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: 0751/2018
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ. YYE 027/17- Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
υποστήριξης (Συνεδρία Αρ. 1/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ - 22/1/2018: Το Συμβούλιο αφού μελέτησε
την Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό, και
αφού ενημερώθηκε για όλα όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό
και εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, εντόπισε κάποια σημεία βάσει των οποίων
αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) να αναθεωρήσει την υποβληθείσα έκθεση
αξιολόγησης και να την υποβάλει στο Συμβούλιο ως συμπληρωματική έκθεση
αξιολόγησης. Τα σημεία που έχουν εντοπιστεί και τα οποία χρήζουν αναθεώρησης με
στόχο να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η χωρίς καθυστέρηση έκδοση του
σχετικού πιστοποιητικού συμβατότητας από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όταν
αυτό θα προβεί σε έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης, αναφέρονται στο πρακτικό της
Συνεδρίας Αρ. 1/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ - 22/1/2018). - Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τη Συμπληρωματική Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης που
υποβλήθηκε, και αφού ενημερώθηκε για όλα όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω
διαγωνισμό και εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την
εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:
(α) Η αρμόδια Επιτροπή να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Οικονομικών υποφακέλων των
προσφορών που υποβλήθηκαν από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, και να παραδοθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
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1. EEO Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων (Βαθμός αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς
73,26)
2. ENOROS Consulting Ltd (Βαθμός αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 90,99)
(β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης να προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
ετοιμασία της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία να υποβληθεί στο ΣΠΟ (Θέματα
Προσφορών) για λήψη σχετικής απόφασης.
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