) του ΜΕΡΟΥΣ Α των εγγράφων του
διαγωνισμού. Όλοι οι επιτυχόντες προσφέροντες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους
μίνι διαγωνισμούς που θα διεξάγονται κάθε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 6
του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ των εγγράφων του διαγωνισμού.
Ανάδοχος για την 1η περίοδο θα είναι ο επιτυχών προσφοροδότης του οποίου η
προσφορά κρίθηκε αποδεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών
(παράγραφος 8.3.2) καθώς και της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, και
έχει αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά
Ομάδα βάσει τιμής κόστους ανά έτοιμη ολοκληρωμένη επιφάνεια. Στη συνέχεια η
κα Τρύφωνος παρουσίασε την αξιολόγηση του διαγωνισμού.
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4. 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, ομόφωνα ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως:-

(Ι) Απορριφθούν οι πιο κάτω Τεχνικές Προσφορές των ακόλουθων
προσφοροδοτών:-
• NEOCHROM LTD για την ΟΜΑΔΑ 1 λόγω απουσίας οικολογικού

σήματος'
• Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΤΔ για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 (Μη

συμμόρφωση στον Τύπο Φορέα), 2 (Μη συμμόρφωση στο Ειδικό
Βάρος) και 4 (Μη συμμόρφωση στο Ειδικό Βαρος και στο Ιξώδες)" και

• PEAK CHEMICALS LTD για την ΟΜΑΔΑ 5 λόγω αδυναμίας
τεκμηρίωσης συμμόρφωσης με το Πρότυπο BS245:1976.

(II) Υπογραφούν Συμφωνίες Πλαίσιο, για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης της
Συμφωνίας Πλαίσιο [τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα επέκτασης για δώδεκα
(12) μήνες], με τους πιο κάτω τρεις (3) προσφέροντες:-

NEOCHROM LTD·
PEAK CHEMICALS LTD- και
Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΤΔ.

(Ill) Υπογραφούν Ρυθμίσεις, για την 1η περίοδο της Συμφωνίας Πλαίσιο, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Ομάδα
βάσει τιμής κόστους ανά έτοιμη ολοκληρωμένη επιφάνεια, ως ακολούθως:-

ΟΜΑΔΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ
1°ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ

1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PEAK CHEMICALS LTD

2. ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

PEAK CHEMICALS LTD

3. ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΤΔ

4. Pl ΠΟΛΙ Ν ΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ PEAK CHEMICALS LTD

5. ΝΕΦΤΙ Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΤΔ

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

Επικυρούνται: /\.
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Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: ^.[.3.1.7....^.
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