
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
16/2019/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
9 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 πμ-10:30 πμ

Aίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Αρ. 302, 3ος όροφος 

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ανδρέας Παναγιώτου, Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος
Νικόλ Φινοπούλου, Μέλος
Αλέκος Βίδρας, Μέλος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Κρίστης Χασάπης, Μέλος (Ιατρικοί Λόγοι) 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6549/2019  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Αρ. UCY-2018-032-ΥΔΣ – Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και
συναφών υπηρεσιών για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την υποβληθείσα Έκθεση Αξιολόγησης και ενημερώθηκε για όλα
όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία
και  αποφάσισε τα ακόλουθα,  σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται  στην έκθεση
αξιολόγησης: 
 
(α) την κατακύρωση μέρους του αντικειμένου του διαγωνισμού στον προσφέροντα IMPRINTA
LTD, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή και ικανοποιεί τους
Όρους και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του Διαγωνισμού για  τις  εκτυπωτικές  εργασίες  που
περιλαμβάνονται  στον σχετικό πίνακα κατακύρωσης που επισυνάπτεται  ως Παράρτημα Θ
στην έκθεση αξιολόγησης, για το συνολικό ποσό των €154.778,33 (συνολικό ποσό κατακύρωσης
€110.555,95 + Δικαίωμα Προαίρεσης €44.222,38), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
(β) την κατακύρωση μέρους του αντικειμένου του διαγωνισμού στον προσφέροντα PRINTCO
CASSOULIDES LTD, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή και
ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού για τις εκτυπωτικές
εργασίες  που περιλαμβάνονται  στον  σχετικό  πίνακα κατακύρωσης που επισυνάπτεται  ως
Παράρτημα Ι στην έκθεση αξιολόγησης, για το συνολικό ποσό των €78.662,99 (συνολικό ποσό
κατακύρωσης €56.187,85 + Δικαίωμα Προαίρεσης €22.475,14), μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 
 
(γ) την  κατακύρωση  μέρους  του  αντικειμένου του  διαγωνισμού  στον  προσφέροντα  A.
PIASTRCOPIES & PRINTING SERVICES LTD, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή
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με  τη  χαμηλότερη  τιμή  και  ικανοποιεί  τους  Όρους  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του
Διαγωνισμού  για  τις  εκτυπωτικές  εργασίες  που  περιλαμβάνονται  στον  σχετικό  πίνακα
κατακύρωσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Κ στην έκθεση αξιολόγησης, για το συνολικό
ποσό των €42.905,42  (συνολικό  ποσό κατακύρωσης €30.646,73  +  Δικαίωμα Προαίρεσης
€12.258,69), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Κοινοποίηση απόφασης: 
 

Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΥΔΣ, Ιδιοκτήτρια Έργου
Γιάννη Ιωάννου, Λειτουργό Πανεπιστημίου, ΥΔΣ, Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης
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