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1.

Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο εκ µέρους της επιτροπής αξιολόγησης στον κ.
Χατζηνικολάου ο οποίος ανέφερε ότι σχετικό µε το θέµα είναι το σηµείωµα
στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ηµερήσιας διάταξης. Συνεχίζοντας, ο κ. Χατζηνικολάου
ανέφερε τα ακόλουθα:
«Σε συνέχεια της προκήρυξης του διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του προσωπικού, υποβλήθηκαν
τέσσερις προσφορές εκ των οποίων µόνο µία κρίθηκε ότι πληροί τους όρους
του διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που
υποβλήθηκαν.
Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε µε το άνοιγµα του οικονοµικού φακέλου
της εταιρείας Universal Insurance Public Company Ltd που ήταν ο µόνος
προσφοροδότης που κρίθηκε ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά την
εξέταση της οικονοµικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι η οικονοµική

προσφορά της εν λόγω εταιρείας
υπερέβαινε την εκτίµηση του
προϋπολογισµού της σύµβασης, σύµφωνα µε τα έγγραφα του διαγωνισµού,
κατά 12,6%. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα έγγραφα του διαγωνισµού το
εκτιµώµενο ποσό της σύµβασης ανερχόταν στις €123.000 ενώ η προσφορά
της εταιρείας ανερχόταν στις €138.594 ετησίως.
Η επιτροπή αξιολόγησης επικοινώνησε µε το Γενικό Λογιστήριο ως αρµόδια
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο ανέφερε ότι είναι δυνατόν να
κατακυρωθεί η προσφορά στο µοναδικό προσφοροδότη του οποίου η
προσφορά υπερβαίνει το εκτιµώµενο ποσό, εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι
αιτιολογηµένο.
Η επιτροπή αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό των απαιτήσεων
του Οργανισµού κατά την περίοδο 2006-2014, έκρινε ότι η οικονοµική
προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι αιτιολογηµένη και προτείνει την
κατακύρωση της προσφοράς στη Universal Insurance Public Company Ltd.»
Ακολούθησε συζήτηση µε το πέρας της οποίας:
Απόφαση: 04: 07.04.15:
Το Συµβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της επιτροπής
αξιολόγησης και να κατακυρώσει την προσφορά στην εταιρεία Universal
Insurance Public Company Ltd.
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