ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
2/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ
5 Φεβρουαρίου 2018, 12:00 μμ-01:00 μμ
Αίθουσα αρ. 114, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης"

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αλεξάνδρα Γαλανού , Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος
Ανδρέας Παναγιώτου, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος
Χρίστος Ν.Σχίζας, Μέλος
Χρίστος Χαραλάμπους, Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 0752/2018
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 025/17 - Προμήθεια Αδειών Χρήσης και συντήρηση IP
Τηλεφωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Οικονομικό Μέρος) (Συνεδρία Αρ.
14/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ - 20/11/2017: Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Οικονομικής
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, και αφού άκουσε τις
διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον κ. Χρίστο Χαραλάμπους υπό τις ιδιότητές του ως
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής (ΥΠΥ) και ως
Ιδιοκτήτης του Έργου, σχετικά με την υποβολή μόνο μίας προσφοράς, το ύψος της
οποίας είναι πολύ κοντά στην εκτιμηθείσα δαπάνη, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) η ΥΠΥ
να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατόν, στην ετοιμασία σχετικής μελέτης, η οποία να
καταδείξει κατά πόσο και ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν μέσω των οποίων το ΠΚ
θα μπορούσε να απολαμβάνει με χαμηλότερο κόστος τις ίδιες ή και καλύτερες υπηρεσίες
σε σχέση με αυτές που απολαμβάνει βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, και (β) η
συζήτηση της έκθεσης οικονομικής αξιολόγησης για τη λήψη σχετικής απόφασης να
μεταφερθεί σε επόμενη συνεδρία του ΣΠΟ όταν το Συμβούλιο θα έχει ενώπιον του και τη
σχετική μελέτη που θα έχει ετοιμαστεί από την ΥΠΥ.). - Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης
- Μελέτη για την IP τηλεφωνία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ημερ. 31/1/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε και αφού ενημερώθηκε
για όλα όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό και εξέτασε όλα τα ενώπιον
του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης για την IP τηλεφωνία ημερομηνίας 31/1/2018
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που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής, αποφάσισε τα ακόλουθα,
σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα Logicom Solutions Ltd, ο οποίος ήταν
ο μοναδικός προσφοροδότης που υπέβαλε προσφορά και ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €159.145,80 [Κόστος Αγοράς
Βασικών προϊόντων (1ο έτος συντήρησης) €58.375,80 + Δικαίωμα προαίρεσης για ανανέωση
της σύμβασης μέχρι 3 επιπρόσθετα έτη συντήρησης (€33.590,00 (2ο έτος συντήρησης)
+ €33.590,00 (3ο έτος συντήρησης) + €33.590,00 (4ο έτος συντήρησης) = €100.770,00)], μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(β) Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη για ανανέωση της σύμβασης πέραν του 2ου έτους,
τότε η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο
Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών για έγκριση.
(γ) Να υποβληθεί πρόταση / μελέτη το συντομότερο δυνατό, από την Υπηρεσία Πληροφορικής
Υποδομής προς την Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων, για εισαγωγή και πλήρη λειτουργία
νέας λύσης ΙΡ τηλεφωνίας, και παράλληλα να γίνει επιμόρφωση του προσωπικού του ΠΚ ώστε
να εξοικειωθεί με τις δυνατότητες του υφιστάμενου συστήματος τηλεφωνίας για να είναι έτοιμο να
αξιοποιήσει πλήρως τις ακόμη πιο προχωρημένες δυνατότητες του νέου συστήματος τηλεφωνίας
που αναμένεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο σε 1 1/2 με 2 1/2 χρόνια από σήμερα.
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