
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου
που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου

τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 ττ.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής
κος Λοί'ζος Θεοφίλου, Λογιστής | Μέλη
κος Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής (~ Συμβουλίου
κα Μαρία Χρυσοστόμου, | Προσφορών

Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

13.25.050.032 τονΑνοικτός Διαγωνισμός για την "Αγορά υπηρεσιών για
υπολογισμό της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών
εργαλείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των προνοιών
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS)" -
Διανωνισυός Γ.Λ. 10/2020

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής
Λογιστικών Υπηρεσιών, καλωσόρισε τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ), μελετήθηκε η σχετική με το πιο πάνω θέμα Έκθεση
Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ. 13.25.050.032 ημερ.
11/11/2020.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κο Γιώργο Μιχαήλ,
Λειτουργό Γενικού Λογιστηρίου Α', Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης ο οποίος
ανέφερε ότι, μέσω του παρόντος ανοικτού διαγωνισμού, η Συντονιστική Αναθέτουσα
Αρχή στοχεύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής και ποιότητας, να συνάψει Σύμβαση Υπηρεσιών με σκοπό τον υπολογισμό
της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών εργαλείων της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη βάση των προνοιών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS).

3. Ο κος Μιχαήλ ανέφερε ότι προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι τρεις (3) οικονομικοί
φορείς:-

1. Baker Tilly Klitou & Partners Ltd
II. KPMG Ltd
III. Deloitte Ltd.

4. Ακολούθησαν έλεγχοι των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της
προσωπικής κατάστασης των τριών (3) προσφοροδοτών, κατά τους οποίους δεν
διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα
έγγραφα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, ανέφερε ο κος Μιχαήλ, η Επιτροπή
Αξιολόγησης προχώρησε σε έλεγχο των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των
τριών (3) οικονομικών φορέων κατά τον οποίον διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις
απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού μόνον από τον προσφοροδότη Baker Tilly
Klitou & Partners Ltd, η προσφορά του οποίου δεν προχωρεί σε περαιτέρω αξιολόγηση,
παραλες τις διευκρινήσεις/δικαιολογητικά που δόθηκαν.
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5. Στη συνέχεια ο κος Μιχαήλ παρουσίασε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
των δύο (2) οικονομικών φορέων KPMG Ltd και Deloitte Ltd με βάση τα κριτήρια που
περιγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισμού η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την
ακόλουθη κατάταξη:-

Αριθμός
Κατάταξης

1
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Οικονομικός
Φορέας

Βαθμολογία Τεχνικής
Προσφορά

KPMG Ltd 90,00
Deloitte Ltd 89,00

6. Μετά την αποχώρηση του κου Μιχαήλ, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ,
κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως δοθούν
οδηγίες στην Επιτροπή Αξιολόγησης για υποβολή εκ νέου της Έκθεσης Αξιολόγησης με
συγκεκριμένες ανακατατάξεις όσον αφορά στη δομή και παρουσίαση της, προκειμένου
να διασαφηνίζεται καλύτερα ο τρόπος υπολογισμού και η αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών των πιο πάνω οικονομικών φορέων.

7. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κος Γιώργος Μιχαήλ, Λειτουργός Γενικού
Λογιστηρίου Α', Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

Επικυρούνται:
Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: ....Ls(.l2..(r.Z.J.....................
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