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Θέμα B3: Διαγωνισμός αρ. 14/2020 για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση  (design 
– build – operate – maintain) των αντλιοστασίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις 
Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στη Λεμεσό (Συμβόλαιο Ε17.Γ) – Έκθεση αξιολόγησης (Αρ. 
Φακ. PU.2.14/2020) 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Β6/21/Β3 

 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση και μελέτη του θέματος, ενέκρινε/επικύρωσε 
την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 26/4/2021 και συμφώνησε με τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις που καταγράφονται στο Πρακτικό/Έκθεση Αξιολόγησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης ημερομηνίας 22/4/2021, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 της Ημερήσιας Διάταξης της Ολομέλειας (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Ημερήσιας 
Διάταξης του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 26/4/2021). 
 
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου, αποφάσισε και ενέκρινε/επικύρωσε τα ακόλουθα: 
 
α) Να ζητηθεί από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., διευκρίνηση περί ρητής 
δήλωσης ότι «Η οικονομική προσφορά της και οι επιμέρους τιμές με τις οποίες συντίθεται έχουν 
συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες, απαιτήσεις, προδιαγραφές και όρους των 
Εγγράφων Διαγωνισμού, όπως αυτά συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν κατά τη φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας με τις Διευκρινιστικές/Τροποποιητικές Εγκυκλίους με Αρ. 1 έως 5 και 
ότι αποδέχεται να μελετήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει/συντηρήσει άρτια, ποιοτικά 
και έγκαιρα το έργο βάσει αυτών και με ουδεμία άλλη οικονομική απαίτηση πέραν των κατ’ 
αποκοπή ποσών της οικονομικής προσφοράς της». 
 
β) Την κατακύρωση της Προσφοράς με αρ. 14/2020, στον προσφέροντα που πρόσφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η οποία πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους εντολής της προσφοράς, δηλαδή στην εταιρεία 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε, έναντι της συνολικής τιμής των € 1.638.800,00 πλέον ΦΠΑ, 
νοουμένου ότι έχει υποβάλει την ρητή δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω. 
 
Περαιτέρω, η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε/επικύρωσε όπως προτού 
προχωρήσει η ανάθεση της Σύμβασης, το Πρακτικό/Έκθεση Αξιολόγησης της Προσφοράς αρ. 
14/2020, αποσταλεί στην ΑΑΔΣ για έκδοση Πιστοποιητικού Συμβατότητας Ανάθεσης, όπως 
επίσης προς το ΤΑΥ και προς την Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών και Έργων. 
 


