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2.1

Με Έγγραθα

2.1.1

Δηαγσληζκόο αξ. ΤΕΔ 043/14 - Παξνρή Υπεξεζηώλ Εμσηεξηθήο εθ ησλ Υζηέξσλ
Αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείσλ Δηαζύλδεζεο κε ηνλ
Επηρεηξεκαηηθό θόζκν ζηα Παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία»
(31ε έθηαθηε ζπλεδξία, 20/3/15: Τν Σπκβνύιην αθνύ κειέηεζε ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο πνπ
ππνβιήζεθε γηα ηνλ πην πάλσ δηαγσληζκό, εληόπηζε ηηο αθόινπζεο αλαθξίβεηεο/ειιείςεηο ζηελ Έθζεζε
Αμηνιόγεζεο:
1. Σει. 3, Ηκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
16/06/2015 αληί ηεο εκεξνκελίαο 20/01/2015 πνπ είλαη ε νξζή.
2. Σει. 3, Ηκεξνκελία Εθπλνήο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ: αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 20/01/2015 αληί
ηεο εκεξνκελίαο 19/07/2015 πνπ είλαη ε νξζή.
3. Σει. 6, Δελ θαζνξίδνληαη ηα πξόζσπα πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δύν θνηλνπξαμίεο.
4. Σει. 7, Λόγσ ηνπ ζεκείνπ 3 πην πάλσ δελ είλαη ζαθέο γηαηί είλαη ζθηαζκέλν ην ζεκείν ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνξά ζην θξηηήξην «Σηνηρεία Σύζηαζεο Ννκηθνύ Πξόζσπνπ» γηα ην Πξόζσπν Α
ηνπ Πξνζθέξνληα 2.
5. Σει. 11, Δεδνκέλνπ όηη ζην θξηηήξην «Ύπαξμεο δήισζεο ζρεηηθά κε ην ύςνο ηνπ εηήζηνπ
θύθινπ εξγαζηώλ» ε απάληεζε είλαη «ΔΕ», ζην ακέζσο επόκελν θξηηήξην ε απάληεζε ζα
έπξεπε λα είλαη επίζεο «ΔΕ»
6. Σει. 15, Τα θξηηήξηα «Τήξεζε πξνηύπσλ εμαζθάιηζεο πνηόηεηαο (πρ ISO 9000)» θαη «Τήξεζε
πξνηύπσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο» δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ
δηαγσληζκνύ γη’ απηό δελ ζα έπξεπε λα αμηνινγεζνύλ.
7. Σει. 21, Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ηνπ πξνζθέξνληα ΕΤΑΜ – Αλώλπκε Εηαηξεία Σπκβνπιεπηηθώλ
Υπεξεζηώλ ζα έπξεπε λα είλαη 64,4 αληί 64.
8. Σει. 24, Η πξώηε ζηήιε ζε θάζε έλα από ηνπο δύν πίλαθεο αλαθέξεηαη ζηνλ Αξηζκό
Πξνζθνξάο (Α/Π) γη’ απηό νη αξηζκνί ζηε ζηήιε απηή ζα έπξεπε λα είλαη 1 , 4, 5 θαη όρη 1, 2, 3.
9. Σει. 24, Η έθζεζε αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο ζε θάζε ζπλεδξία
ηεο επηηξνπήο. Η ηειηθή έθζεζε πνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη κηα
θνξά από όια ηα κέιε ηεο άζρεηα από ηηο ζπλεδξίεο ζηηο νπνίεο ήηαλ παξόληα.
Λακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πην πάλσ, ην Σπκβνύιην απνθάζηζε όπσο απνζηαινύλ ηα πξσηόηππα
αληίηππα ησλ πην θάησ πξνζθνξώλ ζηελ Ειεγθηηθή Υπεξεζία ηεο Δεκνθξαηίαο κε ηελ παξάθιεζε λα
έρνπκε ηηο απόςεηο ηνπο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό σο πξνο ην θαηά πόζν νη ιόγνη απόξξηςεο ησλ πην
θάησ πξνζθνξώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο θαη νη νπνίνη άπηνληαη ησλ
ηερληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ ελ ιόγσ πξνζθεξόλησλ, είλαη έγθπξνη κε βάζε ηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα πεξηερόκελα ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξώλ:
Αξ. Πξνζθ. 2 – Κνηλνπξαμία Κνπλνύδεο
Αξ. Πξνζθ. 6 – PWC
Αξ. Πξνζθ. 7 – KPMG)

- Έθζεζε Αμηνιόγεζεο
- Επηζηνιή Ειεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δεκνθξαηίαο εκεξ. 24/4/2015

Τν Σπκβνύιην αθνύ κειέηεζε (α) ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο πνπ ππνβιήζεθε γηα ηνλ πην
πάλσ δηαγσληζκό θαη (β) ηε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο Ειεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δεκνθξαηίαο κε
Αξ. Φαθ. 28.10.007.004 θαη εκεξνκελία 24/4/2015 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι), θαη αθνύ εμέηαζε όια ηα
ελώπηνλ ηνπ ζηνηρεία, απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηελ Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο λα επηβεβαηώζεη
ηα επξήκαηα ηεο Ειεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή
έθζεζε αμηνιόγεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ππνδείμεηο ηεο Ειεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηεο
Δεκνθξαηίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο ππό αλαθνξά επηζηνιή ηεο.

