Πρακτικά 291ης Συνεδρίας
Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Θέματα Προσφορών)
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 12:30μ.μ.-2:30μ.μ.
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 11:00π.μ.-1:15μ.μ.
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 11:00π.μ.-1:30μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 114, 1ος όροφος
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη
7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1

Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

7.1.6

Διαγωνισμός Αρ. ΑΔΣΟΔ 014/13 - Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση
συστημάτων καταγραφής των προσβάσεων και ενεργειών των χρηστών με αναβαθμισμένα
προνόμια
23/11/2015
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVI), και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε
να καλέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στην επόμενη συνεδρία του Σώματος, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/12/2015.
1/12/2015
Οι Γιώργος Κάππος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ, Σωτήρης Παναρέτου, Λειτουργός
Μηχανογράφησης, ΥΠΣ, Μάριος Φωκάς, Λειτουργός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ, Ευάγγελος
Βουρμάς, Λειτουργός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ και Άντρη Χριστοδούλου, Βοηθός
Μηχανογράφησης, ΥΠΣ, Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, κλήθηκαν από το Συμβούλιο και
παρευρέθηκαν στη Συνεδρία ως Σύμβουλοι του Σώματος επί του θέματος και αφού
εξέφρασαν τις απόψεις τους και παρέθεσαν τις διευκρινίσεις που ζήτησε το Συμβούλιο,
αποχώρησαν από την αίθουσα πριν από την έναρξη της διαβούλευσης για λήψη της
απόφασης.
Στη συνεδρία κλήθηκε να παραστεί και ο Επίκουρος Καθηγητής Θεοχάρης Θεοχαρίδης,
Τμήμα ΗΜΜΥ, Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος όμως δεν κατέστη δυνατό
να παρευρεθεί.
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω
διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVII), και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία,
αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα
έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα ODYSSEY CONSULTANTS LTD,
του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους
Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των
€272.322,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κόστος Αγοράς Βασικών προϊόντων
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€150.037,00 + Κόστος Συντήρησης Βασικών προϊόντων €114.985,00 + Δικαίωμα
προαίρεσης €7.300,00 = €272.322,00).
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία IBM ITALIA S.P.A.
CYPRUS BRANCH, η οποία απορρίφθηκε κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης, για τους
λόγους που αναφέρονται στις σελίδες 15 και 16 της Έκθεσης Αξιολόγησης.
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