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Παρόντες:
κ. Κυριάκος Ιωακείμ
κ. Λοΐζος Λοΐζου
κ. Αντρέας Λοΐζου
Απόντες
κ.Τάσος Βλίττης
κ. Γιώργος Καράς
Παρακαθήμενοι:
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας
κα. Μαρία Σπανάχη

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (για
προσωπικούς λόγους)
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (για
προσωπικούς λόγους)
Αν. Δημοτικός Γραμματέας –
Πρακτικογράφος
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός
Πρακτικογράφος.

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα 3 από τα
πέντε μέλη της Επιτροπής και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς,
για την παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της
Επιτροπής συμπεριλαμβανομένων των κ. Γ. Καρά και Τ. Βλίττη που
απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης
στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή.

Θέματα:
1. Αξιολόγηση και εισηγήσεις στο Συμβούλιο Προσφορών
1.1 Προμήθεια 2500 κρεβατιών παραλίας. Αρ. Φακ: 15.0.20/17
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα eprocurement υπέβαλαν προσφορά ως ακολούθως:
1. Sartas Trading Ltd
2. Sotos Plastics Ltd

€68.50/ένα + ΦΠΑ
€72.35/ένα + ΦΠΑ

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως
εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην
εταιρεία Sartas Trading Ltd ως την πιο φθηνή και εντός προδιαγραφών

1.2 Προμήθεια 1000 ομπρελών με τα καλύμματα τους. Αρ. Φακ:
15.0.21/17
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα eprocurement προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως:
1 A.V.C Papavasiliou Trading Ltd (με πλαστικό)
A.V.C Papavasiliou Trading Ltd (με ατσάλι)

€83,95/μια + ΦΠΑ
€83,95/μια + ΦΠΑ

2. Marnico Trading Ltd (με πλαστικό)

€84,50/μια + ΦΠΑ

3. Sartas Trading Ltd (με ατσάλι και κάλυμμα Α)
Sartas Trading Ltd (με ατσάλι και κάλυμμα Β)
Sartas Trading Ltd (με πλαστικό και κάλυμμα Α)
Sartas Trading Ltd (με πλαστικό και κάλυμμα Β)

€90,00/μια
€90,85/μια
€87,00/μια
€87,85/μια

+ ΦΠΑ
+ ΦΠΑ
+ ΦΠΑ
+ ΦΠΑ

Αφού επιθεώρησαν τα δείγματα που υποβλήθηκαν, αποφάσισαν όπως
ζητηθούν νέα δείγματα από τις εταιρείες Marnico Trading Ltd και A.V.C
Papavasiliou Trading Ltd για επιβεβαίωση της διαμέτρου, και το θέμα να
επανέλθει.
1.3
Παροχή
υπηρεσιών
από
ιδιοκτήτες
μηχανημάτων
για
χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες για καθαριότητα δημοσίων
χώρων δημιουργία και βελτίωση χώρων πρασίνου εκτέλεση διαφόρων
οικοδομικών εργασιών και συντηρήσεις. Αρ. φακ: 15.0.31/17
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα eprocurement προσφορά υπέβαλαν σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε να εισηγηθεί
στο Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης κατά κατηγορία με τις
τιμές που φαίνονται με έντονο χρώμα ως τις πιο φθηνές και εντός
προδιαγραφών, στον συνημμένο πίνακα.

1.4 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για εργασίες στο
παραλιακό μέτωπο του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.31/17
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο
σύστημα e-procurement υπέβαλαν προσφορά σύμφωνα με τον πιο κάτω
πίνακα.
Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την εισήγηση
στο Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση σύμβασης κατά κατηγορία με τις
τιμές που φαίνονται με έντονο χρώμα στον πιο κάτω πίνακα ως τις πιο φθηνές
και εντός προδιαγραφών.

2. Κατακύρωση Προσφορών
2.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στον ποταμό που διέρχεται το
Δήμο. Αρ. Φακ: 15.0.34/17
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς
παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς:
1.
2.
3.
4.

Ανδρέας Μάμας Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ
Α. Χατζήζαχαρίας Εργοληπτική εταιρεία Λτδ
Αδάμος Μουσικού & Υιοί Λτδ
Giovanis Zorpas Ltd

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως:
1. Αδάμος Μουσικού & Υιοί Λτδ
2. Ανδρέας Μάμας Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ
3. Α. Χατζήζαχαριας Εργοληπτική εταιρεία Λτδ

€28.500 + ΦΠΑ
€28.892 + ΦΠΑ
€31.410 + ΦΠΑ

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση
της σύμβασης στην εταιρεία Αδάμος Μουσικός & Υιοί Λτδ ως την πιο
φθηνή και εντός προδιαγραφών.

3 Έγκριση όρων προσφοράς.
3.1 Παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης
στρατηγικής τουρισμού του δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ:
15.0.35 /17
Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο
πάνω διαγωνισμού, αποφάσισε την έγκρισή τους με την ακόλουθη αλλαγή:

Παράγραφο 3.1.1 (1.2) Δευτερογενής Έρευνα:
Να προστεθεί στο σημείο για το υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού «να ληφθεί υπόψη η έρευνα THR για τον τουρισμό στην
Κύπρο».
Επίσης, αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους
ακόλουθους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με
τέτοιου είδους εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.
1.
2.
3.
4.
5.

Enoros Consulting Ltd
ConiConTraining & Management Consulting
Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης Λτδ
Symmetron Market Research
Α.Μ. Φιλαγροτική Συμβουλευτική Λτδ

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Β.Γ.Λειτουργός Καλομοίρα
Κέλη και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν, ο Αν. Δημοτικός
Γραμματέας , ο Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας.

Κυριάκος Ιωακείμ
Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών

