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1.
1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία ∆ιαγωνισμού

Αριθμός ∆ιαγωνισμού:

Τ∆∆Π2014/001

Τίτλος ∆ιαγωνισμού:

Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου: «Αναδιοργάνωση και
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Tμημάτων της
Κυπριακής ∆ημόσιας Υπηρεσίας»
«Αναδιοργάνωση και βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας
Τμημάτων της Κυπριακής ∆ημόσιας Υπηρεσίας».

Τίτλος Έργου το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο της ΕΕ

Απόφαση Ένταξης Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική
Συνοχή» 2007-2013, Επιστολή Προϊστάμενου Μονάδας
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με αρ. φακ.
4.2.05.03.18/VII
και
ημερ.1.8.2013
(αντίγραφο
επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1)

Πιστώσεις:
Κεφάλαιο

18.07.3.71 «Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού –
Αναπτυξιακές ∆απάνες, Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από
Κοινοτικούς Πόρους»
Άρθρο
05.144 «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της ∆ιοικητικής
Ικανότητας
Τμημάτων
της
Κυπριακής
∆ημόσιας
Υπηρεσίας»
Χρηματοδότηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο της Ε.Ε. κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά
15%.
Προϋπολογισμός Σύμβασης:
Προϋπολογιζόμενη ∆απάνη Πενήντα
χιλιάδες
(50.000)
ευρώ
μη
Σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
∆ικαίωμα Προαίρεσης
∆εν εφαρμόζεται
∆ιαγωνισμός:
∆ιαδικασία ∆ιαγωνισμού
Ανοικτή ∆ύο
ξεχωριστοί
Υποφάκελοι,
ήτοι
«Υποφάκελος
∆ικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» και
«Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς»
Εγκρίσεις
∆εν απαιτείται πιστοποιητικό συμβατότητας από το Γενικό
Λογιστήριο για διαγωνισμούς των οποίων η εκτιμώμενη
αξία δεν υπερβαίνει τις €125.000 για συμβάσεις Υπηρεσιών
και Προμηθειών (σχετική η αλληλογραφία μεταξύ Τ∆∆Π και
Γενικού Λογιστηρίου η οποία επισυνάπτεται ως
Παράρτημα 2).
Ημερ. Προκήρυξης
21.11.2014
προκήρυξη
μέσω
του
Ηλεκτρονικού
Συστήματος
Σύναψης
Συμβάσεων
(www.eprocurement.gov.cy).
∆ημοσίευση σε δύο εφημερίδες του εγχώριου Τύπου στις
22.11.2014 και 24.11.2014 αντίστοιχα
Ημερ. υποβολής
5.12.2014 και ώρα 14:00
προσφορών
Ημερ. Εκπνοής Ισχύος
4 μήνες από την προθεσμία υποβολής των προσφορών,
Προσφορών
δηλαδή μέχρι τις 5.4.2015.
Κριτήριο Ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
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Εγγύηση Συμμετοχής:
Τύπος
Ημερ. Εκπνοής

1.2

∆έσμευση μη απόσυρσης προσφοράς
Λήξη της περιόδου ισχύος των προσφορών, δηλαδή μέχρι
τις 5.4.2015

Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Απόφαση συγκρότησης
Απόφαση ∆ιευθυντή Τ∆∆Π ημερ.4.12.2014
Αρμοδίου Οργάνου:
∆ημόσιας
∆ιοίκησης
και
Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου: Λειτουργός
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:

1.3

Προσωπικού, Τ∆∆Π
Λειτουργός
∆ημόσιας
∆ιοίκησης
και
Προσωπικού, Τ∆∆Π
∆ιοικητικός Λειτουργός, Κυπριακή Ακαδημία
∆ημόσιας ∆ιοίκησης

Κριτήριο Ανάθεσης

Σύμφωνα με την παρ. 2.7 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, το κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Επίσης,
σύμφωνα με την παρ. 9.1(5) του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού «Η αποσφράγιση του
Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται για τις προσφορές οι οποίες δεν έχουν
απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης».
1.4

Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του
Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 μέχρι (Αρ.2) του 2011 και τους δυνάμει
αυτού εκδοθέντες Γενικούς Κανονισμούς του 2007 (Κ.∆.Π. 201/2007), καθώς επίσης και
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 33 και 34, των Κ.∆.Π. 201/2007, και με δεδομένο ότι ο παρών
∆ιαγωνισμός αποτελείται από δύο ξεχωριστούς Υποφακέλους, η Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.)
ετοίμασε και υπέβαλε Έκθεση Αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής
(∆ιευθυντή Τ∆∆Π), ο οποίος ενέκρινε τις εισηγήσεις που περιέχονταν σε αυτή στις 30.1.2015.
Σημειώνεται ότι, Προσφορά υπέβαλαν τρεις οικονομικοί φορείς και η Επιτροπή Αξιολόγησης,
για τους λόγους που αναφέρονται στην Έκθεση Τεχνικής και Ποιοτικής Αξιολόγησης,
εισηγήθηκε την απόρριψη ενός εκ των τριών. Ως εκ τούτου, προχώρησε στην αξιολόγηση
οικονομικής προσφοράς μόνο για τις Προσφορές της Κοινοπραξίας ENOROS CONSULTING
Ltd & ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. και KPMG Ltd.
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2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1

Άνοιγμα Υποφάκελου Οικονομικής Προσφοράς

Στις 3.2.2015, η Επιτροπή Ανοίγματος προχώρησε στην αποσφράγιση του Υποφάκελου
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των Οικονομικών Φορέων:
Κοινοπραξία ENOROS
CONSULTING Ltd & ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. και KPMG Ltd, οι τεχνικές Προσφορές των
οποίων πέρασαν με επιτυχία το στάδιο της Τεχνικής και Ποιοτικής Αξιολόγησης. Το σχετικό
έντυπο «Κατάσταση Προσφορών που υποβλήθηκαν», το οποίο συμπληρώθηκε και
υπογράφτηκε από την Επιτροπή Ανοίγματος και από τον παραλήπτη των Προσφορώνεκπρόσωπο του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, κατά την ημερ.
αποσφράγισης των Προσφορών, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3.
Την ίδια μέρα, η Ε.Α. συνεδρίασε σε απαρτία με στόχο τη λήψη απόφασης για υποβολή
πρακτικού ανάθεσης σύμβασης στο ∆ιευθυντή Τ∆∆Π. Στη συνεδρία αυτή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 19 των Κ.∆.Π. 201/2007 καθώς και με την Εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου
Οικονομικών με αρ.φακ.Υ.Ο.13.13.004 και ημερ.18.7.2014, κλήθηκαν να παρευρεθούν ο
Γενικός Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Λογιστής της ∆ημοκρατίας
και η Προϊστάμενη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών ως
ανεξάρτητοι παρατηρητές ή ο εκπρόσωπος εκάστου εξ΄ αυτών. Οι εν λόγω ανεξάρτητοι
παρατηρητές, ή εκπρόσωποί τους, δεν παρευρέθηκαν στην εν λόγω συνάντηση.
Όλες οι απόψεις, ενέργειες και αποφάσεις της Ε.Α. καταγράφονται στην παρούσα Έκθεση
Οικονομικής Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά και το πρακτικό ανάθεσης της εν λόγω
σύμβασης, και στα Παραρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και αποτελούν τα πρακτικά
της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε.
2.2

Γενική αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική αξιολόγηση της Προσφοράς της Κοινοπραξίας ENOROS CONSULTING Ltd &
ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. και KPMG Ltd, οι τεχνικές Προσφορές των οποίων πέρασαν με
επιτυχία το στάδιο της τεχνικής και ποιοτικής αξιολόγησης, διενεργήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 μέχρι (Αρ.2) του
2011 και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Γενικούς Κανονισμούς του 2007 (Κ.∆.Π. 201/2007),
καθώς επίσης και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, ήτοι παρ. 8.2, 8.3.2
και 9.4 του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς».
Η Ε.Α. προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των εν λόγω Οικονομικών
Φορέων και σημειώνει τα εξής:
2.2.1 Προσφορά Κοινοπραξίας
ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.

ENOROS

CONSULTING

Ltd

&

ΛΚΝ

(i) Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της Κοινοπραξίας περιέχει δεόντως
συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9)
που περιλαμβάνεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η Ε.Α.:
•

Έλεγξε τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των τριών βασικών εμπειρογνωμόνων (κάθε
ενός ξεχωριστά) και των λοιπών εμπειρογνωμόνων (ως σύνολο) που αναφέρονται στο
Έντυπο 9 (Οικονομική Προσφορά), και διαπίστωσε ότι αυτοί συνάδουν με τους
αντίστοιχους ανθρωπομήνες απασχόλησης που αναφέρονται στο Έντυπο 8 (Πίνακας
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•
•

Παρουσίασης Ομάδας Έργου) που περιλήφθηκε στην Τεχνική Προσφορά του
Οικονομικού Φορέα,
διαπίστωσε ότι όλοι οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στο Έντυπο 9 του Οικονομικού
Φορέα είναι ορθοί, και
διαπίστωσε ότι το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παρ. 1 του Εντύπου 9 συνάδει
με το συνολικό ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
(Συνολική Οικονομική Προσφορά: €38.640 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

(ii) Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ εγγράφου είναι μονογραμμένες από τον Οικονομικό
Φορέα, όπως προβλέπεται στην παρ. 8.2 (4Β) του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς
Φορείς» των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
(iii) Ο Οικονομικός Φορέας περιλαμβάνει στην Προσφορά του το Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς σε ψηφιακό μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 8.2 (4Β) του Μέρους Α των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι, για όποιες απαιτήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης,
δεν υπάρχουν σχόλια/ παρατηρήσεις, η Ε.Α. έκρινε ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις
ελάχιστες απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Ε.Α. αποφάσισε ότι η οικονομική προσφορά της εν λόγω
Κοινοπραξίας συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς όρους και απαιτήσεις των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προσφορά περνά με επιτυχία το στάδιο της γενικής
οικονομικής αξιολόγησης.
2.2.2 Προσφορά εταιρείας KPMG Ltd
(i) Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας περιέχει δεόντως
συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9)
που περιλαμβάνεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η Ε.Α.:
•

•
•

Έλεγξε τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των τριών βασικών εμπειρογνωμόνων (κάθε
ενός ξεχωριστά) και των λοιπών εμπειρογνωμόνων (ως σύνολο) που αναφέρονται στο
Έντυπο 9 (Οικονομική Προσφορά), και διαπίστωσε ότι αυτοί συνάδουν με τους
αντίστοιχους ανθρωπομήνες απασχόλησης που αναφέρονται στο Έντυπο 8 (Πίνακας
Παρουσίασης Ομάδας Έργου) που περιλήφθηκε στην Τεχνική Προσφορά του
οικονομικού φορέα,
διαπίστωσε ότι όλοι οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στο Έντυπο 9 του Οικονομικού
Φορέα είναι ορθοί, και
διαπίστωσε ότι το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παρ. 1 του Εντύπου 9 συνάδει
με το συνολικό ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
(Συνολική Οικονομική Προσφορά: €23.500 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

(ii) Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ εγγράφου είναι μονογραμμένες από τον Οικονομικό
Φορέα, όπως προβλέπεται στην παρ. 8.2 (4Β) του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς
Φορείς» των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
(iii) Ο Οικονομικός Φορέας περιλαμβάνει στην Προσφορά του το Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς σε ψηφιακό μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 8.2 (4Β) του Μέρους Α των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
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Σημειώνεται ότι, για όποιες απαιτήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης,
δεν υπάρχουν σχόλια/ παρατηρήσεις, η Ε.Α. έκρινε ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις
ελάχιστες απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Ε.Α. αποφάσισε ότι η οικονομική προσφορά της εν λόγω
εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς όρους και απαιτήσεις των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προσφορά περνά με επιτυχία το στάδιο της γενικής
οικονομικής αξιολόγησης.
2.3

Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς

Το συνολικό ποσό της Οικονομικής Προσφοράς των δύο Οικονομικών Φορέων, το οποίο
αναλύεται στους Πίνακες Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς (Έντυπο 9 που περιλαμβάνεται
στον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε), οι οποίοι δεν έχουν απορριφθεί
κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, είναι ως ακολούθως:
•

Κοινοπραξία ENOROS CONSULTING Ltd & ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.: €38.640 (Τριάντα
Οκτώ χιλιάδες και Εξακόσια Σαράντα Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

•

Εταιρεία KPMG Ltd: €23.500 (Είκοσι Τρεις χιλιάδες και Πεντακόσια Ευρώ) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 9.4(6) του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών που θα κριθούν
αποδεκτές, υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη
Κ

= --------------------------------------------------- x 100
Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά

όπου ως Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Προσφέρων
προτίθεται να υλοποιήσει τη Σύμβαση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονομική
Προσφορά Μειοδότη η Προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
Όπως φαίνεται πιο πάνω, η Οικονομική Προσφορά του Μειοδότη είναι της Εταιρείας KPMG Ltd
και ανέρχεται σε €23.500.
Το συγκριτικό κόστος (Κ) της προσφοράς της Κοινοπραξίας ENOROS CONSULTING Ltd &
ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. υπολογίζεται ως εξής:
Κ

=

€23.500
--------------€38.640

x 100 = 60,82

Το συγκριτικό κόστος (Κ) της προσφοράς της Εταιρείας KPMG Ltd υπολογίζεται ως εξής:
Κ

=

€23.500
-------------€23.500

x 100 = 100
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2.4

Τελική Κατάταξη Προσφορών

Σύμφωνα με την παρ. 9.6 του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού, «μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης
θα προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Λ = Τ * 0,65 + Κ * 0,35
όπου: Τ = ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς και Κ = το συγκριτικό κόστος
της Οικονομικής Προσφοράς
Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό
Λ.»
Σύμφωνα με την παρ. 2.4 καθώς και το Παράρτημα 8 της Έκθεσης Ποιοτικής Επιλογής και
Τεχνικής Αξιολόγησης, οι εισηγήσεις της οποίας υιοθετήθηκαν από το ∆ιευθυντή του Τ∆∆Π, η
τελική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς των δύο Οικονομικών Φορέων είναι η ακόλουθη:
•

Κοινοπραξία ENOROS CONSULTING Ltd & ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.: βαθμός
αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (Τ): 80,33.

•

Εταιρεία KPMG Ltd: βαθμός αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (Τ): 88,42.

Ως εκ τούτου, εφαρμόζοντας τον πιο πάνω τύπο Λ για τους δύο Οικονομικούς Φορείς έχουμε τα
ακόλουθα:
Κοινοπραξία ENOROS CONSULTING Ltd & ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.:
Λ = Τ * 0,65 + Κ * 0,35
Λ = 80,33 * 0,65 + 60,82 * 0,35
Λ = 52,21 + 21,29
Λ = 73,50
Εταιρεία KPMG Ltd:
Λ = Τ * 0,65 + Κ * 0,35
Λ = 88,42 * 0,65 + 100 * 0,35
Λ = 57,47 + 35
Λ = 92,47

8

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

1.

ENOROS
CONSULTING
Ltd & ΛΚΝ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.
KPMG Ltd

2.

3.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(μη συμπ. του
ΦΠΑ)
€
38.640

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(Κ)

ΒΑΘΜΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τ.Π.
(Τ)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Λ)

60,82

80,33

73,50

23.500

100

88,42

92,47

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται όπως ο ∆ιευθυντής
Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού:
(α) εγκρίνει την παρούσα Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης, και
(β) αναθέσει τη σύμβαση στην εταιρεία KPMG Ltd σύμφωνα με τον Κανονισμό 34(3) των περί
του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και
Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.∆.Π.201/2007).
4.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λειτουργός ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού
(Συντονίστρια Ε.Α.)

Λειτουργός ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού
(Μέλος Ε.Α.)

∆ιοικητικός Λειτουργός, Κυπριακή
Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
(Μέλος Ε.Α.)
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

∆ιαγωνισμός με αρ.Τ∆∆Π2014/002 και τίτλο:
Πιστοποίηση ενιαίου Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για
τα εμπλεκόμενα Τμήματα [Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (άδεια οικοδομής
και διαχωρισμός οικοπέδων-οικοδομών μόνο) και Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη (ΚΕΠ)]

Έργο με τίτλο «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Τμημάτων της
Κυπριακής ∆ημόσιας Υπηρεσίας»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. (85%) και από
εθνικούς πόρους (15%)

Ιανουάριος 2015
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1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1

Στοιχεία ∆ιαγωνισμού

Αριθμός ∆ιαγωνισμού:

Τ∆∆Π2014/002

Τίτλος ∆ιαγωνισμού:

Πιστοποίηση ενιαίου Συστήματος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001:2008 για τα εμπλεκόμενα
Τμήματα [Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
Τμήμα
Κτηματολογίου
και
Χωρομετρίας,
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (άδεια οικοδομής και
διαχωρισμός οικοπέδων-οικοδομών μόνο) και
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)]
Τίτλος Έργου το οποίο «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της ∆ιοικητικής
συγχρηματοδοτείται από το Ικανότητας Τμημάτων της Κυπριακής ∆ημόσιας
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Υπηρεσίας».
Ταμείο της ΕΕ
Απόφαση Ένταξης Έργου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο
και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, Επιστολή
Προϊστάμενου Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ) με αρ. φακ. 4.2.05.03.18/VII και
ημερ.1.8.2013 (αντίγραφο επισυνάπτεται ως
Παράρτημα 1)
Πιστώσεις:
• Κεφάλαιο
18.07.3.71
«Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού – Αναπτυξιακές ∆απάνες, Έργα
Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους»
• Άρθρο
05.144
«Αναδιοργάνωση και βελτίωση της
∆ιοικητικής Ικανότητας Τμημάτων της Κυπριακής
∆ημόσιας Υπηρεσίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
• Χρηματοδότηση
Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. κατά 85% και από
εθνικούς πόρους κατά 15%.
Προϋπολογισμός
Σύμβασης:
∆εκαέξι χιλιάδες πεντακόσια (16.500) ευρώ μη
• Προϋπολογιζόμενη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
∆απάνη Σύμβασης
∆εν εφαρμόζεται
• ∆ικαίωμα Προαίρεσης
∆ιαγωνισμός:
• ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισμού Ανοικτή ∆ύο ξεχωριστοί Υποφάκελοι, ήτοι «Υποφάκελος
∆ικαιολογητικών
Συμμετοχής
και
Τεχνικής
Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονομικής
Προσφοράς»
•

Εγκρίσεις

∆εν απαιτείται πιστοποιητικό συμβατότητας από το
12

Γενικό Λογιστήριο για διαγωνισμούς των οποίων η
εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τις €125.000 για
συμβάσεις Υπηρεσιών και Προμηθειών (σχετική η
αλληλογραφία
μεταξύ
Τ∆∆Π
και
Γενικού
Λογιστηρίου
η
οποία
επισυνάπτεται
ως
Παράρτημα 2).
21.11.2014 προκήρυξη μέσω του Ηλεκτρονικού
• Ημερ. Προκήρυξης
Συστήματος
Σύναψης
Συμβάσεων
(www.eprocurement.gov.cy).
∆ημοσίευση σε δύο εφημερίδες του εγχώριου
Τύπου στις 22.11.2014 και 24.11.2014 αντίστοιχα
5.12.2014
και ώρα 14:00
• Ημερ.
υποβολής
προσφορών
• Ημερ. Εκπνοής Ισχύος 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 5.4.2015.
Προσφορών
Κριτήριο Ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
Εγγύηση Συμμετοχής:
∆έσμευση μη απόσυρσης προσφοράς
• Τύπος
Λήξη της περιόδου ισχύος των προσφορών,
• Ημερ. Εκπνοής
δηλαδή μέχρι τις 5.4.2015
1.2

Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Απόφαση συγκρότησης
Απόφαση ∆ιευθυντή Τ∆∆Π ημερ.4.12.2014
Αρμοδίου Οργάνου:
∆ημόσιας
∆ιοίκησης
και
Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου: Λειτουργός
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:

1.3

Προσωπικού, Τ∆∆Π
Λειτουργός
∆ημόσιας
∆ιοίκησης
και
Προσωπικού, Τ∆∆Π
Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
Κτηματολογικός
Λειτουργός
Α΄,
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κριτήριο Ανάθεσης

Σύμφωνα με την παρ. 2.7 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, το κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Επίσης,
σύμφωνα με την παρ. 9.1(5) του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού «Η αποσφράγιση του
Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται για τις προσφορές οι οποίες δεν έχουν
απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης».
1.4 Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του
Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 (Ν.12(Ι)/2006) και τους δυνάμει αυτού
εκδοθέντες Γενικούς Κανονισμούς του 2007 (Κ.∆.Π. 201/2007), καθώς επίσης και σύμφωνα με
τις πρόνοιες των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
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Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 33 και 34, των Κ.∆.Π. 201/2007, και με δεδομένο ότι ο παρών
∆ιαγωνισμός αποτελείται από δύο ξεχωριστούς Υποφακέλους, η Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α)
ετοίμασε και υπέβαλε Έκθεση Αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής
(∆ιευθυντή Τ∆∆Π), ο οποίος ενέκρινε τις εισηγήσεις που περιέχονταν σε αυτή στις 16.1.2015.
Σημειώνεται ότι, προσφορά υπέβαλαν τρεις οικονομικοί φορείς και η Επιτροπή Αξιολόγησης,
για τους λόγους που αναφέρονται στην Έκθεση Τεχνικής και Ποιοτικής Αξιολόγησης,
εισηγήθηκε την απόρριψη των δύο εκ των τριών. Ως εκ τούτου, προχώρησε στην αξιολόγηση
οικονομικής προσφοράς μόνο για τη μία προσφορά, ήτοι αυτή της Κυπριακής Εταιρείας
Πιστοποίησης.
2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1 Άνοιγμα Υποφάκελου Οικονομικής Προσφοράς
Στις 19.1.2015, η Επιτροπή Ανοίγματος προχώρησε στην αποσφράγιση του
Υποφάκελου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, η τεχνική
προσφορά της οποίας πέρασε με επιτυχία το στάδιο της Τεχνικής και Ποιοτικής Αξιολόγησης.
Το σχετικό έντυπο «Κατάσταση Προσφορών που υποβλήθηκαν», το οποίο συμπληρώθηκε και
υπογράφτηκε από την Επιτροπή Ανοίγματος και από τον παραλήπτη των προσφορώνεκπρόσωπο του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, κατά την ημερ.
αποσφράγισης των προσφορών, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3.
Την ίδια μέρα, η Ε.Α συνεδρίασε σε απαρτία με στόχο τη λήψη απόφασης για υποβολή
πρακτικού ανάθεσης σύμβασης στο ∆ιευθυντή Τ∆∆Π. Στη συνεδρία αυτή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 19 των Κ.∆.Π. 201/2007 καθώς και με την Εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου
Οικονομικών με αρ.φακ.Υ.Ο.13.13.004 και ημερ.18.7.2014, κλήθηκαν να παρευρεθούν ο
Γενικός Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Λογιστής της ∆ημοκρατίας
και η Προϊστάμενη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών ως
ανεξάρτητοι παρατηρητές ή ο εκπρόσωπος εκάστου εξ΄ αυτών. Οι εν λόγω ανεξάρτητοι
παρατηρητές, ή εκπρόσωποί τους, δεν παρευρέθηκαν στην εν λόγω συνάντηση.
Όλες οι απόψεις, ενέργειες και αποφάσεις της Ε.Α καταγράφονται στην παρούσα
Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά και το πρακτικό ανάθεσης της
εν λόγω σύμβασης, και στα Παραρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και αποτελούν τα
πρακτικά της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε.
2.2.

Γενική αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, η
τεχνική προσφορά της οποίας πέρασε με επιτυχία το στάδιο της τεχνικής και ποιοτικής
αξιολόγησης, διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 (Ν.12(Ι)/2006) και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Γενικούς
Κανονισμούς του 2007 (Κ.∆.Π. 201/2007), καθώς επίσης και σύμφωνα με τις πρόνοιες των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, ήτοι παρ. 8.2, 8.3.2 και 9.4 του Μέρους Α «Οδηγίες προς
Οικονομικούς Φορείς».
Η Ε.Α προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εν λόγω
Κοινοπραξίας και σημειώνει τα εξής:
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(α) Η πρώτη και η τελευταία σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ εγγράφου είναι μονογραμμένη από τον
οικονομικό φορέα, όπως προβλέπεται στην παρ. 8.2 (4Β) του Μέρους Α «Οδηγίες προς
Οικονομικούς Φορείς» των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
(β) Ο οικονομικός φορέας περιλαμβάνει στην προσφορά του το Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς σε ψηφιακό μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 8.2 (4Β) του Μέρους Α των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
(γ) Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης
περιέχει δεόντως συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το
υπόδειγμα (Έντυπο 9) που περιλαμβάνεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.
(δ) Το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παρ. 1 του Εντύπου 9 συνάδει με το συνολικό
ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Οικονομική
Προσφορά: €9.200 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
(ε) Στο Έντυπο 9, Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς, στη ∆ραστηριότητα Β, στο
Σημείο που αφορά στο Βασικό Εμπειρογνώμονα 2, στη στήλη «Αριθμός Εμπειρογνωμόνων»
αναφέρεται ο αριθμός 7 και στη στήλη «Ανθρωπομήνες απασχόλησης» ο αριθμός 0.4761904.
Από τη μελέτη του Εντύπου 8 Πίνακας Παρουσίασης Ομάδας Έργου της Τεχνικής Προσφοράς
του προσφέροντα, στο οποίο αναφέρονται οι ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά
Εμπειρογνώμονα, προκύπτει ότι ο αριθμός 0.4761904, ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο 9,
αποτελεί το άθροισμα της συνολικής απασχόλησης όλων των Εμπειρογνωμόνων πλην της
Υπεύθυνης Έργου/Βασικού Εμπειρογνώμονα 1, ήτοι της απασχόλησης 7 Εμπειρογνωμόνων,
στη ∆ραστηριότητα Β. Η Ε.Α έκρινε ότι η εν λόγω διαπίστωση θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί από
τον προσφοροδότη. Ως εκ τούτου, η Ε.Α με επιστολή της ημερ.19.1.2015 προς τον
προσφέροντα, ζήτησε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός 0.4761904 (ανθρωπομήνες
απασχόλησης) αναφορικά με τη ∆ραστηριότητα Β, ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο 9 της
Οικονομικής του Προσφοράς, αφορά το σύνολο της απασχόλησης όλων των εμπειρογνωμόνων
που αναφέρονται στο Έντυπο 8 της Τεχνικής Προσφοράς, πλην της Υπεύθυνης
Έργου/Βασικού Εμπειρογνώμονα 1 και συνακόλουθα ότι το ποσό των €4.000 αφορά στην
αμοιβή όλων των Εμπειρογνωμόνων, πλην της Υπεύθυνης Έργου/Βασικού Εμπειρογνώμονα
1, για την απασχόλησή τους στη ∆ραστηριότητα Β και όχι το ποσό που αναλογεί στον καθένα
ξεχωριστά.
Ο προσφέρων με επιστολή του ημερ. 20.1.2015 επιβεβαίωσε τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.
Ως εκ τούτου, η Ε.Α. έκρινε ότι όσον αφορά στο σημείο αυτό, υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με
τις ελάχιστες απαιτήσεις του ∆ιαγωνισμού.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ζητήθηκε και λήφθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 8.3.1.1(11)
του Μέρους A των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, η οποία διαλαμβάνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων
των κατατεθειμένων δικαιολογητικών πλην της Εγγύησης Συμμετοχής, και οι Προσφέροντες
στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα
συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί.
Η αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής Αξιολόγησης και του Οικονομικού Φορέα επισυνάπτεται
στο Παράρτημα 4.
Σημειώνεται ότι, για όποιες απαιτήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης, δεν υπάρχουν σχόλια/ παρατηρήσεις, η Ε.Α. έκρινε ότι υπάρχει πλήρης
συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
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Υπό το φως των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε ότι η οικονομική προσφορά της εν λόγω
Κοινοπραξίας συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς όρους και απαιτήσεις των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προσφορά περνά με επιτυχία το στάδιο της γενικής
οικονομικής αξιολόγησης.
2.3
Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς
Το συνολικό ποσό της Οικονομικής Προσφοράς της Κοινοπραξίας ICAP GROUP A.E.&
ITMC A.E. ανέρχεται σε €9.200 (Εννιά χιλιάδες διακόσια Ευρώ), συν Φ.Π.Α., και αναλύεται
στους Πίνακες Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς (Έντυπο 9 που περιλαμβάνεται στον
Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε).
Σύμφωνα με την παρ. 9.4(6) του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών που θα κριθούν
αποδεκτές, υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη
Κ

= ------------------------------------------------------------------- x 100
Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά

όπου ως Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Προσφέρων
προτίθεται να υλοποιήσει τη Σύμβαση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονομική
Προσφορά Μειοδότη η Προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
∆εδομένου ότι δεν αξιολογήθηκαν άλλες οικονομικές προσφορές, το συγκριτικό κόστος
(Κ) της προσφοράς της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης υπολογίζεται ως εξής:
€9.200
Κ

= ------------------

x 100

€9.200
Κ

2.4

=

100

Τελική Κατάταξη Προσφοράς

Σύμφωνα με την παρ. 9.6 του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, «μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή
Αξιολόγησης θα προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά του
τελικού βαθμού:
Λ = Τ * 0,65 + Κ * 0,35
όπου: Τ = ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς και Κ = το συγκριτικό κόστος της
Οικονομικής Προσφοράς.
Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό
Λ.»
Σύμφωνα με την παρ. 2.4 καθώς και το Παράρτημα 9 της Έκθεσης Ποιοτικής Επιλογής
και Τεχνικής Αξιολόγησης, οι εισηγήσεις της οποίας υιοθετήθηκαν από το ∆ιευθυντή του Τ∆∆Π
η τελική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της προαναφερόμενης Κοινοπραξίας ανέρχεται
σε 75,40%.
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ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(μη συμπ. του
ΦΠΑ)
€

Κυπριακή
Εταιρεία
Πιστοποίησης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(Κ)

9.200

ΒΑΘΜΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τ.Π.
(Τ)

100

75,40

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Λ)

84,01

Ως εκ τούτου,
Λ = Τ * 0,65 + Κ * 0,35
Λ = 75,40 * 0,65 + 100 * 0,35
Λ = 49,01 + 35
Λ = 84,01

3.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται όπως ο ∆ιευθυντής
Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού:
(α) εγκρίνει την παρούσα Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης, και
(β) αναθέσει τη σύμβαση στην Κυπριακή Εταιρείας Πιστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό
34(3) των περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.∆.Π.201/2007).
4.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λειτουργός ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού
(Συντονίστρια Ε.Α.)

Λειτουργός ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού
(Μέλος Ε.Α.)
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Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας
(Μέλος Ε.Α.)

Κτηματολογικός Λειτουργός Α΄
(Μέλος Ε.Α.)
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ιαγωνισμός με αρ. Τ.∆.∆.Π.2015/001 και τίτλο:
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης και σχεδιασμού μεταρρυθμιστικών
προτάσεων σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της
Κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
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1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1. Στοιχεία ∆ιαγωνισμού

Αριθμός ∆ιαγωνισμού

Τ.∆.∆.Π.2015/001

Τίτλος ∆ιαγωνισμού

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης και
σχεδιασμού μεταρρυθμιστικών προτάσεων σε συγκεκριμένα
θέματα που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της Κυπριακής δημόσιας
υπηρεσίας»

Προϋπολογισμός
Σύμβασης

€ 125.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Είδος ∆ιαδικασίας
∆ιαγωνισμού

∆ιαδικασία με διαπραγμάτευση με ένα οικονομικό φορέα
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 33(α)(ιι) του «Περί
του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
συναφή θέματα Νόμου του 2006 (Ν.12(Ι)/2006)

Αναθέτουσα Αρχή

Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού

Ημερομηνία υποβολής
προσφοράς

30 Ιανουαρίου, 2015 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία Εκπνοής
Ισχύος Προσφορών

4 μήνες από την προθεσμία υποβολής των προσφορών,
δηλαδή μέχρι τις 2/6/2015

1.2.

Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστάθηκε με βάση τον Κανονισμό 9(1) των περί του Συντονισμού των
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων (Γενικών) Κανονισμών του 2007
(Κ.∆.Π. 201/207).

Απόφαση συγκρότησης
Αρμοδίου Οργάνου:

Απόφαση ∆ιευθυντή Τ∆∆Π ημερ. 27.1.2015

Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου:

Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού Α΄

Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:

Ανώτερος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, ΤΔΔΠ

Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:

Ανώτερος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, ΤΔΔΠ

1.3

Υποβληθείσα Προσφορά

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

1.

PricewaterhouseCoopers Ltd
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1.4

Σκοπός ∆ιαγωνισμού

Σκοπός του ∆ιαγωνισμού είναι η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για σκοπούς
επεξεργασίας εναλλακτικών σεναρίων/επιλογών πολιτικής για συγκεκριμένα θέματα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας και υποστήριξη της διαδικασίας
αξιολόγησής τους, ώστε να καταστεί δυνατό να αποφασιστούν τελικές επιλογές μεταρρύθμισης
που θα προωθηθούν για έγκριση και υλοποίηση, με βάση και τις σχετικές δεσμεύσεις που
περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα. Συγκεκριμένα, οι τελικές προτάσεις που
θα υποβληθούν από τον εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο της σύμβασης αφορούν τα ακόλουθα: –
(i)

νέο κρατικό μισθολόγιο που να περιλαμβάνει σχεδιασμό νέων μισθολογικών κλιμάκων,
εισήγηση για τον τρόπο ανέλιξης των υπαλλήλων στις κλίμακες, καθώς και για τον τρόπο
αναπροσαρμογής των μισθολογικών κλιμάκων, συμπεριλαμβανομένης τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής και γενικών αυξήσεων, κατά τρόπο που να συνδέονται με τις δυνατότητες
της οικονομίας.

(ii)

νέο σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων με λεπτομέρειες για το πλαίσιο
κριτηρίων και άλλων παραμέτρων και καταρτισμό σχετικών εντύπων αξιολόγησης.

(iii)

σύστημα/μηχανισμό
υπαλλήλων.

(iv)

τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία (διορισμούς και προαγωγές), με
βάση τις προτάσεις που θα διαμορφωθούν για το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των
υπαλλήλων και το σύστημα/μηχανισμό ενίσχυσης της κινητικότητας των υπαλλήλων.

ενίσχυσης

της

κινητικότητας/εναλλαξιμότητας

των

δημόσιων

Στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων, για την ανάθεση της σύμβασης έγινε
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, μόνο με συγκεκριμένο οικονομικό φορεά, χωρίς να
προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 33 (α)(ιι) του περί του
Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και
για συναφή θέματα Νόμο, μετά από σχετική έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου
Οικονομικών (Πρόεδρου του Συμβουλίου Προσφορών) η οποία απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό
27 (1)(β) των περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2008 (Κ.∆.Π. 201/207) (επισυνάπτεται ως
Παράρτημα Α΄ το σχετικό Σημείωμα προς το Γενικό ∆ιευθυντή με αρ. φακ. 05.25.050.001 και ημερ.
22.1.2015 στο οποίο επεξηγούνται οι λόγοι προσφυγής στην εν λόγω διαδιακασία).

2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1

∆ιαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση της προσφοράς διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή
θέματα Νόμου του 2006 (Ν.12(Ι)/2006) και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Γενικούς Κανονισμούς του
2007 (Κ.∆.Π. 201/2007), καθώς επίσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.

2.2

Συναντήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποίησε συνάντηση:
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A/A
Συνάντησης

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

ΠαρόντεςΕπιτροπή
Αξιολόγησης

1

2/2/2015

12 μεσημέρι

Τ∆∆Π,

Όλα τα μέλη

Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής και ο Γενικός Λογιστής οι οποίοι έχουν
δικαίωμα να παρακάθονται οι ίδιοι ή εκπρόσωποί τους στις συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης ως
ανεξάρτητοι παρατηρητές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των Κ.∆.Π. 201/2007, ενημερώθηκαν για τη
σύγκλιση της συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης, αλλά δεν παρευρέθηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν.
Όλες οι απόψεις, ενέργειες και αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται πιο κάτω και
αποτελούν τα πρακτικά της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε.

2.3

Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.
2.1

•

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία
γράμματα.

•

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας
Αρχής (Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού).

•

Ο αριθμός του διαγωνισμού.

•

Ο τίτλος του διαγωνισμού.

•

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Αναφ. στα
έγγραφα
προσφ.
Παρ.

ΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
PriceWaterhouse
Coopers LTD

8.2.(2)

√

8.3.(1)

√

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ
3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο
φάκελο στον οποίο τοποθετούνται όλα τα σχετικά
με την προσφορά στοιχεία, και πιο συγκεκριμένα:
Α.

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
στο
διαγωνισμό,
σύμφωνα με το Άρθρο 6 των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού, σε ένα (1) πρωτότυπο και
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τρία (3) αντίτυπα, η οποία θα πρέπει να
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
(Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στα
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.
Β.

Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του
Προσφέροντος σε ένα (1) πρωτότυπο
και τρία (3) αντίτυπα, η οποία
συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα
(Έντυπο
2)
των
Εγγράφων
∆ιαγωνισμού. Η τεχνική προσφορά
υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

Γ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του
Προσφέροντος σε ένα (1) πρωτότυπο
και τρία (3) αντίτυπα. Η Οικονομική
προσφορά
του
Προσφέροντος
περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική
προσφορά για την εκτέλεση του
Αντικειμένου της Σύμβασης, η οποία
διατυπώνεται σε Ευρώ και συντάσσεται
σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3)
των Εγγράφων του ∆ιαγωνισμού. Οι
προσφερόμενες
τιμές
πρέπει
να
περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους
δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές
που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα
εισαγόμενα
προϊόντα.
Οι
προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται
οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από
τυχόν
αυξομειώσεις
των
προαναφερόμενων φόρων, δασμών
ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά
υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

3

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1

Η τεχνική και η οικονομική προσφορά υπογράφεται
από τον Προσφέροντα ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπό
του

4

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.1

Ο Προσφέροντας πρέπει να υποβάλει την
προσφορά του το αργότερο μέχρι την ∆ευτέρα, 2
Φεβρουαρίου, 2015 και ώρα 09.00 π.μ.

8.3.(1)

√

Η προσφορά αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή
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στη διεύθυνση Γωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου,
Τ.Κ. 1443 Λευκωσία είτε με συστημένη ταχυδρομική
επιστολή, είτε παραδίδεται με το χέρι στο Γραφείο
του ∆ιευθυντή Τ∆∆Π, και πρέπει, με ευθύνη του
Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφοράς.

√

5

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

5.1

Η προσφορά προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει
να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.3.
των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.

8.2.(1)

5.2

Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει παράτυπες
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες
κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ.,
θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον
Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

8.2.(3)

√

√

Συμπέρασμα (Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών)
Σχετικά με την προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών, η προσφορά ικανοποιεί, σόλους τους
σχετικούς όρους και απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.

2.4

Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1

Η «∆έσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει
να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1)
που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού

Αναφ.στα
έγγραφα
προσφ.Παρ.

6.1.(1)

ΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
PriceWaterhouse
Coopers LTD

√

Συμπέρασμα (Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής)
Κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής κρίθηκε ότι η προσφορά ικανοποιεί όλους
τους σχετικούς όρους και απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
2.5

Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Στις προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα διαγωνισμού δεν περιλήφθηκαν
οποιαδήποτε κριτήρια που να αφορούν στην ποιοτική επιλογή.
2.6

Παροχή διευκρινήσεων
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Η Επιτροπή έλαβε υπόψη κατά την αξιολόγηση τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τον προσφέροντα
σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 27.1.2015 σχετικά με όρους που περιλήφθηκαν στα
έγγραφα του διαγωνισμού, σε σχέση με ορισμένες από τις απαιτούμενες δραστηριότητες στα πλαίσια
ανάληψης του έργου, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων, τον τρόπο πληρωμής και τον
καθορισμό της Pricewaterwhouse Coopers ltd ως ανάδοχου για σκοπούς της σύμβασης, καθώς ο κ.
Σώσειλος είναι εργοδοτούμενος στην εν λόγω εταιρεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο κ. Σώσειλος θα
είναι ο κύριος Υπέυθυνος για την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου.
Συμφωνήθηκε όπως η Αναθέτουσα Αρχή αναδιατυπώσει τα σχετικά σημεία που περιλαμβάνονται στα
έγγραφα του διαγωνισμού και τα αποστείλει ηλεκτρονικά στον προσφέροντα ώστε να ληφθούν υπόψη
κατά την ετοιμασία της τελικής του προσφοράς.
Ο Υπεύθυνος Συντονιστής, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, απέστειλε στις 28.1.2016 τα πιο πάνω
έγγραφα στον προσφέροντα.

3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆εδομένου ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για σύναψη της υπό αναφορά δημόσιας σύμβασης είναι
η διαδικασία με διαπραγμάτευση με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προσφέροντα, κ. Φίλιππου Σώσειλου με τον
Προϊστάμενο
της
Αναθέτουσας
Αρχής
και
τον
Υπεύθυνο
Συντονιστή
στην
οποία
συζητήθηκαν/διευκρινίστηκαν οι όροι της τεχνικής προσφοράς. Με βάση τη συζήτηση που διεξήχθηκε,
συμφωνήθηκε όπως αφαιρεθεί η δραστηριότητα που είχε περιληφθεί αρχικά αναφορικά με την παροχή
γενικής καθοδήγησης/υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή/υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων δράσεων που θα συμφωνηθούν, καθώς κρίθηκε ότι αυτό θα ανέβαζε σημαντικά το
κόστος της σύμβασης και ούτε θα ήταν εφικτό με βάση τα χρονοδιαγράμματα του έργου (μέχρι το τέλος
του 2015). Συμφωνήθηκε επίσης όπως το ακριβές χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την υποβολή των
Παραδοτέων καθορίζεται μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τις τυχόν
αναθεωρημένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης με
την Τρόικα ή/και θα αναθεωρείται/προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία των διαβουλεύσεων και των
πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με τα θέματα μεταρρύθμισης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνάντηση που πραγματοποίησε στις 2 Φεβρουαρίου 2015, επιβεβαίωσε
ότι το Έντυπο 2 «Έντυπο Υποβολής Τεχνικής Προσφοράς» στο οποίο δηλώνεται ότι ο Προσφέροντας
αναλαμβάνει να αρχίσει, εκτελέσει και συμπληρώσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού, είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον Προσφέροντα. Η
Επιτροπή μελέτησε τους όρους που περιλήφθηκαν από τον προσφέροντα στην επισυνημμένη
αναλυτική τεχνική προσφορά, οι οποίοι, επί τοις ουσίας, κρίθηκε ότι ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις
που είχαν τεθεί στα έγγραφα διαγωνισμού. Εντοπίστηκαν, ωστόσο, ορισμένα μικρολάθη καθώς και
ορισμένες ασαφείς διατυπώσεις που διευκρινίστηκαν στη συνέχεια με τους εκπροσώπους του
προσφέροντα σε τηλεφωνική επικοινωνία και συμφωνήθηκε όπως γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις στα
σχετικά έγγραφα.

4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, δεδομένου ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για σύναψη της υπό
αναφορά δημόσιας σύμβασης είναι η διαδικασία με διαπραγμάτευση με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, η Επιτροπή Αξιολόγησης έλαβε υπόψη της τη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προσφέροντα, κ. Φίλιππου Σώσειλου με τον
Προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής και τον Υπεύθυνο Συντονιστή στις 27.1.2015, κατά την οποία
συζητήθηκε το θέμα του προϋπολογισμού της Σύμβασης (€125.000) και του πιθανού ύψους της
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οικονομικής προσφοράς του, λαμβανομένου υπόψη των ανθρωποημερών που θα χρειαστούν και της
ημερήσιας αντιμισθίας του κ. Σώσειλου και των λοιπών συνεργατών του καθώς και ο τρόπος πληρωμής.
Με βάση τη συζήτηση που διεξήχθηκε, συμφωνήθηκε όπως ο Προσφέροντας αναλάβει την εκτέλεση του
Αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των
€120.000 (Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ συν Φ.Π.Α., το οποίο θα του καταβάλλεται με βάση τον τρόπο
που αναφέρεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ, παρ. 2(α)(β)(γ)(δ)), αφού γίνουν οι αλλαγές στα σχετικά ποσοστά όπως συμφωνήθηκε και
στην αναφορά για το Φ.Π.Α. ώστε να διευκρινίζεται ότι θα περιλαμβάνεται σε κάθε πληρωμή, όπως
επίσης συμφωνήθηκε.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνάντηση που πραγματοποίησε στις 2 Φεβρουαρίου, 2015, επιβεβαίωσε
ότι το Έντυπο 3 «Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς» στο οποίο δηλώνεται ότι ο
Προσφέροντας αναλαμβάνει να αρχίσει, εκτελέσει και συμπληρώσει το Αντικείμενο της Σύμβασης,
σύμφωνα με τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού, είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον
Προσφέροντα. ∆ιαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι δεν περιλήφθηκε η αναλυτική κοστολόγηση όπως είχε
ζητηθεί με βάση τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και ως εκ τούτου, ο Υπεύθυνος Συντονιστής επικοινώνησε με
τον Προσφέροντα και ζήτησε όπως αποσταλεί άμεσα προκειμένου να ενσωματωθεί στην υποβληθείσα
οικονομική προσφορά. Ο Προσφέροντας απέστειλε τη σχετική κοστολόγηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

5.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Υπό το φως των πιο πάνω, και με βάση την εξουσία που δίνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης
διαγωνισμό με βάση τον Κανονισμό 3(3) των περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης
∆ημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.∆.Π. 201/207) να
αποφασίσει για την ανάθεση της σύμβασης σε περίπτωση που η αξία της δεν ξεπερνά τα κατώτατα όρια
που ορίζονται για κάθε διαγωνισμό, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι η τεχνική και οικονομική
πρόταση του Προσφέροντος ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και όρους της σύμβασης όπως αυτοί
καταγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και έτυχαν διαπραγμάτευσης με βάση τα όσα αναφέρονται
πιο πάνω και ως εκ τούτου εισηγείται ομόφωνα όπως η σύμβαση ανατεθεί στην PriceWaterhouse
Coopers, ως ανάδοχο, με βασικό Εμπειρογνώμονα και Υπεύθυνο Έργου τον κ. Φίλιππο Σώσειλο, για το
συνολικό ποσό των €120.000.

6.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21 των Περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες
(Γενικών) Κανονισμών (Κ∆Π 201/2007), τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έχουν συμπληρώσει και
υπογράψει δηλώσεις ευσυνειδησίας και αμεροληψίας, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙ.

…………………………

……………………………

………………………

Ανώτερος Λειτουργός
∆ημόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού (Μέλος Ε.Α)

Ανώτερος Λειτουργός ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού
(Μέλος Ε.Α)

Λειτουργός ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και
Προσωπικού
Α΄(Συντονιστής Ε.Α.)
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αρ. Φακ. : 13.15.002

9.2.2015

Προς: Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Από: Προϊστάμενη Τομέα Διοίκησης Αποδοτικότητας και Αμοιβών

Θέμα: Αναλογιστική Μελέτη αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας Ταμείου
Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους στην κρατική υπηρεσία- Έκθεση
Επιτροπής Αξιολόγησης

Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστάθηκε στις 9.2.2015 για εξέταση της προσφοράς
που ζητήθηκε και υποβλήθηκε από τον Οίκο ie Muhanna & Co για παροχή αναλογιστικών
υπηρεσιών σε σχέση με το ενδεχόμενο δημιουργίας Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους
στην κρατική υπηρεσία, διενήργησε την αξιολόγησή της ακολουθώντας τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης με το συγκεκριμένο Οίκο, με βάση το άρθρο 33(α)(ii) των περί του Συντονισμού
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 έως 2011.
2. Με την επιστολή του ημερ. 5.2.2015, ο Οίκος Muhanna υπέβαλε την προσφορά που του
ζητήθηκε κατά τη διάρκεια σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας ημερ. 4.2.2015 (κ. Κύπρος
Κυπριανού-κ. Μαρίνος Θεοδοσίου). Στην εν λόγω επιστολή ο Οίκος Muhanna καθόρισε τις
εργασίες που θα εκπονήσει μέχρι την 31.3.2015, και οι οποίες αφορούν στα εξής:
(α) μελέτη του ενδεχόμενου δημιουργίας Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους στην
κρατική υπηρεσία, περιλαμβανομένης της σύγκρισης των ωφελημάτων που δύναται να
παρασχεθούν από το εν λόγω Ταμείο και το υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων. Πιο
συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι πιο κάτω εργασίες:

Περιγραφή εργασίας

Επιμέρους εργασίες

1. Σύγκριση ωφελημάτων μεταξύ Σχεδίου i. Προβολές μισθών, συντάξιμων μισθών,
Σύνταξης και Ταμείου Προνοίας
υπηρεσίας, ασφαλιστικών μονάδων στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ),
εισφορών κλπ.
ii.
Υπολογισμός
σύνταξης
ΤΚΑ,
σύνταξης/εφάπαξ Κυβερνητικού Σχεδίου
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Σύνταξης και εφάπαξ Ταμείου Προνοίας
iii. Υπολογισμός ποσοστού αντικατάστασης
2. Σενάρια ευαισθησίας για τα ωφελήματα Υπολογισμός ποσοστού αντικατάστασης για
από το Ταμείο Προνοίας
όλα
τα
παραδείγματα
στη
βάση
εναλλακτικών ποσοστών εισφοράς στο
Ταμείο Προνοίας
3.
Καταγραφή
αποτελεσμάτων
και
συμπεράσματα για το σχεδιασμό του
Ταμείου
Προνοίας
με
στοχευόμενο
ωφέλημα λαμβάνοντας υπόψη βασική και
αναλογική σύνταξη ΤΚΑ και εφάπαξ,
ποσοστό αντικατάστασης, κόστος για την
κυβέρνηση

(β) σε περίπτωση δημιουργίας Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, μελέτη
του ενδεχόμενου παραχώρησης δικαιώματος επιλογής στους υπηρετούντες κρατικούς
υπαλλήλους που είναι μέλη του Κυβερνητικού Σχεδίου Σύνταξης να μεταφέρουν τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα στο εν λόγω Ταμείο. Πιο συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι πιο
κάτω εργασίες:

Περιγραφή εργασίας

Επιμέρους εργασίες

1. Υπολογισμός ωφελημάτων και εισφορών
υπαλλήλου στη βάση του Σχεδίου Σύνταξης
για διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων με
διαφορετικά
χαρακτηριστικά.
Οι
υπολογισμοί θα αφορούν ωφελήματα για
την υπηρεσία μετά τη μεταφορά σε Ταμείο
Προνοίας (μελλοντική υπηρεσία)
2. Υπολογισμός εφάπαξ ωφελημάτων και
εισφορών υπαλλήλου στη βάση Ταμείου
Προνοίας
για
διάφορες
κατηγορίες
υπαλλήλων με διαφορετικά χαρακτηριστικά
(μελλοντική υπηρεσία)
3. Σύγκριση των υπολογισμών που θα
γίνουν στο (1) και (2)
4. Εντοπισμός και καταγραφή
των
περιπτώσεων κατά τις οποίες το ωφέλημα
του Ταμείου Προνοίας είναι υψηλότερο από
το ωφέλημα στο Σχέδιο Σύνταξης
5. Μηχανισμός για μεταφορά
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις
περιπτώσεις αλλαγής σχεδίου

 Επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των
υποχρεώσεων που πρέπει να
μεταφέρονται
 Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν
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3. Όσον αφορά στην οικονομική πτυχή της προσφορά του Οίκου για τις εργασίες που του
ζητήθηκε να εκτελέσει, το ποσό της αμοιβής που καθόρισε ο Οίκος ανήλθε στα €150 συν ΦΠΑ
ανά εργάσιμη ώρα για υπηρεσίες Αναλογιστή και €200 συν ΦΠΑ ανά εργάσιμη ώρα για
υπηρεσίες Ανώτερου Αναλογιστή. Ο συνολικός αριθμός ωρών που αναμένεται να απαιτηθούν για
την εκπόνηση της εργασίας που αναφέρεται στο σημείο α πιο πάνω, είναι 49 ανθρωποώρες.
(€150@30 ανθρωποώρες για εργασίες Αναλογιστή και €200@19 ανθρωποώρες για εργασίες
Ανώτερου Αναλογιστή) οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολική χρέωση €8300, συν ΦΠΑ. Για την
εκπόνηση της εργασίας που αναφέρεται στο σημείο β, (απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη
της οποίας είναι η ολοκλήρωση της μελέτης που αφορά στο σημείο α ανωτέρω, ώστε οι όροι του
Ταμείου Προνοίας των νεοεισερχομένων να έχουν οριστικοποιηθεί), αναμένεται να απαιτηθούν 40
ανθρωποώρες. (€150@22 ανθρωποώρες για εργασίες Αναλογιστή και €200@18 ανθρωποώρες για
εργασίες Ανώτερου Αναλογιστή) οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολική χρέωση €6900, συν ΦΠΑ. Το
συνολικό κόστος για την εκπόνηση όλων των πιο πάνω εργασιών ισούται με €15200, συν ΦΠΑ.
4. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ημερ.6.2.2012, διερευνήθηκε η δυνατότητα
μείωσης του συνολικού κόστους εκπόνησης των απαιτούμενων εργασιών. Ο Οίκος Muhanna
ανταποκρίθηκε θετικά προσφέροντας έκπτωση έτσι ώστε το συνολικό κόστος να ισούται με
€14000, συν ΦΠΑ.
5. Αξιολογώντας τις λεπτομέρειες των απαιτούμενων ανθρωποωρών σε συνάρτηση με τις εργασίες
που θα εκπονηθούν, καθώς και, την έκπτωση που παραχωρήθηκε στο πλαίσιο της
διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η ζητηθείσα
αμοιβή είναι λογική δεδομένου ότι η αμοιβή@ανθρωποώρα για υπηρεσίες Αναλογιστή καθώς και
Ανώτερου Αναλογιστή συνάδει με αυτή που καθορίστηκε για την εκπόνηση ανάλογων μελετών
που ανατέθηκαν στον ίδιο Οίκο από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στο
παρελθόν.
6. Με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα και διαπιστώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με
τον Κανονισμό 9(2)(α) των Κ.Δ.Π. 201/2007, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση της
προσφοράς στον Οίκο i.e. Muhanna & Co, για το ποσό των €14000 συν ΦΠΑ.
7. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, υπέγραψαν Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης
εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας, η οποία και επισυνάπτεται.
Τα Μέλη,

……………….
Πρώτος Λειτουργός ΔΔΠρ.

………………..

…………………

Ανώτερος Λειτουργός ΔΔΠρ.

Λειτουργός ΔΔΠρ.
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