ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Ημερομηνία: 28 Δεκεμβρίου 2021

Ώρα: 12:00 – 12:45

Τόπος: Διαδικτυακά
Παρόντες:
Κος Λεωνίδας Λεωνίδου, Ανώτερος Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού, Πρόεδρος
Κα Κωνσταντίνα Κυριάκου-Λιβέρη, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΠ), Μέλος
Κα Άντρη Κωνσταντίνου, Λογιστής, Μέλος
Απόντες:
Κα Δάφνη Συμεωνίδου, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΥΚ), Μέλος (άδεια
ανάπαυσης)
Παρακαθήμενη:
Κα Μαρία Καΐλη, Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού 1ης Τάξης, Γραμματέας
Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των
αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ – Αρ.
Διαγωνισμού 23/2021
1.
Στη βάση των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου
Οικονομικών για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, μέρος του προσωπικού της Αρχής δύναται να
εργάζεται από το σπίτι του, με τις κατάλληλες ηλεκτρονικές διευθετήσεις. Ενόψει τούτου, η
συνεδρία του Αρμοδίου Οργάνου πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής
Microsoft Teams. Ο Πρόεδρος του Αρμοδίου Οργάνου κάλεσε σε συνεδρία μέσω της εν λόγω
εφαρμογής τα Μέλη του Αρμοδίου Οργάνου και την Παρακαθήμενη.
2.
Στη συνεδρία, πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό
7 των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 242/2012, όλα τα Μέλη του Αρμοδίου Οργάνου δήλωσαν ότι θα
εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα
τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πρόσθετα, δήλωσαν ότι
δεν έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με τον
Διαγωνισμό, ούτε έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τέταρτου βαθμού ούτε βρίσκονται σε οξεία έχθρα με
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω
διαδικασία.
3.
Ενώπιόν του, το κάθε μέλος του Αρμοδίου Οργάνου, είχε σε ηλεκτρονική μορφή τα
ακόλουθα:
•

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
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•

Την Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ).

•

Τη μία (1) Προσφορά που υποβλήθηκε.

•

Τον σχετικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο.

(…)
8.
Συγκεκριμένα το Αρμόδιο Όργανο αποφάσισε την ανάθεση τη σύμβασης στον
Προσφέροντα α/α 1/1 IBM Italia S.p.A, αφού η Προσφορά του αναδείχθηκε κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όπως
προέκυψε μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Επίσης έδωσε οδηγίες στην ΥΣΕΑ όπως, σε
σχέση με την παράγραφο 7 πιο πάνω, στην επιστολή ανάθεσης της Σύμβασης στον
Προσφέροντα, συμπεριληφθεί αναφορά στη μη αποδοχή από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
των τροποποιήσεων που συμπεριέλαβε στην Οικονομική Προσφορά του.
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
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Λεωνίδας Λεωνίδου
Ανώτερος Λειτουργός
Διοίκησης και Προσωπικού
Πρόεδρος

Κωνσταντίνα Κυριάκου-Λιβέρη
Ανώτερος Λειτουργός
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΠ)
Μέλος

Άντρη Κωνσταντίνου
Λογιστής
Μέλος

Συμφωνώ με την πιο πάνω απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.
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_____________________

Γιάννης Μουρουζίδης
Γενικός Διευθυντής
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