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ΜΕΡΟΣ ΑΜΕΡΟΣ ΑΜΕΡΟΣ ΑΜΕΡΟΣ Α: : : : ΟΟΟΟ∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ    

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο Προσφέρων που θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Το <ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ>  που εδρεύει στην < ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11, 

8220, ΧΛΩΡΑΚΑ-ΠΑΦΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ>. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προµήθεια  A) 50 οµπρελών  παραλίας και B) 50 τραπεζάκια/σταχτοδοχεία οµπρέλας, 

Γ)100 ξαπλώστρων (κρεβατάκια παραλίας), όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα 

∆ιαγωνισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η απόφαση που εκδίδει το Αρµόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία η Σύµβαση 

ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΌΡΓΑΝΟ  

Όργανο που συστήνεται δυνάµει των Κανονισµών, το οποίο, µέσα στο πλαίσιο των εξουσιών 

που του χορηγούνται, επιλαµβάνεται και χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων. 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ 

Αρµόδια Αρχή είναι το Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας.  

∆ΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ 

Η υποβολή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές 

πιστοποιήσεις ή ακόµα και η συµπλήρωση ελλείψεων λόγω µη υποβολής απαιτούµενων 

πιστοποιητικών, νοουµένου ότι αυτά κατέχονταν από τον προσφέροντα πριν την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών.  

ΈΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα και τυχόν διορθωτικά έγγραφα που εκδίδονται για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Η εκτιµώµενη, από την Αναθέτουσα Αρχή, ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 

Αντικειµένου της Σύµβασης, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α, συµπεριλαµβανοµένων 

τυχόν δικαιωµάτων προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύµβασης.  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Οποιοσδήποτε  οικονοµικός φορέας έχει συσχετιστεί µε το ∆ιαγωνισµό στο Σύστηµα. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα (∆ηµοτικοί) Κανονισµοί  [Κ∆Π 243/2012] όπως 

τυχόν έχουν τροποποιηθεί. 

ΝΟΜΟΣ 

Ο περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή Θέµατα 

Νόµος του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016}, όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 

φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει 

την προµήθεια προϊόντων στην αγορά. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας έχει υποβάλει προσφορά.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική και οικονοµική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, που 

καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα. 

ΣΥΜΒΑΣΗ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Το Μέρος Β των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, όπως θα συµπληρωθεί µετά την ανάθεση της 

Σύµβασης και θα συνυπογραφεί από τους συµβαλλοµένους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων (eProcurement) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.eprocurement.gov.cy 

2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούµενοι στο παρόν Μέρος Α, θα έχουν την έννοια που 

αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόµος, οι Κανονισµοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού. 

3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για 

διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία των Εγγράφων 

∆ιαγωνισµού. 

 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθµός ∆ιαγωνισµού ΚΣΧ/26(02)-2020  

2.2 Αντικείµενο της Σύµβασης Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια: 

A) 50 οµπρελών παραλίας , B) 50 

τραπεζιών/σταχτοδοχείων οµπρέλας και Γ) 100 

ξαπλώστρων (κρεβατιών παραλίας), που εντάσσεται στις 

κατηγορίες CPV-39113400 και CPV-39295100 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.3 Εκτιµώµενη Αξία ∆εκατρείς Χιλιάδες (€13.000) ευρώ συνολικά µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

(Προϋπολογισµός: Προϊόν A) 2.500,00 Ευρώ, 

Προϊόν Β)  500,00 Ευρώ), Γ) 10.000,00 Ευρώ 

2.4 Χρηµατοδότηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 

2.5 ∆ιαδικασία διαγωνισµού Ανοικτός διαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης 

προµηθειών 

2.6 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής – ποιότητας 

2.7 Αναθέτουσα Αρχή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 

2.8 Αρµόδιος Λειτουργός  <Καραπάνος Κωνσταντίνος> 

<Λεωφ. Ελευθερίας 11, 8220, Χλώρακα-Πάφος-

Κύπρος > 

<τηλέφωνο επικοινωνίας : +357-26-273721> 

<αριθµός τηλεοµοιοτύπου: +357-26-273721> 

<ηλεκτρονική διεύθυνση: > 

2.9 Περίοδος διάθεσης 

Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Έως την προθεσµία υποβολής προσφορών 

2.10 Τόπος και τρόπος διάθεσης 

Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν 

αντίγραφο των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού , χωρίς 

καµία χρέωση , µέσα από το χώρο του 

συγκεκριµένου διαγωνισµού στο Σύστηµα 

(www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραµµένοι 

Οικονοµικοί Φορείς προτρέπονται να 

συσχετιστούν µε το χώρο του διαγωνισµού , ώστε 

να ενηµερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις 

ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά 

τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισµού. Οι µη 

εγγεγραµµένοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να 

εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο 

Σύστηµα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή 

στο Σύστηµα µπορούν να επικοινωνήσουν µε την 

οµάδα υποστήριξης του Συστήµατος στον αρ. 

τηλεφώνου  +357 22-605050   . 

2.11 Προθεσµία υποβολής 

σχολίων / ερωτήσεων / 

εισηγήσεων 

 

Χρόνος και τόπος ανοικτής 

• Έως 11/02/2020 – 10:00π.µ. 

 

 

 

• ∆εν εφαρµόζεται 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

συνάντησης (εάν 

εφαρµοστεί) 

 

Χρόνος και τόπος επιτόπιας 

επίσκεψης (εάν εφαρµοστεί) 

 

Αποστολή απαντήσεων από 

την Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

• ∆εν εφαρµόζεται  

 

 

• 14/02/2020 

2.12 Προθεσµία υποβολής 

Προσφορών 

Έως 21/02/2020 και ώρα 13:00µ.µ. 

2.13 Τόπος υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων 

(eProcurement) στο χώρο του διαγωνισµού στην 

ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy. 

2.14 ∆έσµευση µη Απόσυρσης 

της Προσφοράς 

5% του ποσού της προσφοράς 

 

2.15 ∆ιάρκεια ισχύος Προσφορών Τέσσερεις (4) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών  

2.16 Γλώσσα σύνταξης 

Προσφοράς 

Ελληνική  

2.17 Νόµισµα Προσφοράς  Ευρώ 

2.18 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία 

παρουσίασης / επίδειξης 

δειγµάτων  

 10 µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

2.19 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία 

γνωστοποίησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

2 βδοµάδες από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

2.20 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία 

υπογραφής σύµβασης 

1 µήνας από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

2.21 Τόπος παράδοσης 

Προµηθειών 

Αποθήκες Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας ή 

όπου αλλού υποδειχθεί εντός των διοικητικών 

ορίων. 

2.22 ∆ιάρκεια εκτέλεσης της 

Σύµβασης 

Ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης 

2.23 Συντελεστής αναγωγής σε 
σηµερινές τιµές 

∆εν εφαρµόζεται 
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3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Ισχύουσα Νοµοθεσία 

1. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους σχετικούς µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

Νόµους και Κανονισµούς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα: 

α. τον περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή 

Θέµατα Νόµο του 2016, ο οποίος έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 {Ν.73(Ι)/2016}. 

β. τους περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) 

Κανονισµοί του 2012, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 6 Ιουλίου 2012 (Κ∆Π 242/2012). 

γ. τους περί της ∆ιαχείρισης της Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και των ∆ιαδικασιών 

Αποκλεισµού των Οικονοµικών Φορέων από ∆ιαδικασίες Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Κανονισµούς του 2016, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (Κ∆Π 138/2016). 

δ. τον περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον Τοµέα της Σύναψης των ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Νόµο του 2010, ο οποίος έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 19 Νοεµβρίου 2010 {Ν.104(Ι)/2010}. 

ε. τους περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισµούς 

(Κ∆Π249/2009). 

Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νοµοθεσίας µπορούν να έχουν οι Οικονοµικοί Φορείς 

µέσω της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy 

 

3.2 Γενικές Αρχές 

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι Οικονοµικοί Φορείς οι οποίοι πληρούν τις 

νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα 

∆ιαγωνισµού. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό Νόµο 

και Κανονισµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που επηρεάζει, άµεσα ή έµµεσα, τις διαδικασίες που 

αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισµού και την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης. 

3. Το Αρµόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις Προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, ενώ είναι δυνατό, 

κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και Προσφορές που 

παρουσιάζουν τυχόν ασήµαντες αποκλίσεις. Ως ασήµαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις 

που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειµένου της Σύµβασης ή την ποιότητα των 

προµηθειών, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 
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4. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρµοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και αδύνατο να 

αξιολογηθούν ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού ή/και αιρέσεις, 

χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

5. Τυχόν προσπάθεια εκ µέρους Προσφέροντος ή για λογαριασµό του να επηρεασθεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρµόδιου Οργάνου κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση µε τη διαδικασία ή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, 

επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του. 

6. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόµιµη εξουσία και µε 

δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση µε το διαγωνισµό, 

αποκλείονται της συµµετοχής τους. 

 

3.3 Προστασία Οικονοµικών Φορέων 

1. Κάθε Ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η Σύµβαση και ο οποίος 

υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που 

προηγείται της σύναψης της Σύµβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε 

διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωµα να  προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον 

Τοµέα της Σύναψης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 

2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόµενος 

καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό 

Λογαριασµό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (www.tra.gov.cy).  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και τα δικαιώµατα επί αυτών 

ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού από τους Οικονοµικούς Φορείς επιτρέπεται µόνον για τις 

ανάγκες προετοιµασίας των Προσφορών τους. 

 

4.2 Περιεχόµενα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

1. Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού συνίστανται: 

α. στην Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, 

β. στο παρόν Μέρος Α «Οδηγίες προς τους Οικονοµικούς Φορείς»  

γ. στο Μέρος Β «Συµφωνία - Ειδικοί όροι σύµβασης»  

δ. στο Παράρτηµα I «Γενικοί Όροι Σύµβασης» 

ε. στο Παράρτηµα ΙΙ «Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές»  

στ. στο συνηµµένο Προσάρτηµα µε Υποδείγµατα Εντύπων,  και συγκεκριµένα: 

• Έντυπο 1: Τεχνική Προσφορά 
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• Έντυπο 2: ∆έσµευση µη Απόσυρσης της Προσφοράς 

• Έντυπο 3: ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης 

• Έντυπο 4: Τεκµηρίωση Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (∆εν 

εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται) 

• Έντυπο 5: Τεκµηρίωση Τεχνικών και Επαγγελµατικών ικανοτήτων (∆εν εφαρµόζεται 
και δεν επισυνάπτεται) 

• Έντυπο 6: Βιογραφικό Σηµείωµα (∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται) 

• Έντυπο 7: Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων 

• Έντυπο 8: Πίνακας προσφοράς και συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

• Έντυπο 9: Πίνακας στοιχείων κατασκευαστή/κατασκευαστών 

• Έντυπο 10: Πίνακας Παρουσίασης Οµάδας Έργου (∆εν εφαρµόζεται και δεν 

επισυνάπτεται)  

• Έντυπο 11: Οικονοµική Προσφορά 

• Έντυπο 12: Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης 

• Έντυπο 13: Κατάσταση Πιστοποιητικών Αναδόχου 

• Έντυπο 14: Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης  

• Έντυπο 15: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (Ελληνικά και Αγγλικά) (∆εν 

εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται) 

• Έντυπο 16: Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας  

• Έντυπο 17: ∆ήλωση Άλλων Φορέων. (∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται) 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγγραφα διαγωνισµού δεν είναι πλήρη, σύµφωνα µε το 

προηγούµενο εδάφιο, οι οικονοµικοί φορείς δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή 

την συµπλήρωση των εγγράφων. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη πληρότητας των εγγράφων, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4.3 Λήψη Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

1. Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού, χωρίς καµία χρέωση, 

µέσα από το χώρο του συγκεκριµένου ∆ιαγωνισµού στο Σύστηµα 

(www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραµµένοι Οικονοµικοί Φορείς προτρέπονται να 

συσχετιστούν µε το χώρο του ∆ιαγωνισµού ώστε να ενηµερώνονται για οποιεσδήποτε 

διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος 

∆ιαγωνισµού. Οι µη εγγεγραµµένοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να εγγραφούν δωρεάν 

ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστηµα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστηµα 

µπορούν να επικοινωνήσουν µε την οµάδα υποστήριξης του Συστήµατος στον αρ. τηλεφώνου: 

+357 22-605050 (επιλογή 2). 

Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέας και να λαµβάνει 

ειδοποιήσεις από το Σύστηµα, θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος ως χρήστης µε τους 

προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί µε το διαγωνισµό. 
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5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 ∆ιευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε µικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή 

τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, τις οποίες θα δηµοσιεύει στο 

Σύστηµα (www.eprocurement.gov.cy), ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόµατα 

από το Σύστηµα  σε όλους τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς που έχουν συσχετιστεί 

µε το διαγωνισµό, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.11. 

 

5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόµενους 

1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά µε τους όρους 

των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς 

εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.11. Τα αιτήµατα για διευκρινήσεις πρέπει να 

υποβάλλονται µέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήµατος, στο χώρο του ∆ιαγωνισµού. 

2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις ζητηθούν 

σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, η Αναθέτουσα Αρχή δηµοσιεύει συµπληρωµατικά 

έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο Σύστηµα εντός της προθεσµίας της παραγράφου 

2.11, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόµατα προς όλους τους Οικονοµικούς Φορείς 

που έχουν συσχετιστεί µε το διαγωνισµό. 

3. Οι Οικονοµικοί Φορείς σε καµία περίπτωση δε δύνανται να επικαλεστούν προφορικές 

απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε ∆ηµόσιο Λειτουργό. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

δεσµεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις. 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αυτό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, τα οποία είναι 

εγκατεστηµένα νόµιµα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και 

κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

στον τοµέα των ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή 

Προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου. 

β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας θα πρέπει να πληρούν την απαίτηση της νόµιµης 

εγκατάστασης όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω. 

3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή ούτε για την 

υποβολή της Προσφοράς τους ούτε και για την υπογραφή της Σύµβασης. 
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4. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε 

σε µία µόνο κοινοπραξία. 

5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, να 

χρησιµοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωµένος να δηλώσει στην Τεχνική του 

Προσφορά, αναφέροντας και το µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης που αυτοί πρόκειται να 

υλοποιήσουν. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τµήµα της 

σύµβασης σε υπεργολάβους, ο Προσφέρων κατά την ετοιµασία της προσφοράς του έχει λάβει 

γνώση κατά πόσον ο ίδιος υπεργολάβος συµµετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε 

άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισµό. (∆εν εφαρµόζεται) 

6. Εφόσον ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια της 

παραγράφου 6.3 ή/και της παραγράφου 6.4, αυτοί οι φορείς θα πρέπει να πληρούν την 

απαίτηση της νόµιµης εγκατάστασης, όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.  

 

6.2 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα 

1. Για την υπογραφή της σύµβασης, οι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: 

α. να µην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους, ή/και να µην υφίσταται 

παραδοχή  τους για: 

(i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης 

– Πλαισίου 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24
ης

 Οκτωβρίου 2008 για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόµενη δυνάµει του άρθρου Κ. 3 

παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  και στο άρθρο 2 

παράγραφος (1) της Απόφασης -Πλαισίου 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και 

όπως ορίζεται στη ∆ηµοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,   

(iv) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 

2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος ως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεµπόδισης και 

Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες Νόµων 

του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 

περί της Πρόληψης και της Καταπολέµησης της Εµπορίας και Εκµετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυµάτων Νόµου του 2014.  
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Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει 

παραδοχή του, είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. να µην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, εφόσον 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, 

σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή στη χώρα 

όπου είναι εγκατεστηµένοι ή έχει αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µε τα κατάλληλα 

µέσα, 

γ. να µην τελούν υπό πτώχευση, να µην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, ή να µην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή να µην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή  να µην 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή να µην  βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη 

σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

δ. να µην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω 

την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε κατάλληλα µέσα από την 

Αναθέτουσα Αρχή, 

ε. να µην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή στο 

συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς, 

µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

στ. να µην εµπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 

του Νόµου, που δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα 

ζ. να µην εµπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 

συµµετοχή τους κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 38 του Νόµου, που δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 

παρεµβατικά, µέσα, 

η. να µην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδης απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,  προηγούµενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις, 

θ. να µην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να µην έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

και να είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε το 

άρθρο 59 του Νόµου. 

ι. να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και  

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισµό Κ∆Π 747/2003, όπως 

τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονοµικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 
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3. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες 

επικαλείται ο Προσφέρων, κατά την έννοια των σχετικών εδαφίων των παραγράφων 6.3 ή/και 

6.4. 

4. Σε περίπτωση που έχουν αναληφθεί διορθωτικές ενέργειες εκ µέρους του προσφέροντα, σε 

σχέση µε οποιαδήποτε γεγονότα/καταστάσεις που δυνατόν να θεωρηθούν ότι συνιστούν κάποιο 

από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισµού, οι ενέργειες αυτές να δηλωθούν από τον 

προσφέροντα κατά την υποβολή της προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει τα 

δηλωθέντα από τον Προσφέροντα, και σε περίπτωση που αυτά κριθούν ως µη ικανοποιητικά, 

πριν από τυχόν απόρριψη της προσφοράς και προκειµένου να καταλήξει στην τελική της 

απόφαση, θα ζητήσει εγγράφως τις απόψεις του. 

 

6.3 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (∆εν εφαρµόζεται) 

 

6.4 Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες (∆εν εφαρµόζεται) 

Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες: 

1. Ο αριθµός των µονίµων εργοδοτουµένων του Οικονοµικού Φορέα, κατά µέσο όρο την τελευταία 

τριετία, δεν πρέπει να είναι µικρότερος από <αριθµός ολογράφως (αριθµητικά)>.  

2. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον <αριθµός 

συµβάσεων> συµβάσεις, τουλάχιστον αξίας <ποσό αριθµητικώς σε ευρώ> Ευρώ η κάθε µία,  

µε αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων <είδος προϊόντων> και µε ποσοστό συµµετοχής 

τουλάχιστον <ποσοστό επί τοις εκατό>. Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σηµαίνει κατά 

ποσοστό υλοποίησης της σύµβασης τουλάχιστον 80%. 

3. να έχει συµπεριλάβει στην προτεινόµενη Οµάδα Έργου για την υλοποίηση του Αντικείµενου της 

Σύµβασης, βασικούς εµπειρογνώµονες, τα προσόντα των οποίων αναφέρονται ως ελάχιστα 

απαιτούµενα πιο κάτω: 

Βασικός Εµπειρογνώµονας 1: Υπεύθυνος  Αναδόχου 

< προσόντα και δεξιότητες > 

< γενική επαγγελµατική εµπειρία > 

< ειδική επαγγελµατική εµπειρία > 

Βασικός Εµπειρογνώµονας 2: < εξειδίκευση π.χ. νοµικά θέµατα > 

< προσόντα και δεξιότητες > 

< γενική επαγγελµατική εµπειρία > 

< ειδική επαγγελµατική εµπειρία > 

κλπ. 

Η Οµάδα Έργου δύναται να στελεχωθεί και µε άλλους εµπειρογνώµονες (λοιποί 

εµπειρογνώµονες), πέραν των βασικών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται πιο πάνω, στην 

περίπτωση που οι προσφέροντες κρίνουν, κατά την ετοιµασία της προσφοράς τους, ότι είναι 

απαραίτητοι για την επιτυχή υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης. 
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Το κόστος του προσωπικού υποστήριξης πρέπει να συνυπολογιστεί στη τιµή της  προσφοράς 

(να συµπεριλαµβάνεται στις τιµές χρέωσης της ανθρωποαπασχόλησης των εµπειρογνωµόνων). 

4. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη της κοινοπραξίας. Να σηµειωθεί ότι 

όσον αφορά την προϋπόθεση σχετικά την επιτυχή υλοποίηση των συµβάσεων αυτή δύναται να 

πληρείται αθροιστικά µόνο όσο αφορά τον αριθµό των συµβάσεων.  

5. Ο προσφέρων, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016, δύναται να 

στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών µε 

αυτόν/ους για την ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι 

σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους. 

 

6.5 ∆έσµευση µη Απόσυρσης της Προσφοράς 

1. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:  

α αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

β έχει υποβάλει ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό, ή  

γ έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 

περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την υπογραφή 

της Σύµβασης: 

(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσει εµπρόθεσµα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό 

και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου και/ή να 

εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συµµετοχή του στο 

διαγωνισµό, ή 

(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύµβαση, 

δύναται να  επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισµό από του δικαιώµατος ανάθεσης της Σύµβασης,  

β. οι προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφορικά µε συµµετοχή 

σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση δηµόσιας σύµβασης. 

2. Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως 

αποζηµίωση ποσό ίσο µε το 5% της τιµής της προσφοράς του ή του µέρους αυτής που έχει 

αποσυρθεί. 

3. Η ∆έσµευση µη Απόσυρσης της Προσφοράς πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Έντυπο 2. 
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Κυριότητα 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά τη 

διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα της 

επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαµβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές  και αφορούν 

προσωπικά δεδοµένα, θα χρησιµοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της 

αξιολόγησης και τηρουµένων των προνοιών της Νοµοθεσίας. 

 

7.2 Εµπιστευτικότητα 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεµιτά συµφέροντα των Προσφερόντων σε ότι 

αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα των 

επιχειρήσεών τους. 

2. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν, στην Τεχνική τους Προσφορά, τις 

πληροφορίες που θεωρούν εµπιστευτικές και επιθυµούν να µην γνωστοποιηθούν σε τρίτους, 

αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εµπιστευτικές. 

 

7.3 Χρόνος Ισχύος 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόµενος στην παράγραφο 2.15. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 

3. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες, πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών για 

το  αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες  

οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς εντός του χρονικού διαστήµατος το οποίο θα καθορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορά της οποίας ο προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς 

στην αιτούµενη από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση ισχύος των προσφορών,  απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

7.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του Αντικειµένου 

της Σύµβασης. 

 

7.5 Υποβολή Προσφοράς για µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης 

Προσφορές για µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 



Page 17 of 26 

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

1. Οι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.12. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του χώρου του συγκεκριµένου διαγωνισµού 

στο Σύστηµα (www.eprocurement.gov.cy). 

3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσµες, Προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την 

καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα.  

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους µέσω του 

Συστήµατος, πριν την τελευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών.  

5. Ουδεµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των 

Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες µετά την τελευταία προθεσµία 

υποβολής τους, εξαιρουµένων των προνοιών της παραγράφου 9.5. 

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την 

τελευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά ή µέρος της 

αποσυρθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Ανάθεση της Σύµβασης, 

β. σε καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή ως αποζηµίωση ποσού ίσο µε το 5% της τιµής της 

προσφοράς του ή του µέρους αυτής που έχει αποσυρθεί, και 

γ. στις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφορικά µε 

συµµετοχή σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση δηµόσιας σύµβασης. 

 

8.2 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής  

1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά µέσω του Σύστηµατος, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην 

παράγραφο 2.16. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, µπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 

2. Η Προσφορά συντάσσεται σε τρεις ενότητες, ως εξής:  

Α. Ενότητα «Προϋποθέσεις Συµµετοχής»  

Β. Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

Γ. Ενότητα «Οικονοµική Προσφορά» 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, είναι µεγάλα σε όγκο και η ηλεκτρονική 

υποβολή τους δύναται να δηµιουργήσει πρόβληµα, γίνονται δεκτά και σε έντυπη µορφή ή µε τη 

µορφή συνδέσµου (link).  

Σηµειώνεται ότι το µέγιστο µέγεθος ηλεκτρονικής προσφοράς που µπορεί να υποβληθεί στο 

Σύστηµα έχει καθορισθεί στα 100ΜΒ. 

3. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, ο Προσφέρων να αναφέρει σε 

συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
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4. Όλα τα Έντυπα / ∆ηλώσεις που απαιτούν υπογραφή  πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

5. Αναλυτικός Οδηγός για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών διατίθεται στην 

Ενότητα «Βοήθεια» στο Σύστηµα.  

Πριν την καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών, οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν 

να επικοινωνούν εντός των εργάσιµων ωρών στα τηλέφωνα που αναφέρονται στον πιο πάνω 

Οδηγό, για καθοδήγηση σχετικά µε την υποβολή της προσφοράς τους στο Σύστηµα. 

6. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα για έναρξη της υποβολής προσφοράς ηλεκτρονικά, µέχρι 

την καταληκτική προθεσµία για την υποβολή προσφορών που καθορίζεται στα έγγραφα 

διαγωνισµού. ∆εδοµένου ότι η υποβολή ξεκίνησε πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα το 

σύστηµα επιτρέπει τη συνέχιση της φόρτωσης/ανεβάσµατος της προσφοράς για χρονικό 

διάστηµα µέχρι και 30 λεπτά µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής. Για όσες προσφορές δεν 

έχει καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της φόρτωσης τους στο σύστηµα µετά και τη λήξη των 30 

λεπτών ή έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί εντός αυτής της περιόδου, αυτές απορρίπτονται 

και δεν καταχωρούνται στο σύστηµα. Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη ή επανέναρξη της 

διαδικασίας υποβολής προσφοράς µετά την πάροδο της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας 

για υποβολή προσφοράς και οποιοδήποτέ πρόβληµα πιθανόν προκύψει κατά την περίοδο αυτή 

δεν θα µπορεί να λυθεί µε διορθωτικές ενέργειες. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί αστάθµητοι τεχνικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την ταχύτητα της ανάρτησης της προσφοράς στο σύστηµα,  συστήνεται όπως η έναρξη της 

διαδικασίας υποβολής ξεκινήσει εγκαίρως, αφήνοντας τον απαραίτητο χρόνο  τόσο για την 

ολοκλήρωση της υποβολής, όσο και για την επίλυση θεµάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι µε βάση το Νοµοθετικό Πλαίσιο, ο κάθε οικονοµικός φορέας που 

χρησιµοποιεί το σύστηµα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της υλικοτεχνικής 

υποδοµής που ο ίδιος διαθέτει,  για την ποιότητα και ταχύτητα σύνδεσης του στο διαδίκτυο και, 

κατ’ επέκταση την αποτελεσµατικότητα της χρήσης του συστήµατος από αυτόν.  

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντα ο οποίος θα 

πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ούτως ώστε όχι µόνο να ξεκινήσει αλλά και να 

ολοκληρωθεί η υποβολή της προσφοράς εντός των πιο πάνω προθεσµιών. 

 

8.3 Περιεχόµενα Προσφορών 

8.3.1 Ενότητα «Προϋποθέσεις Συµµετοχής» 

1. Τη ∆έσµευση µη Απόσυρσης της Προσφοράς (Έντυπο 2) 

2. Για την πιστοποίηση του δικαιώµατος συµµετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. 

β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νοµικών προσώπων, θα πρέπει να 

κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχον νοµικό πρόσωπο στην 

κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συµφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα 

υπογράφουν όλοι οι συµµετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται: 

(ι) η πρόθεση του κάθε συµµετέχοντα για συµµετοχή στην κοινοπραξία, 
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(ιι) το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία,  

(ιιι) ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και 

(ιv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

3. Για την πιστοποίηση της Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, συµπληρωµένο το 

Έντυπο 4. Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες, κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισµού, την υποβολή οποιονδήποτε στοιχείων 

τεκµηρίωσης κρίνει απαραίτητο, σχετικά µε τα δηλωθέντα στο Έντυπο 4. (∆εν εφαρµόζεται) 

4. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων, τα ακόλουθα στοιχεία: (∆εν 

εφαρµόζεται) 

α. Κατάσταση του απασχολούµενου µε µόνιµη σχέση εργασίας προσωπικού, 

συµπληρώνοντας το σχετικό πίνακα στο Έντυπο 5.  

β. Κατάλογο δέκα (10) το πολύ συµβάσεων, συµπληρώνοντας το σχετικό πίνακα στο Έντυπο 

5.  

γ. Στοιχεία τεκµηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συµβάσεων, ως εξής: 

• Εάν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι ∆ηµόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που έχει 

εκδοθεί από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή,  

• Εάν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν είναι 

δυνατόν, απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα 

στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύµβαση.  

δ. Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα των βασικών εµπειρογνωµόνων της Οµάδας Έργου 

σύµφωνα µε το Έντυπο 6. 

5. Σε περίπτωση που στην Οµάδα Έργου περιλαµβάνονται βασικοί εµπειρογνώµονες, που δεν 

είναι µόνιµοι εργοδοτούµενοι του Προσφέροντα, δηλώσεις των προσώπων αυτών, µε τις οποίες 

θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας µε τον Προσφέροντα και ότι 

αποδέχονται τους όρους του διαγωνισµού. (∆εν εφαρµόζεται) 

6. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια 

των σχετικών εδαφίων των παραγράφων 6.3 ή/και 6.4, απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων 

των φορέων αυτών, µε τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση 

ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του, τους κατά περίπτωση, 

αναγκαίους πόρους (Έντυπο 17).  

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) πιο πάνω πρέπει 

να συµπεριλαµβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα µε τους 

διατιθέµενους πόρους. (∆εν εφαρµόζεται) 

Επιπρόσθετα, να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο 2 (α) πιο 

πάνω. 

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων και στην Οµάδα 

Έργου περιλαµβάνονται εµπειρογνώµονες που είναι µόνιµοι εργοδοτούµενοι των άλλων 

φορέων δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων των προσώπων αυτών, οι οποίες απαιτούνται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 5 πιο πάνω και την παράγραφο 8.3.2 πιο κάτω.  

7. Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων (Έντυπο 7). 
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Πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε 

σχέση µε την προστασία των εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, µπορούν να ληφθούν από 

την Ιστοσελίδα του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli). 

 

8.3.2 Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

1. Το Έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 1). 

2. Την Τεχνική Προσφορά  η οποία περιλαµβάνει: 

α. Αναλυτική παρουσίαση των προσφερόµενων προϊόντων και των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών, µε τη συµπλήρωση του Πίνακα Προσφοράς και Συµµόρφωσης µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 8).  

β. Καταλόγους και φυλλάδια κατασκευαστών. Σε περίπτωση όπου οι κατάλογοι αυτοί είναι 

µεγάλοι σε όγκο και η υποβολή τους ηλεκτρονικά δύναται να δηµιουργήσει πρόβληµα, 

γίνονται δεκτοί και σε έντυπη µορφή ή µε την µορφή συνδέσµου (link). 

Σηµειώνεται ότι το µέγιστος µέγεθος ηλεκτρονικής προσφοράς που µπορεί να υποβληθεί στο 

Σύστηµα έχει καθορισθεί στα 100ΜΒ  

γ. Στην περίπτωση προσφοράς προϊόντων που κατασκευάζονται σε χώρα εκτός Ε.Ε., 

δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια(ες) αγορά(ες) κράτους µέλους κυκλοφορεί το 

υπό προµήθεια προτεινόµενο προϊόν και να δηλώνεται επίσης ότι ο Προσφέρων θα 

παρουσιάσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πίνακα πελατών ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε 

από τον κατασκευαστικό οίκο.  

δ. ∆ήλωση σχετικά µε τους υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιµοποιήσει καθώς και το 

ακριβές µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης που αυτοί θα υλοποιήσουν. (∆εν 

εφαρµόζεται) 

ε. Σε περίπτωση που τα προϊόντα κατασκευάζονται ολικά ή µερικά από κατασκευαστή που 

είναι άλλος από τον Προσφέροντα, πίνακα µε στοιχεία των κατασκευαστών αυτών (Έντυπο 

9). 

στ. Με την υποβολή της Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα πρέπει εντός  µιας βδοµάδας 

από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, όπως προνοείται στην παρ.2.18, να 

προσκοµίσουν δείγµατα των προσφερόµενων προϊόντων στην επιτροπή που θα οριστεί 

από το Κ.Σ. Χλώρακας.  

8.3.3 Ενότητα «Οικονοµική Προσφορά» 

1. Την Οικονοµική Προσφορά (Έντυπο 11).  

2. Κατά την ετοιµασία της Οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

α Εάν ο προσφέροντας παραλείψει να δηλώσει τιµή για συγκεκριµένα προϊόντα/ υπηρεσίες 

στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, θεωρείται ότι η τιµή που τους αναλογεί 

περιλαµβάνεται στις υπόλοιπες τιµές που δηλώνονται στο συγκεκριµένο Έντυπο και 

οποιαδήποτε επιπλέον αµοιβή για τα προϊόντα αυτά/υπηρεσίες αυτές δεν δύναται να 

απαιτηθεί. 



Page 21 of 26 

β Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 

υπερισχύει η τιµή µονάδας. 

γ  Οι τιµές µονάδας και η συνολική τιµή Προσφοράς εκφράζονται στο νόµισµα που ορίζεται 

στην παράγραφο 2.17. Οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.  

δ Για την συµπλήρωση του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς ο Προσφέρων πρέπει να 

συνυπολογίσει τυχόν κρατήσεις που προβλέπονται από την Κυπριακή Νοµοθεσία, καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα 

και το κέρδος του. 

ε 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. 

3. Υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την 

απόρριψή της.  

4. Εφόσον από την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί στο Σύστηµα διενεργείται  από 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µετά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής Προσφορών µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στους Κανονισµούς που αναφέρονται στην Παράγραφο 3.1(ε). 

2. Αποσφραγίζονται οι Ενότητες «Προϋποθέσεις  Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». 

3. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται για τις Προσφορές οι οποίες δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τη διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων συµµετοχής.  

4. Η αποσφράγιση της ενότητας  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται για τις Προσφορές   οι 

οποίες δεν έχουν απορριφθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

5. Για σκοπούς διασφάλισης των βασικών αρχών των δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα της 

διαφάνειας, µε την αποσφράγιση της Ενότητας «Οικονοµική Προσφορά», οι τιµές που έχουν 

υποβληθεί από τους προσφέροντες στα πλαίσια του συγκεκριµένου διαγωνισµού, είναι 

αυτόµατα ορατές στο Σύστηµα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, µε την επιφύλαξη ότι οι 

αναγραφόµενες τιµές δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε αξιολόγησης. 

 

9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

1. Μετά την αποσφράγιση των Ενοτήτων «Προϋποθέσεις Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», 

το Αρµόδιο Όργανο ελέγχει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής καθώς και την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί  και καταγράφει τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.  

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 6.2(1)(α) και (γ)-(θ), η 

Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τις προσφορές αυτές απορριπτέες, η τεχνική προσφορά δεν 
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αξιολογείται και η οικονοµική προσφορά δεν αποσφραγίζεται Οι προσφορές αυτές 

απορρίπτονται δια του Αρµοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

9.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

1. Το Αρµόδιο Όργανο αξιολογεί την Τεχνική Προσφορά των προσφορών που κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων συµµέτοχής, προκειµένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αντικειµένου της Σύµβασης. Όσες προσφορές δεν έχουν 

αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές χαρακτηρίζονται απορριπτέες, καταγράφοντας τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης για κάθε µία από αυτές. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει εγγράφως τους Προσφέροντες να προσκοµίσουν και να 

παρουσιάσουν δείγµατα των προσφερόµενων προϊόντων, προσδιορίζοντας ακριβή ηµεροµηνία, 

ώρα και τόπο. Η έγγραφη πρόσκληση θα αποσταλεί έγκαιρα και τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες 

πριν τη διενέργεια των παρουσιάσεων/παραδόσεων. Η µη αποδοχή της πρόσκλησης από τον 

Προσφέροντα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς του. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων 

αρνείται ή παραλείπει ή αποτυγχάνει να προσκοµίσει ή να επιδείξει, εντός της τακτής 

προθεσµίας, τα δείγµατα που έχουν ζητηθεί, η Προσφορά του απορρίπτεται. Οι µη επιλεγέντες 

Οικονοµικοί Φορείς δικαιούνται να παραλάβουν τυχόν δείγµατα που έχουν προσκοµίσει µετά 

την παρέλευση δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

απόφασης του Αρµόδιου Οργάνου. 

3. Βαθµολογούνται τα δείγµατα των προσφερόµενων προϊόντων των αποδεκτών προσφορών, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του Πίνακα (Έντυπο 12).  

4. Βαθµολόγηση Τεχν. Επιτροπής 

 (Κλίµακα Βαθµολογίας 1 – 10). Τεχνική Επιτροπή η οποία θα καταρτιστεί από το Κοινοτικό 

Συµβούλιο Χλώρακας θα επιθεωρήσει τα προσφερόµενα προϊόντα (οµπρέλες, σταχτοδοχεία, 

κρεβατάκια παραλίας) και θα προβεί στη βαθµολόγηση τους από το 1 µέχρι το 10, µε άριστα 

το 10. Για τη βαθµολόγηση θα λαµβάνεται υπόψη ο σχεδιασµός, η ποιότητα κατασκευής και 

φινιρίσµατος, η συναρµογή, η αντοχή στην ανάρτηση βάρους κτλ. 

 

Α) Ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (Τ) µε συντελεστή βαρύτητας 40%, 

των αποδεκτών Προσφορών θα  υπολογιστεί  ως εξής: 

Βαθµολογία Αξιολογούµενης Τεχνικής Προσφοράς  

Τ= ------------------------------------------------------------------------------ x 40 

Ψηλότερη Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς  

Σηµείωση: Ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (Τ) θα είναι επί του 

συνόλου των προσφεροµένων προϊόντων . Το κάθε προϊόν (οµπρέλες, σταχτοδοχεία, 

κρεβατάκια παραλίας) δεν θα βαθµολογείται χωριστά.  

 

Β)    Εγγύηση (Ε): Εγγύηση που παρέχεται πέραν των 3 χρόνων, όπως καθορίζεται στις παρ. 

2.7,    2.8   και 2.14 του Εντύπου 8 θα βαθµολογείται µε συντελεστή βαρύτητας 10%.   

  Ο βαθµός της παρεχόµενης εγγύησης, µε συντελεστή βαρύτητας 10%, των αποδεκτών 

Προσφορών θα  υπολογιστεί  ως εξής: 
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Εγγύηση Αξιολογούµενης Προσφοράς (χρόνια) 

Ε= ------------------------------------------------------------------------------ x 10 

Ψηλότερη παρεχόµενη εγγύηση Προσφοράς (χρόνια) 

 

Σηµείωση: Για υπολογισµό των διάρκειας εγγύησης θα λαµβάνεται η χαµηλότερη 

προσφερθείσα για ένα από τα τρία προϊόντα.  

5. Οι τελικοί βαθµοί των Τεχνικών Προσφορών καταγράφονται και αιτιολογείται επαρκώς η 

δοθείσα βαθµολογία. 

6. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω σταδίων αξιολόγησης, το Αρµόδιο Όργανο Ανάθεσης 

λαµβάνει απόφαση για απόρριψη ή όχι των προσφορών. Για τις προσφορές που κρίθηκαν 

αποδεκτές από το Αρµόδιο Όργανο Ανάθεσης αποσφραγίζεται η Οικονοµική Προσφορά. 

 

9.4 Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 

1. Tο Αρµόδιο Όργανο ελέγξει το περιεχόµενο της Οικονοµικής Προσφοράς προκειµένου να 

διαπιστώσει το βαθµό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.  

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τους απαιτούµενους από τα 

Έγγραφα ∆ιαγωνισµού σχετικούς όρους και συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις 

Προσφορές αυτές δια του Αρµοδίου Οργάνου της. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους 

κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή 

ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η Αναθέτουσα Αρχή, 

πριν την απόρριψη, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα να παράσχει 

εγγράφως, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα του ζητηθεί, όποιες σχετικές 

διευκρινίσεις. Το Αρµόδιο Όργανο εξετάζει τις διευκρινήσεις και αποφασίζει σχετικά µε την 

αποδοχή των διευκρινίσεων ή την απόρριψη της Προσφοράς. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 

είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρείας.  

4. Οι Προσφέροντες, κατασκευάστριες ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και 

Εµπορίου (GATT) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνιακής Ένωσης µε την 

Ε.Ε., οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, να δηλώσουν ότι το 

προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους 

(τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

5. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στη βάση σηµερινών τιµών που έχουν αναχθεί µε 

συντελεστή του οποίου το ύψος καθορίζεται στο άρθρο 2.23 (εάν εφαρµόζεται), για όλες τις 

µελλοντικές πληρωµές ποσών, αν υπάρχουν. Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των 

προσφερόντων θα γίνει µε βάση τα αναθεωρηµένα ποσά Προσφορών, όπως αυτά θα 

προκύψουν από την πιο πάνω αναγωγή. 

6. Εάν µια Οικονοµική Προσφορά θεωρηθεί ασυνήθιστα χαµηλή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ζητήσει γραπτώς εξηγήσεις από τον Προσφέροντα σχετικά µε την τιµή της προσφοράς του. Οι 

εξηγήσεις αυτές θα δίνονται εγγράφως, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα 
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ζητηθούν. Οι εξηγήσεις αφορούν τη σύνθεση της προσφοράς κατά τα οριζόµενα στις πρόνοιες 

του άρθρου 69 του Ν.73(Ι)/2016. Το Αρµόδιο Όργανο εξετάζει τις παρεχόµενες πληροφορίες και 

αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς. 

7. Για τη βαθµολόγηση των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θα πρέπει να υπολογιστεί το 

συγκριτικό κόστος (Κ) µε συντελεστή βαρύτητας 50% ως εξής: 

Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη 

Κ = ------------------------------------------------------------------- x 50 

Αξιολογούµενη Οικονοµική Προσφορά 

Όπου: 

• Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη, η Προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή. 

 

•  Αξιολογούµενη Οικονοµική Προσφορά το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο 

Προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη Σύµβαση, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.   

 

9.5 ∆ιευκρινίσεις και ∆ιασαφηνίσεις Προσφορών 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον κριθεί 

αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο 

της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για τον 

Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

2. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους Προσφέροντες 

είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, οι 

Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να ζητούν από τους Προσφέροντες να υποβάλλουν, να 

συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα 

δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται τηρουµένων των 

αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή 

υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή 

δικαιολογητικά να τα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 

που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών. 

3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

 

9.6 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

1. Υπολογίζεται η τελική βαθµολογία για κάθε αποδεκτή προσφορά µε βάση τον µαθηµατικό τύπο: 

Λ =  Τ + Κ + Ε 

όπου: 

Τ  = ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς και  

Κ  = το συγκριτικό κόστος της Οικονοµικής Προσφοράς.   
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Ε = Βαθµός της παρεχόµενης εγγύησης 

 

2. Γίνεται κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθµολογίας και ανάδοχος ανακηρύσσεται  ο 

προσφέρων µε την µεγαλύτερη Τελική Βαθµολογία (Λ). 

3. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθµολογίες (Λ) θεωρούνται ισοδύναµες. Στην περίπτωση 

αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τεχνική 

βαθµολογία. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τη µεγαλύτερη τεχνική βαθµολογία. 

 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύµβασης 

1. Η Ανάθεση της Σύµβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής -ποιότητας. 

 

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 

1. Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει τους Προσφέροντες, για την απόφαση που έχει ληφθεί, καθώς 

και τους λόγους που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του 

Ν.73(Ι)/2016. 

 

10.3 Ακύρωση ∆ιαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός µπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσµία υποβολής των Προσφορών για 

ειδικούς και αιτιολογηµένους λόγους µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τους οποίους 

γνωστοποιεί εγγράφως στους προσφέροντες.  

2. Ακύρωση µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών δύναται να αποφασιστεί 

νοουµένου ότι τέτοια απόφαση είναι δεόντως αιτιολογηµένη και συνάδει µε τις βασικές αρχές 

του κοινοτικού δικαίου στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. 

3. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόµενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων που ορίζονται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Μέρους. 

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συµφωνίας 

1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συµφωνίας (Μέρος Β των Εγγράφων). Αν 

παρέλθει η παραπάνω προθεσµία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

Συµφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 

6.5. 
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2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος ανάδοχος για υπογραφή, η Αναθέτουσα Αρχή 

έχει το δικαίωµα να παραπέµψει εκ νέου το θέµα στο Αρµόδιο Όργανο Ανάθεσης για ανάθεση 

της Σύµβασης στον επόµενο Προσφέροντα, σύµφωνα µε την κατάταξη του εδαφίου της 

παραγράφου 9.6. Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ανάθεση. 

3. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την 

υπογραφή της Συµφωνίας προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τα Πιστοποιητικά / ∆ηλώσεις που περιλαµβάνονται στο Έντυπο 13, 

β. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συµφωνία, 

γ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συµφωνητικό συνεργασίας στο οποίο να 

καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία, ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας. 

Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν µπορεί να διαφέρουν από τα οριζόµενα στο συµφωνητικό 

συνεργασίας της παραγράφου 8.3.1. 

δ. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη 

παράγραφο. 

4. Τα τέλη χαρτοσήµανσης της Συµφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον Ανάδοχο. 

10.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης  

1. Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης, πρέπει να καλύπτει το 10% της 

συµβατικής τιµής. 

2. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερµατισµού της Σύµβασης εξαιτίας αποτυχίας 

του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του. 

3. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωµα 

έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

4. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Έντυπο 14. 

5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση θα πρέπει να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει 

αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 

 


