
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 1.00 μ.μ.

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

κος Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανώτερος Λογιστής
Μέληκα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια

κος Ευστράτιος Ματθαίου,
Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

Μέλη

J

A. 13.25.050.010.013.012.001 Συμφωνία Πλαίσιο, μ^ προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την προμήθεια "Ασβεστολιθικού
τσιμέντου ΠΟΡΤΛΑΝΤ & λευκού τσιμέντου" -
Διανωνισυόο Ασ. Γ.Λ. 13/2018

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 επιστολή της Συντονίστριας της Επιτροπής Αξιολόγησης με αρ. φακ.
13.25.050.010. 013.012.001 και ημερ. 14/1/2019.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Βέρα
Τρύφωνος, Αποθηκάριο, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία υπενθύμισε
ότι, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 18/9/2018 και σχετικής
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία δεν
υποβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση, έγινε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
με το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού-Δημόσια Εταιρεία, το μοναδικό κατασκευαστή τσιμέντου
στην Κύπρο. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, ανέφερε η κα Τρύφωνος, και παρουσίασε
το τελικό κείμενο της Συμφωνίας που επιτεύχθηκε η οποία θα είναι διάρκειας τριανταέξι
(36) μηνών με δικαίωμα επέκτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.
3. 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:-
Συναφθεί Συμφωνία Πλαίσιο με τα Τσιμεντοποιεία Βασιλικού, διάρκειας τριάντα έξι (36)
μηνών με δικαίωμα επέκτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες, για την προμήθεια
τσιμέντου στις ακόλουθες τιμές στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος
παράδοσης, φόρτωσης/εκφόρτωσης των προϊόντων ανά επαρχία:

ΕΙΔΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
EX-WORKS

€

ΕΚΠΤΩΣΗ
€

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
EX-WORKS

€

1. ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣ ΠΟΡΤΛΑΝΤ
(ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ)

ΤΟΝΟΣ 94,00 5,70 88,30
ΣΑΚΟΣ

25 ΚΙΛΩΝ 2,20

2. ΛΕΥΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ!
ΤΟΝΟΣ 141,00 8,50 132,50
ΣΑΚΟΣ

25 ΚΙΛΩΝ 3,31
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Καθοριστεί, βάσει της σημερινής μέσης μηνιαίας τιμής του πετρελαίου κίνησης, το
κόστος παράδοσης των προϊόντων ανά επαρχία όπως πιο κάτω και το οποίο θα
αναπροσαρμόζεται, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Συντονιστικής Αναθέτουσας Αρχής
και του Αναδόχου, όταν παρουσιάζεται μεταβολή στη μέση μηνιαία τιμή του πετρελαίου
κίνησης ύψους +/-10%:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
€

1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ 185

2. ΠΑΦΟΣ 215

4. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως, στο τελικό κείμενο της
Συμφωνίας Πλαίσιο, καθοριστεί ότι το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί το 25% του κόστους
παράδοσης ανά επαρχία και, ως εκ τούτου, τυχόν αυξομείωση στη μέση μηνιαία τιμή
του πετρελαίου κίνησης ύψους +/- 10% θα επηρεάζει ανάλογα και το κόστος
παράδοσης ανά επαρχία.
5. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Βέρα Τρύφωνος, Αποθηκάριος, Συντονίστρια της
Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης.

Β. 13.25.050.010.030.002 Ουάδα 8 (Ζώνες παντελονιών, τσάντεο δεουάτινεο.
σάκοι ιματισμού) του Μίνι Διαγωνισμού νια το
2° δωδεκάμηνο της Συμφωνίας Πλαίσιο νια την
προμήθεια "Ειδων ένδυσης, υπόδησης,
κλινοστρωμνής, ιματισμού μπάνιου και παρελκόμενων
ειδών στολών" - Διαγωνισμός Αρ. Γ.Λ. 13/2016

6. Στη συνέχεια το Συμβούλιο μελέτησε τη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή της
Συντονίστριας της Επιτροπής Αξιολόγησης με αρ. φακ. 13.25.050.010.030.002 ημερ.
24/1/2019.

7. To Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε
ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων ομόφωνα αποφάσισε
να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του ημερομηνίας 17/11/2018 για
κατακύρωση της Ομάδας 8 της εν λόγω Συμφωνίας Πλαίσιο και να υιοθετήσει τις
εισηγήσεις σας για:-
Απαλλαγή της εταιρείας ERIMENDO LTD από την Ομάδα 8 για το 2° δωδεκάμηνο της
Συμφωνίας Πλαίσιο" και
Ανάθεση της Ομάδας 8 (Ζώνες παντελονιών, τσάντες δερμάτινες, σάκοι ιματισμού) για
το 2° δωδεκάμηνο στο δεύτερο κατά σειρά επιτυχόντα, την εταιρεία MICHALAKIS
METTIS LTD, στη συνολική τιμή των €240.159,00.

<-^~)
Επικυρούνται:

^Ανδ(5έας Ζαχαριάδης,
Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: .........../ <f...U)J!..
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