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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς
Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας
Θέµα: Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας, B) 50 σταχτοδοχείων
οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας.
Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(02)-2020
Τελευταία

προθεσµία

υποβολής

Προσφορών: 21/02/2020

1. Αφού µελετήσαµε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και αφού έχουµε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειµένου
της Σύµβασης, εµείς οι υποφαινόµενοι, αναλαµβάνουµε να υλοποιήσουµε το Αντικείµενο της Σύµβασης,
σύµφωνα µε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και τη συνηµµένη Τεχνική Προσφορά µας και µε την τιµή που
δηλώνουµε στην Οικονοµική Προσφορά µας.
2. Αν η προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε την εκτέλεση του Αντικειµένου της
Σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
3. Βεβαιώνω ότι τα προσφερόµενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί µε την άδεια του κατόχου δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή περιορισµούς που
προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο.
4. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που αναφέρεται στην
παράγραφο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, θα µας δεσµεύει και θα µπορεί να γίνει
αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

..........................................................................

Όνοµα υπογράφοντος

..........................................................................

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος

..........................................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος

..........................................................................

Στοιχεία Προσφέροντος

1

Όνοµα Προσφέροντος

...........................................................................

Χώρα εγκατάστασης

...........................................................................

∆ιεύθυνση............................................................

Ταχ. Κιβ. ............................................................

∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)

. ..........................................................................

Ταχ. Κιβ. ............................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας.....................................

Τέλεφαξ επικοινωνίας........................................

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

...........................................................................

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

...........................................................................

Ηµεροµηνία

...........................................................................
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Μάρτυρας (΄Ονοµα, Υπογραφή και ∆ιεύθυνση)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για
την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας.
Σηµείωση 2: Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
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ΕΝΤΥΠΟ 2
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαγωνισµός αρ. ΚΣΧ/26(02)-2020
1.

Αναφερόµαστε στην προσφορά που έχουµε υποβάλει για την προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας,
B) 50 σταχτοδοχείων οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας, η οποία ισχύει για την περίοδο
που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισµού και την οποία, σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού,
οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν.

2. Γνωρίζουµε ότι µε βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισµού σε περίπτωση που:
(α) αποσύρουµε την προσφορά µας ή µέρος της µετά την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουµε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή
(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς µας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την
περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουµε για την υπογραφή της
Σύµβασης:
(ι)

έχουµε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσουµε 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 µας στο διαγωνισµό, ή

(ιι)

έχουµε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουµε τη Σύµβαση,

είναι δυνατό να µας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α.

αποκλεισµό από του δικαιώµατος ανάθεσης της Σύµβασης, και

β.

στις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφορικά µε
συµµετοχή σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση δηµόσιας σύµβασης.

3. Επιπρόσθετα αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να καταβάλουµε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως
αποζηµίωση ποσό ίσο µε το 5% της τιµής της προσφοράς µας ή του µέρους αυτής που έχει
αποσυρθεί.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

......................................................................

Όνοµα υπογράφοντος

......................................................................

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος

......................................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος

......................................................................

Ηµεροµηνία

......................................................................

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνοµα Προσφέροντος

...........................................................................

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για
την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας.
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ΕΝΤΥΠΟ 3
∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προς: Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας
Θέµα: Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας, B) 50 σταχτοδοχείων
οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας.
Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(02)-2020
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.

∆εν έχω καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση εις βάρος µου, ούτε και υφίσταται παραδοχή µου για:
(i)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – Πλαισίου
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης 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 της χώρας προέλευσης µου,
(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 13ης 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 της 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.
Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισµού µου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρµόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή,
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού µου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β.

δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά
µου,

γ.

δεν έχω συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,

δ.

δεν εµπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 73(Ι)/2016,
που δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα λιγότερα παρεµβατικά µέσα,

Page 6 of 30

ε.

δεν εµπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή µου κατά την
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016,
που δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 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,
ζ.

δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή για την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (περιλαµβανοµένης της
παρούσας διαδικασίας) και είµαι σε θέση να προσκοµίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα
µε το άρθρο 59 του Νόµου.

η.

έχω συµµορφωθεί 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.

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
Υπογραφή:

…………………………………………………….

Ηµεροµηνία Υπογραφής:

…………………………………………………….

Όνοµα υπογράφοντος:

…………………………………………………….

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
υπογράφοντος:

………………………………………….………….

Ιδιότητα υπογράφοντος:

……………………………………………….…….

Στοιχεία Προσφέροντος ή συµµετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>
Όνοµα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..............................
∆ιεύθυνση:..............................................................................................................................................Ταχ.Κιβ..
...................
∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) .....................................................................................
Ταχ. Κιβ. ............................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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ΕΝΤΥΠΟ 4
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται)

Page 8 of 30

ΕΝΤΥΠΟ 5
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται)
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ΕΝΤΥΠΟ 6
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται)
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ΕΝΤΥΠΟ 7
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς
Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας
Θέµα: Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας, B) 50 σταχτοδοχείων
οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας.
Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(02)-2020
Τελευταία

προθεσµία

υποβολής

Προσφορών: 21/02/2020

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς µου, έχω λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία των εργαζοµένων και τις συνθήκες
εργασίας που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης.

Υπογραφή:

..........................................................

Όνοµα υπογράφοντος:

..........................................................

Αρ.

∆ελτίου

Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
υπογράφοντος:

..........................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος:

..........................................................
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ΕΝΤΥΠΟ 8
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Ζητούµενο προϊόν (Α): 50 οµπρέλες παραλίας.
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟ∆ΟΤΗ)

Α/Α

1.

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Αριθµός µονάδων

1.2.

Κατασκευαστής

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.
2.

Απαίτηση

50

ΝΑΙ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σχήµα / Μέγεθος: Στρογγυλή, µε διάµετρο 2 – 2,2
µέτρα
8 - 10 ακτίνες από µαλακό ατσάλι, τo οποίo θα
στερεώνεται στην κεφαλή µε περιστροφική ασφάλεια
από ατσάλι. Στην άκρη της ακτίνας να υπάρχουν
πλαστικά προστατευτικά και να είναι στερεωµένα σε
θήκη (pocket). Στη µέση να είναι ραµµένες µε
ύφασµα
Η εσωτερική διάµετρος του κεντρικού πασσάλου της
οµπρέλας να είναι από 36mm-40mm. Να
αποτελείται από 2 σωλήνες µήκους τουλάχιστον 125
cm.
Στο πάνω µέρος του πασσάλου να υπάρχει
ενσωµατωµένη τουλάχιστον µία κρεµάστρα από
αλουµίνιο ή άλλο υλικό το οποίο να είναι κατάλληλο
για χρήση στη θάλασσα, βάση Ευρωπαϊκών
προδιαγραφών

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.5.

΄Υφασµα: Να είναι κατάλληλο για θάλασσα, κατά
προτίµηση acrilmare, ειδικό για οµπρέλες

ΝΑΙ

2.6.

Χρώµα υφάσµατος : ''Royal blue''

ΝΑΙ
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Α/Α

2.7

2.8

2.9

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Εγγύηση, τουλάχιστον 3 χρόνια για τη µη
αλλοίωση του χρώµατος µε την πάροδο του
χρόνου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε
περίπτωση αλλοίωσης του χρώµατος θα
αντικαθίσταται χωρίς κόστος για το ∆ήµο,
ολόκληρη η οµπρέλα
Αναλυτικό Πιστοποιητικό της πυκνότητας του
υφάσµατος από τον κατασκευαστή, µε εγγύηση
ανθεκτικότητας τουλάχιστον 3 χρόνια
Στο εξωτερικό µέρος του υφάσµατος να
τυπωθούν δύο λογότυπα της Κοινότητας
Χλώρακας τυπωµένα µε τη µέθοδο
µεταξοτυπίας µεγέθους 25–30 cm, σε σηµεία
που θα υποδειχθούν από τον αρµόδιο
Λειτουργό του Κοινοτικού Συµβουλίου
Χλώρακας

Απαίτηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.10

Κατάλληλη για επαγγελµατική χρήση στις
παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας

ΝΑΙ

2.11

Να υπάρχουν ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια,
ζηµιές και φυσιολογικές φθορές για περίοδο
τουλάχιστον 10 χρόνια

ΝΑΙ

2.12

Στον κεντρικό πάσσαλο να υπάρχει δυνατότητα
τοποθέτησης µικρών τραπεζιών,
σταχτοδοχείων κτλ

2.13

2.14

2.15

Ανθεκτική κατασκευή ιδανική για χρήση στις
παραλίες σε συνθήκες ψηλών θερµοκρασιών
αλµύρας και υγρασίας
Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας
και αντοχής ολόκληρης της οµπρέλας
(υφάσµατος και όλων των µερών και
εξαρτηµάτων) σε καθηµερινή χρήση και να
αντέχουν στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε
συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες της
περιοχής) τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια
Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωµένοι µετά
την υποβολή της προσφοράς εντός 5 (πέντε)
ηµερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό
Συµβούλιο Χλώρακας δείγµα του
προσφερόµενου προϊόντος, για επιθεώρηση
και βαθµολόγηση για σκοπούς αξιολόγησης,
από την Τεχνική Επιτροπή

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 6 από 30

2. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ (Β): 50 ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑΣ
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟ∆ΟΤΗ)

Α/Α

1.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1

Αριθµός µονάδων

50

1.2

Να είναι κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής υλικό
για να µην καίγονται, να αδειάζουν και να πλένονται
εύκολα

ΝΑΙ

1.3

Να στερεώνονται εύκολα στον κεντρικό πάσσαλο της
οµπρέλας

ΝΑΙ

1.4

Να υπάρχει επιλογή χρωµάτων

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.5

Να είναι ανθεκτικό σε ψηλές θερµοκρασίες, στον ήλιο,
τη θάλασσα, την υγρασία και την άµµο (γενικά σε
συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες της
Κοινότητας Χλώρακας)

1.6

Να µη φθείρεται και να µην αλλοιώνεται το χρώµα του

ΝΑΙ

1.7

1.8

1.9

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και
αντοχής σε καθηµερινή χρήση, καθώς επίσης για µη
αλλοίωση του χρώµατος µε την πάροδο του χρόνου,
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τουλάχιστον για 3
(τρία) χρόνια

ΝΑΙ

Σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώµατος θα
αντικαθίσταται χωρίς κόστος για το Κοινοτικό
Συµβούλιο Χλώρακας, ολόκληρο το σταχτοδοχείο

ΝΑΙ

Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωµένοι µετά την
υποβολή της προσφοράς εντός 5 (πέντε) ηµερών, να
παρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας
δείγµα του προσφερόµενου προϊόντος.

ΝΑΙ
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3. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ (Γ): 100 ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟ∆ΟΤΗ)

Α/Α

1

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.2

Αριθµός µονάδων

100

1.3.

Κατασκευαστής

ΝΑΙ

2

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ
Ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιού:
Μήκος: 190 cm

2.1

Ύψος: µε επίπεδη πλάτη:35-40 cm
ανυψωµένη την πλάτη 90-95 cm

και µε

ΝΑΙ

2.2

Καινούρια, κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση στις
παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.3

Ο σκελετός να είναι επίπεδος, κατασκευασµένος από
αλουµίνιο χρώµατος (Silver),διαστάσεων 25x25mm,
1,5mm πάχος το ελάχιστο και βάρος 10kg µέχρι
13kg

2.4

Η επιφάνεια επαφής του σκελετού των κρεβατιών µε
άµµο να είναι µεγάλη, ώστε να µην βυθίζεται στην
άµµο

2.5

Να µπορεί να στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο για
την εξοικονόµηση χώρου

Ελάχιστο πλάτος: 60 cm

2.6

Η πλάτη του κρεβατιού να παίρνει κλίση 60 - 70
µοίρες από τον οριζόντιο άξονα και να έχει
δυνατότητα ανεβοκατεβάσµατος µε 3 - 5 στάσεις
ρύθµισης κλίσης .

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ
2.7

Για όλα τα µέρη του σκελετού να υπάρχουν
ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια ή ζηµιές

2.8

Να υπάρχει σύστηµα προσαρµογής της πλάτης
στον κορµό του κρεβατιού, το οποίο να
εµποδίζει την κύρτωση του όταν ασκηθεί πίεση
στο κέντρο του κρεβατιού.

2.9

Να µπορεί να στοιβάζεται το ένα πάνω στο
άλλο για την εξοικονόµηση χώρου
ΝΑΙ

2.10

Να αντέχει στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε
συνθήκες που επικρατούν στην παραλία) και να
µην αλλοιώνεται το χρώµα του µε την πάροδο
του χρόνου
Να είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε
να µην κυρτώνει όταν ασκηθεί πίεση στο κέντρο
του κρεβατιού

ΝΑΙ

2.11

2.12

Ο σχεδιασµός να παρέχει ασφάλεια ώστε να
αποτρέπει τον εγκλωβισµό των δακτύλων
µεταξύ της βάσης και της πλάτης του κρεβατιού

ΝΑΙ

2.13

Να δοθεί γραπτή εγγύηση τουλάχιστον για 3
(τρία)
χρόνια
και
αντικατάσταση
των
ελαττωµατικών προϊόντων
Γραπτή εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για
όλα τα µέρη του σκελετού τουλάχιστο για δέκα
χρόνια.

ΝΑΙ

2.14

2.15

Αρίθµηση µε τετραψήφιο αριθµό ο οποίος θα
είναι τυπωµένος σε πλάκα / φύλλο alucobond ή
άλλο παρόµοιο υλικό, διαστάσεων 10x2 cm και
ύψος γραµµάτων 1.5 cm. Η πλάκα θα είναι
στερεωµένη σε εµφανές σηµείο στο κρεβατάκι
το οποίο θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο
Λειτουργό της Κοινότητας µε πριτσίνια από
αλουµίνιο. Οι αριθµοί που θα δοθούν θα
αρχίζουν από το 0001 και πάνω.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

3.

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΧΤΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ
ΝΑΙ

3.1

Η επιφάνεια του κρεβατιού να είναι από ψηλής
αντοχής
δίχτυ
διάτρητο,
Ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, χοντρό, να πλένεται, να µην καίγεται
εύκολα και να στερεώνεται µε πρέσα ή µε άλλον
τρόπο που να επιτρέπει την απλή και εύκολη
στερέωση, αφαίρεση και επαναστερέωση του στο
σκελετό του κρεβατιού.
Σε κάθε περίπτωση
στερέωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο
δίχτυ δεν θα επέλθει κύρτωση ( δηλαδή θα
διατηρείται επίπεδη η επιφάνεια του) ούτε και
φθορά λόγω της χρήσης του από τους
λουόµενους ή και λόγω των κλιµατολογικών
συνθηκών , που επικρατούν το καλοκαίρι.
Το κυρίως µέρος του κρεβατιού πρέπει να µπορεί να
αντέχει τουλάχιστον 180kg βάρος και η πλάτη του
κρεβατιού 50kg τουλάχιστον.

ΝΑΙ

3.2

ΝΑΙ

3.3

Το δίχτυ να είναι UV Resistant (αντηλιακό),
µονοκόµµατο, ανθεκτικό στον ήλιο, στην υγρασία και
στην άµµο για να µην φθείρεται και να µην
αλλοιώνεται το χρώµα του

ΝΑΙ

3.4

Το δίχτυ της επιφάνειας του κρεβατιού, να είναι
χρώµατος ''Royal blue''. Ο ακριβής προσδιορισµός
του χρώµατος θα γίνει από τον Λειτουργό της
Κοινότητας µε την ανάθεση της σύµβασης στον
επιτυχόντα προσφοροδότη και µετά από προσκόµιση
δείγµατος.

ΝΑΙ

3.5

Στο δίχτυ επιφάνειας να είναι τυπωµένο το λογότυπο
της Κοινότητας µε τη µέθοδο µεταξοτυπίας µεγέθους
25-30 cm, σε σηµείο που θα υποδειχθούν από τον
αρµόδιο Λειτουργό .

Σελίδα 7 από 30

Α/Α

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

3.6

Να αντέχει στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε
συνθήκες που επικρατούν στην παραλία) και να µην
αλλοιώνεται το χρώµα του µε την πάροδο του χρόνου

ΝΑΙ

3.7

Για το διάτρητο δίχτυ να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον
3 (τρία) χρόνια.

ΝΑΙ

Nα δοθεί εγγύηση στο σκελετό και parts του
προϊόντος - κρεβατιού τουλάχιστον χρονικής
διάρκειας 5 ετών

ΝΑΙ

3.8

3.9

Ο προσφοροδότης να διαθέτει ανταλλακτικά για
τυχόν απώλεια, ζηµιές και φυσιολογικές φθορές.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.10

Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωµένοι µετά την
υποβολή της προσφοράς
εντός 5 (πέντε)
ηµερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό
Συµβούλιο
Χλώρακας
δείγµα
του
προσφερόµενου προϊόντος, για επιθεώρηση και
βαθµολόγηση για σκοπούς αξιολόγησης, από
την Τεχνική Επιτροπή

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σελίδα 8 από 30

ΕΝΤΥΠΟ 9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Ονοµασία προϊόντος ή Οµάδας Προϊόντων:
Α/Α

Ζητούµενη Πληροφορία

1.

Πλήρες Όνοµα Κατασκευαστή

2.

Χώρα – ταχυδροµική διεύθυνση έδρας

3.

Χώρα – ταχυδροµική διεύθυνση εργοστασίου
κατασκευής

4.

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (αν υπάρχει)

5.

Αγορές κρατών-µελών της Ε.Ε. στις οποίες
κυκλοφορεί/ούν το προϊόν/τα

6.

Σύστηµα Ποιότητας

Απάντηση

- Πρότυπο που ακολουθείται
- ∆ραστηριότητες που καλύπτονται
- Οργανισµός που εξέδωσε το πιστοποιητικό
7.

∆ήλωση ή Εξουσιοδότηση
- Όνοµα υπογράφοντος
- Θέση στην κατασκευάστρια Εταιρεία
- Στοιχεία επικοινωνίας
(τηλέφωνο – fax – e-mail)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.

Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές είναι διαφορετικοί για προσφερόµενα προϊόντα ή
οµάδες προϊόντων, να συµπληρωθεί ξεχωριστός πίνακας για κάθε ένα από αυτούς.

2.

Όλα τα ζητούµενα στοιχεία συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον Προσφέροντα.

3.

Ειδικά το σηµείο (5) συµπληρώνεται υποχρεωτικά, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του εδαφίου
8.3.2(2)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.
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ΕΝΤΥΠΟ 10
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
(∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται)
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ΕΝΤΥΠΟ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Θέµα: Αγορά (προµήθεια): Α) 50 οµπρελών παραλίας
Β) 50 σταχτοδοχείων οµπρέλας
Γ) 100 ξαπλώστρων (κρεβατιών παραλίας)
Αρ. ∆ιαγωνισµού ΚΣΧ/26(02)-2020
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : 21/02/2020
Όλες οι αναφερόµενες τιµές δίνονται σε € (Ευρώ).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μονάδα Προσφερόµενη Τιµή Μονάδας
Μέτρησης
Ποσότητα
Χωρίς Φ.Π.Α

Α/Α

Προϊόν /Υπηρεσία

1

50
οµπρέλες
παραλίας

1

50

2

50
σταχτοδοχεία
οµπρέλας

1

50

3

100
ξαπλώστρες
παραλίας

1

100

Συνολική Τιµή
Χωρίς Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1+2+3 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σηµείωση: Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

.....................................................................
.

Όνοµα υπογράφοντος

.....................................................................
.
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Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου .....................................................................
.

Αρ.
∆ελτίου
υπογράφοντος
Ιδιότητα υπογράφοντος

.....................................................................
.

Ηµεροµηνία

.....................................................................
.

1

Στοιχεία Προσφέροντος
Όνοµα Προσφέροντος

....................................................................

Μάρτυρας (΄Ονοµα, Υπογραφή και ∆ιεύθυνση)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα
στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας.
Σηµείωση 2: Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

Σελίδα 12 από 30

ΕΝΤΥΠΟ 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης οµπρέλων

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)

1

ΤΙΜΗ (Κ)
• η προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή οµπρέλας που πληροί τις
απαιτούµενες προδιαγραφές θα πριµοδοτείται µε 50 µονάδες,
• Οι υπόλοιπες προσφορές θα πριµοδοτούνται εφαρµόζοντας την
ακόλουθη µαθηµατική φόρµουλα:

50%

(τιµή της φθηνότερης προσφοράς/ προσφερόµενη τιµή) x50

Βαθµολόγηση Τεχν. Επιτροπής (Τ)

2

(Κλίµακα Βαθµολογίας 1 – 10). Τεχνική Επιτροπή η οποία θα καταρτιστεί από
το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας θα επιθεωρήσει τις προσφερόµενες
οµπρέλες 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, κτλ.
• η προσφορά µε την ψηλότερη βαθµολογία θα πριµοδοτείται µε 40 µονάδες,
• Οι υπόλοιπες προσφορές θα πριµοδοτούνται εφαρµόζοντας την ακόλουθη
µαθηµατική φόρµουλα:
(Βαθµολογία Αξιολογούµενης Τεχνικής
Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς) Χ40

3

Προσφοράς

/

40%

Ψηλότερη

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%.
• η προσφορά µε την ψηλότερη εγγύηση (σε χρόνια) θα πριµοδοτείται µε 10
µονάδες,
• Οι υπόλοιπες προσφορές θα πριµοδοτούνται εφαρµόζοντας την ακόλουθη
µαθηµατική φόρµουλα:

10%

Εγγύηση Αξιολογούµενης Προσφοράς (χρόνια) / Ψηλότερη παρεχόµενη
εγγύηση Προσφοράς (χρόνια) Χ 10
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Ποσό αξιολόγησης (Λ) θα είναι το άθροισµα των αποτελεσµάτων των παραγράφων 1,2
και 3

(Λ= Τ+Κ+Ε)

όπου:
Κ = το συγκριτικό κόστος της Οικονοµικής Προσφοράς.
Τ = ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς και
Ε = η προσφερόµενη εγγύηση

•

Ανάδοχος της Σύµβασης ανακηρύσσεται ο Προσφέρων µε το ψηλότερο Ποσό
Αξιολόγησης (Λ).

Σελίδα 14 από 30

ΕΝΤΥΠΟ 13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιµου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής του εδαφίου 6.2(1)(α) του Μέρους Α των Εγγράφων
∆ιαγωνισµού.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα
εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής του
εδαφίου 6.2(1)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.

3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής του εδαφίου 6.2(1)(β) του Μέρους Α των
Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.
Αρµόδια αρχή στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι:

•
•

4.

Τµήµα Φορολογίας [(Έντυπο Τ.Φ. 2004) 2018]
Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για
αυτοτελώς εργαζοµένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)
∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 3).
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, η ∆ήλωση
Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και για τους άλλους φορείς.

5.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συµµετέχοντα στην
κοινοπραξία σύµφωνα µε το εδάφιο 6.2(2) του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.

6.

Έγκυρο Πιστοποιητικό µε το οποίο να βεβαιώνεται η συµµετοχή του προσφέροντα σε
Συλλογικό ή Ατοµικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας και βεβαίωση εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων του προς το Σύστηµα.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά µπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασής του.
Σηµείωση:
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-3 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά εφόσον
πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω:
• Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα
• Έχουν εκδοθεί εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

ΕΝΤΥΠΟ 14
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ηµεροµηνία Λήξης-------------------------Προς ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Αξιότιµε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθµός ------------------------Συµβόλαιο Αρ. ΚΣΧ/26(02)-2020
Επειδή
έχουµε
πληροφορηθεί
ότι
έχετε
συµβληθεί
µε
τους
κυρίους
_____________________________________________________________ (από εδώ και στο εξής καλούµενων «ο
Ανάδοχος») για την κατασκευή / εκτέλεση του/της ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ (προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας,
B) 50 σταχτοδοχείων οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας). ( από εδώ και στο εξής του συµβολαίου
αυτού καλούµενου «το Συµβόλαιο»)
µε Ποσό Συµβολαίου €—-——————————, (ολογράφως
____________________________________ Ευρώ και ________________________________
σεντ) και επειδή οι Όροι του Συµβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συµβολαίου
αυτού για ποσό ίσο µε ποσοστό 10% εφαρµοζόµενου επί του Ποσού
Συµβολαίου, εµείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου,
παραιτούµενοι από κάθε δικαίωµα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συµβόλαιο ή οποιαδήποτε
τροποποίηση αυτού, µε το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του
Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ' αυτόν, εγγυούµεθα να σας πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο
εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς µέχρι
ποσού €—-——————————, (ολογράφως) ____________________________________ Ευρώ

και

________________________________
(σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει
και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συµβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τµηµατικών απαιτήσεων το ποσό
της εγγύησης θα µειώνεται ανάλογα µε τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει στο
Συµβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτό, δεν θα µας απαλλάξει από την ευθύνη µας που
απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος
παραιτούµεθα απόλυτα από το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε ειδοποίηση ή
γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισµό.
3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης που αναγράφεται ανωτέρω
και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι τραπεζική αργία, µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της
αµέσως προηγούµενης ηµέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτηση
σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εµάς
οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι.
4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων.
∆ιατελούµε,
[Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ

Χαρτόσηµα }
Ηµεροµηνία: ........................................
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ΕΝΤΥΠΟ 15
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(∆εν εφαρµόζεται και δεν επισυνάπτεται)
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ΕΝΤΥΠΟ 16
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προς
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
(από εδώ και στο εξής καλούµενης "η Αναθέτουσα Αρχή")
Αξιότιµε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθµός ................
1.

Επειδή

έχουµε

πληροφορηθεί

ότι

έχετε

συµβληθεί

µε

τους

κυρίους

..........................................................., (από εδώ και στο εξής καλούµενων "ο Ανάδοχος") για την προµήθεια:
A) 50 οµπρελών παραλίας, B) 50 σταχτοδοχείων οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας (από
εδώ

και

στο

εξής

του

συµβολαίου

..........................................ευρώ

αυτού

καλουµένου

"η

Συµφωνία"

µε

Ποσό

(ολογράφως...............................................................

Συµφωνίας
ευρώ

και

............................................. σεντ), και επειδή οι όροι της Συµφωνίας προνοούν για την παροχή εγγύησης για
την

καλή

λειτουργία

της

προµήθειας

αυτής

για

ποσό

ίσο

µε

..............................

ευρώ

(ολογράφως..................................................... ευρώ και ..........................................σεντ), εµείς, το πιο κάτω
υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, παραιτούµενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την πιο πάνω
Συµφωνία ή οποιαδήποτε τροποποίησή της, µε το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούµεθα να σας
πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργασίµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή
απαίτηση

σας,

οποιοδήποτε

ποσό

θα

απαιτηθεί

από

εσάς

µέχρι

ποσού

....................................................................................
(ολογράφως........................................................ευρώ

ευρώ
και

...........................σεντ),

έναντι

γραπτής

σας

δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπλήρωσει και/ή παραβιάσει
οποιοδήποτε όρο της Συµφωνίας. Σε περίπτωση υποβολής τµηµατικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης
θα µειώνεται ανάλογα µε τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.

Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει στη

Συµφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτή, δεν θα µας απαλλάξει από την ευθύνη µας που
απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος απόλυτα παραιτούµεθα απόλυτα από
το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή,
τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισµό.
3.

Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει µέχρι την (36 µήνες µετά την τελική παραλαβή των

προϊόντων προµήθειας) συµπεριλαµβανοµένης και µέχρι αυτή την ηµεροµηνία θα πρέπει να έχουµε λάβει
οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης,
η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι, νοουµένου ότι δεν έχει ληφθεί
από εµάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας.
4.

Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους νόµους της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων.

∆ιατελούµε,
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[Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα]

{

Επικολλείστε εδώ

}

Χαρτόσηµα
Ηµεροµηνία: ………………………………….
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ΕΝΤΥΠΟ 17 (∆εν εφαρµόζεται)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προς Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας
(από εδώ και στο εξής καλούµενης «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Θέµα :

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας, B) 50
σταχτοδοχείων οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας

Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(02)-2020
Τελευταία προθεσµία υποβολής προσφορών: ……………..

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, εµείς οι <Όνοµα Φορέα> σας εγγυούµαστε ότι σε περίπτωση
ανάδειξης του <Όνοµα Οικονοµικού Φορέα> ως Αναδόχου θα θέσουµε στη διάθεση του τους
κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν <περιγραφή συνεισφοράς στο Έργο>. ⃰

Με εκτίµηση
Υπογραφή Φορέα ....………………………………………................................................
Όνοµα υπογράφοντος…………………........….……………………………………………
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος ...................………………………
Ιδιότητα υπογράφοντος…………………......................……………………....................

⃰ Θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν οι πόροι που θα διατεθούν προς τον Ανάδοχο για τη
συγκεκριµένη σύµβαση.
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