
 

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2022    Ώρα:  9:30 – 10.00 
 
Τόπος:  Γραφεία Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού   
 
Παρόντες:  
 

• Δημήτρης Παντελή, Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής 

• Άβιβος Παπαγεωργίου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης 

• Ελένη Θεμιστοκλέους, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός μεταγωγέα κορμού (core 
switch) “ARUBA 5406R zl2” - Αρ. Διαγωνισμού 11/2022 
 
Α. Εισαγωγή 
 
1. Σε συνεδρίαση στις 3 Οκτωβρίου 2022, πριν την έναρξη εξέτασης των Προσφορών, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 242/2012, όλα τα Μέλη της Υπηρεσιακής 
Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης (στο εξής ΥΕΑΑ), 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, όλα τα Μέλη της ΥΕΑΑ δήλωσαν ότι δεν 
έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το διαγωνισμό 
ούτε έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια 
μέχρι του τετάρτου βαθμού ούτε βρίσκονται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει 
πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία.  
 
2. Η ΥΕΑΑ πριν προχωρήσει στον έλεγχο της προσφοράς, διαπίστωσε ότι υπάρχουν οι 
διαθέσιμες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της ΑνΑΔ (άρθρο 4-7170) για κάλυψη του 
εκτιμώμενου κόστους του Διαγωνισμού (€15.000 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έτος 
2022. 
 
3.  Κατά την ίδια συνεδρία, η ΥΕΑΑ ενημερώθηκε από τον ηλεκτρονικό φάκελο του 
Διαγωνισμού για:  
 
(α)  την προκήρυξη του Διαγωνισμού που έγινε με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών, 

(β) την μία (1) προσφορά που υποβλήθηκε για το Διαγωνισμό, και 

(γ)  το άνοιγμά της που έγινε στην παρουσία των: 

• Γιάννη Μουρουζίδη, Γενικού Διευθυντή και  

• Μαρίας Καΐλη, Γραμματέα Αρμοδίου Οργάνου 

4.  (…) 



 

 
ΣΤ. Απόφαση 
 
14. Η ΥΕΑΑ λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα πιο πάνω, αποφάσισε την ανάθεση της 
σύμβασης στον Προσφέροντα Newcytech Business Solutions Ltd (α/α 1/1), στη βάση της 
παραγράφου 10.1 των Εγγράφων Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία «Η ανάθεση γίνεται 
στον Προσφέροντα, η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού, και έχει αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει χαμηλότερης τιμής», αφού η προσφορά του αναδείχθηκε κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
 
….............................  ….....................................  ….................................. 
 
Δημήτρης Παντελή  Άβιβος Παπαγεωργίου  Ελένη Θεμιστοκλέους 
Ανώτερος Λειτουργός  Λειτουργός Ανθρώπινου  Λειτουργός Ανθρώπινου 
Πληροφορικής  Δυναμικού 1ης Τάξης   Δυναμικού   
  

 
Συμφωνώ με την απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 
 
 
…...........................................    …........................................... 
 
Γιάννης Μουρουζίδης     Ημερομηνία 
Γενικός Διευθυντής 
 
Αριθμός Φακέλου:  ΑνΑΔ: 07.05.002.003 
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