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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) διενεργεί διαγωνισµό για την Παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέµατα Πληροφορικής. 

2.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθµός ∆ιαγωνισµού KΣΧ/26(03)-2020 

2.2 Αντικείµενο της Σύµβασης 
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε 

θέµατα Πληροφορικής, που εντάσσονται στις 

κατηγορίες CPV 50300000, 51600000, 72100000 

και 72500000. 

2.3 Εκτιµώµενη Αξία Είκοσι χιλιάδες τετρακόσια 

(€10.200,00+€10.200,00) ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (1 τεχνικός  

υποστήριξης για 130 ανθρωποηµέρες µε δικαίωµα 

ανανέωσης για ακόµα 130 ανθρωποηµέρες  ) 

2.4 Χρηµατοδότηση Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό 

Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας και οι 

πληρωµές θα γίνονται από το Λογιστήριο Κ.Σ.Χ.. 

2.5 ∆ικαίωµα προσφυγής στη 

διαδικασία 

διαπραγµάτευσης του 29(5) 

του Ν.73(Ι)/2016  

∆εν εφαρµόζεται 

2.6 ∆ιαδικασία διαγωνισµού Ανοικτός διαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης 

υπηρεσιών 

2.7 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής-ποιότητας 

ανά τµήµα 

2.8 Αναθέτουσα Αρχή Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας 

2.9 Αρµόδιος Λειτουργός  <Καραπάνος Κωνσταντίνος> 

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

Κύπρος > 

<τηλέφωνο επικοινωνίας : +357-26-273721> 

<αριθµός τηλεοµοιοτύπου: +357-26-271535> 

<ηλεκτρονική διεύθυνση: > 

2.10 Περίοδος διάθεσης 

Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Έως την προθεσµία υποβολής προσφορών 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.11 Τόπος και τρόπος διάθεσης 

Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Σε έντυπη µορφή στα Γραφεία του Κοινοτικού 

Συµβουλίου Χλώρακας έναντι αντιτίµου των 

είκοσι (€20,00) Ευρώ, µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο κατόπιν αιτήµατος δωρεάν.   

∆ωρεάν, µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος 

Σύναψης Συµβάσεων (eProcurement) στο χώρο του 

διαγωνισµού, στην ιστοσελίδα 

www.eprocurement.gov.cy.   

2.12 Προθεσµία Υποβολής 

Σχολίων / Ερωτήσεων / 

Εισηγήσεων 

Αποστολή απαντήσεων 

από την Αναθέτουσα Αρχή 

• Έως 11/02/2020 και ώρα 13:00µ.µ. 

 

• 14/02/2020 και ώρα 13:00µ.µ. 

•  

2.13 Προθεσµία υποβολής 

Προσφορών 

Έως 21/02/2020 και ώρα 13:00µ.µ. 

2.14 Τόπος υποβολής 

Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής  

 

2.15 ∆έσµευση µη Απόσυρσης 

της Προσφοράς 

5% του ποσού της προσφοράς 

 

2.16 ∆ιάρκεια ισχύος 

Προσφορών 

6 (έξι) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

2.17 Γλώσσα σύνταξης 

Προσφοράς 

Ελληνική  

2.18 Νόµισµα Προσφοράς Ευρώ 

2.19 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία 

γνωστοποίησης 

αποτελεσµάτων 

1 µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών  

2.20 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία 

υπογραφής σύµβασης 

2 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

2.21 Τόπος παροχής υπηρεσιών Στα γραφεία του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Χλώρακας 

2.22 ∆ιάρκεια εκτέλεσης της 

Σύµβασης 

1 τεχνικός  υποστήριξης για 130 ανθρωποηµέρες 

από την ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης του 

Αντικειµένου της Σύµβασης µε δικαίωµα ανανέωσης 

από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόµα 130 

ανθρωποηµέρες. 
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3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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) 

Κανονισµούς, 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). 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Αντικείµενο  

Αντικείµενο της Σύµβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα 

πληροφορικής του  Κ.Σ. Χλώρακας(ΚΣΧ).  

Το άτοµο της τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνει πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια στήριξη, καθώς επίσης και να συντονίζει άλλες εργασίες που έχουν σχέση µε τις 

νέες Τεχνολογίες, όπως αυτές ερµηνεύονται πιο κάτω: 

• Επιλύει απλά καθηµερινά προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των Η.Υ (π.χ. 

προβλήµατα µε το λειτουργικό, τα προγράµµατα, την εκτύπωση, την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο κλπ.) σε όλους τους χώρους του ΚΣΧ. 

 

• Προσφέρει στήριξη στους λειτουργούς του ΚΣΧ στη χρήση των Η.Υ. 

 

• Τηρεί πρόγραµµα εξυπηρέτησης των λειτουργών του ΚΣΧ. 

 

• Προσφέρει στήριξη σε σεµινάρια και συνέδρια που διοργανώνει ο Εργοδότης και σε 
χώρους εκτός του ΚΣΧ. 

 

• Έχει ευελιξία στο ωράριο του αν χρειαστεί και του ζητηθεί έγκαιρα. 

 

• Κάνει εγκατάσταση λογισµικού στους Η.Υ. των γραφείων. 

 

• Κάνει εγκατάσταση περιφερειακών σε Η.Υ. και στήριξή τους (π.χ. σαρωτές, κλπ.) 

 

• Ελέγχει την εύρυθµη λειτουργία όλων των Η.Υ. σε τακτές χρονικές φάσεις. 
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• Επιλύει επί τόπου (on site) απλά τεχνικά προβλήµατα όπως αλλαγή τροφοδοτικού 

(power supply), καρτών δικτύου (network cards) και άλλων καρτών, αφού ακολουθηθεί η 

ορθή διαδικασία (επικοινωνία µε εταιρεία συντήρησης κλπ.).  

 

• Αποστέλλει στις εταιρείες για επιδιόρθωση µόνο όσους Η.Υ. και εκτυπωτές για τους 
οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης της βλάβης επί τόπου.  

 

• Βοηθά τη συντήρηση και επέκταση των δικτύων σε θέµατα καλωδίωσης και άλλα 

συναφή. 

 

• Αναλαµβάνει τη διαµόρφωση των σκληρών δίσκων (format) και την εγκατάσταση του 

λειτουργικού και των προγραµµάτων στους Η.Υ. 

 

• Κάνει άµεση ενηµέρωση ή/και επίλυση τυχόν σοβαρά προβλήµατα που παρουσιάζονται 
στα ∆ίκτυα και τις υπηρεσίες διαδικτύου. 

 

• Ενηµερώνεται και κάνει εισηγήσεις στους Γραµµατέα ή Πρόεδρο Κοινοτικού Συµβουλίου 

Χλώρακας για νέο εξοπλισµό και λογισµικό που µπορεί να ενισχύσει τα προγράµµατα 

του ΚΣΧ. 

 

• Προτείνει λύσεις σε προβλήµατα που προκύπτουν στην οµαλή λειτουργία του 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

 

• Λαµβάνει µέρος στη µελέτη τεχνικών προδιαγραφών για αγορά τεχνικού εξοπλισµού και 
λογισµικού καθώς και στη διαδικασία των προσφορών. 

 

• ∆ιαχειρίζεται τα αναλώσιµα (τήρηση αρχείου, παραγγελίες, διάθεση κλπ) 

 

• Παρακολουθεί το επίπεδο των αναλώσιµων και ενηµερώνει τους αρµόδιους για την 

ανάγκη παραγγελιών. 

 

• ∆ιαχειρίζεται τα video projectors, τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλο 

εξοπλισµό (συντήρηση, δανειοδότηση κλπ.) 

 

• Φυλάει/διαχειρίζεται το λογισµικό λειτουργίας και συνοδευτικό υλικό του Κεντρικού 

Υπολογιστή και άλλο εξοπλισµό. 

 

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης, τήρησης και ανανέωσης αρχείου µε τον ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό και τα σχετικά στοιχεία του. 

 

• Έχει την ευθύνη επικοινωνίας και συντονισµού µε τις εταιρείες που έχουν σχετικά 

συµβόλαια µε το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας. 
 

• Ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία µε προσωπικό και εταιρείες οι οποίοι είναι 
Εποπτευόµενοι του ΚΣΧ, µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία της υποβολής των εγγράφων/φορµών και υποχρεώσεων τους. 

 

• Υποστήριξη σχετική µε τις υποβολές Εποπτευοµένων, για τον έλεγχο της κατάστασης 
τους και οποιαδήποτε σχετική βοήθεια προς λειτουργούς του ΚΣΧ. 
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• Υποστήριξη και συστηµατικός έλεγχος σχετικά µε την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των 

συστηµάτων υποβολών των Εποπτευοµένων. 

 

• ∆ηµιουργία λογαριασµών/µερίδων για τους Εποπτευόµενους στα συστήµατα του ΚΣΧ. 

 

• ∆ηµιουργία νέων καταχωρήσεων στην ιστοσελίδα του ΚΣΧ, όπως για παράδειγµα την 

ανάρτηση ανακοινώσεων, εγκυκλίων κ.α., καθώς και νέων Εποπτευόµενων οντοτήτων. 

 

• Επικαιροποίηση των στοιχείων/καταχωρήσεων των πληροφοριών που υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του ΚΣΧ. 

 

• ∆υνατότητα επιτέλεσης των νέων αναρτήσεων/αλλαγών, που αφορούν επείγον 

περιπτώσεις, στην ιστοσελίδα του ΚΣΧ εκτός των ωρών εργασίας, αφού πρώτα έχει 
υπάρξει προειδοποίηση εκ µέρους της υπηρεσίας. 
 

• Προτείνει λύσεις και εισηγείται βελτιώσεις σχετικές µε την ιστοσελίδα του ΚΣΧ. 

 

• ∆ιαχείριση Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης  
 

• Αναβάθµιση και βελτίωση της προβολής του ΚΣΧ στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (π.χ. 

Google, Facebook, Twitter …) 

 

• ∆ηµιουργία ή και ενηµέρωση οδικών χαρτών (π.χ. Google), ανάρτηση αναβαθµισµένου 

οδικού χάρτη στην ιστοσελίδα του Κ.Σ. Χλώρακας, µετά από ενηµέρωση αυτού µε 
σηµεία ενδιαφέροντος. 

 

• Ανάπτυξη νέων µεθόδων επικοινωνίας Μελών Συµβουλίου Χλώρακας και του 

Προσωπικού (Email, Viber κλπ.)   

 

• ∆ηµιουργία µητρώων όπως του ζητηθεί (π.χ. προσφορών) 

 

• Σχεδιασµός επιστολογράφων . 

 

• Γενικά έχει υπό την ευθύνη του τη στήριξη όσον αφορά τη χρήση των νέων Τεχνολογιών 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία όλων των προγραµµάτων και 
συστηµάτων του ΚΣΧ. 

 

• Εκπαίδευση του Προσωπικού για χρήση  νέων µεθόδων/τεχνολογιών 

4.2 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειµένου της Σύµβασης 

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειµένου της Σύµβασης είναι τα γραφεία του Κοινοτικού 

Συµβουλίου Χλώρακας. 

5. ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ 

5.1 Λήψη Εγγράφων 

 

Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού σε 

έντυπη µορφή στα Γραφεία του Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας έναντι αντιτίµου των 
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είκοσι (€20,00) Ευρώ , µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατόπιν αιτήµατος ή άλλο ηλεκτρονικό 

µέσο δωρεάν.    

 

Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων 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 3 και 4). 

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

λαµβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστηµα, θα πρέπει να συνδεθεί ως χρήστης µε τους 

προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί µε το διαγωνισµό. 

5.2 ∆ιευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή  

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

διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, κατόπιν 

υποβολής αιτήµατος για διευκρίνηση από τους Οικονοµικούς Φορείς. Η σχετική 

ειδοποίηση θα αποστέλλεται σε όλους τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς που 

έχουν συσχετιστεί µε το διαγωνισµό, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.12. 

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 2.12. 

5.3 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Οικονοµικούς Φορείς  

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 2.12. Τα αιτήµατα για 

διευκρινήσεις πρέπει να υποβληθούν 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 2.12, 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. 
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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.  

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 πληρούν την απαίτηση της νόµιµης 

εγκατάστασης 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. 

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

υποβολή της Προσφοράς τους ούτε και για την υπογραφή της σύµβασης. 

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, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 8.3(1). 

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. 

 

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 24ης Οκτωβρίου 2008 για 

την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, 
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(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 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 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 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, 
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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. 

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

ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 

 

6.3 ∆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, 

∆ύναται να  επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισµό από του δικαιώµατος ανάθεσης της Σύµβασης,  
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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 1. 

 

6.4 Στελέχωση Οµάδας Έργου 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει από ένα (1) τεχνικό υποστήριξης που θα διαθέτει τα παρακάτω 

ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

• Κάτοχος διπλώµατος (διετούς φοίτησης τουλάχιστο) σχετικού σε θέµατα 

πληροφορικής.  

• ∆ιετή εµπειρία σε τεχνική υποστήριξη σε υλισµικό και λογισµικό. 

 

6.5 Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες  

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

την παρακάτω προϋπόθεση: 

• ο αριθµός των µονίµων εργοδοτουµένων από τον Οικονοµικό Φορέα φυσικών 

προσώπων δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τρία (3). 

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόµενος στην παράγραφο 2.16. 

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 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 της ισχύος των 

προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.13. 
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2. Οι Προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.14 ή 

αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, η οποία θα πρέπει, µε ευθύνη του 

Ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα, να παραληφθεί µέχρι την τελευταία προθεσµία 

υποβολής Προσφορών. Στη δεύτερη περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα της 

Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να µην 

ανοιχθεί αλλά να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». 

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του χώρου του διαγωνισµού στο Ηλεκτρονικό 

Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων (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. 

Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους µε γραπτή 

ειδοποίηση που θα υποβληθεί, πριν την τελευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών. 

Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα θα πρέπει, εκτός των 

προβλεποµένων στην επόµενη παράγραφο, να αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα µε την περίπτωση.  

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 

1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τα έγγραφα διαγωνισµού και υποβάλλονται 

µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ή περίβληµα στο περιεχόµενο του οποίου 

εσωκλείονται ξεχωριστά έντυπα προβλεπόµενα µε την ενότητα «Προϋποθέσεις 

Συµµετοχής» και  δυο σφραγισµένοι υποφάκελοι,  µε αναγραφή στον καθένα αντίστοιχα  

΄΄Τεχνική Προσφορά΄΄ και ΄΄Οικονοµική Προσφορά΄΄, υποχρεωτικά στη γλώσσα που 

προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.17. 

2. Όλα τα Έντυπα / ∆ηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο.  
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8.3 Περιεχόµενα Προσφοράς 

Η προσφορά υποδιαιρείται στις τρεις πιο κάτω ενότητες οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα 

σχετικά στοιχεία µε την προσφορά ως εξής: 

Α. Ενότητα «Προϋποθέσεις Συµµετοχής» 

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

2. Για την πιστοποίηση του δικαιώµατος συµµετοχής της παραγράφου 6.1, 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 οποία θα υπογράφουν όλοι οι συµµετέχοντες στην κοινοπραξία στην 

οποία θα δηλώνεται: 

 (ι) η πρόθεση του κάθε συµµετέχοντα για συµµετοχή στην κοινοπραξία, 

 (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 των τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων, κατάσταση του 

απασχολούµενου µε µόνιµη σχέση εργασίας προσωπικού, συµπληρώνοντας το σχετικό 

πίνακα στο Έντυπο 9. 

 Β. Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

1. Την Τεχνική Προσφορά (Έντυπο 3).  

2. Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα των εµπειρογνωµόνων της Οµάδας Έργου σε 

τυποποιηµένη µορφή, σύµφωνα µε το Έντυπο 2 

3. ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 7).  

Γ. Ενότητα «Οικονοµική Προσφορά»  

Την Οικονοµική Προσφορά (Έντυπο 4), η οποία περιλαµβάνει τη συνολική αξία για την 

εκτέλεση του Αντικειµένου της Σύµβασης  

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η 

Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντοµα µετά την 
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εκπνοή της προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.13, µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στον Κανονισµό). 

2. Τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα αριθµούν τις Προσφορές και τις καταχωρούν σε ειδικό 

έντυπο.  

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

9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συµµετοχής  

1. Μετά την αποσφράγιση των ενοτήτων «Προϋποθέσεων 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 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 Συµµετοχής, προκειµένου να διαπιστώσει 

εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αντικειµένου της Σύµβασης. Όσες Προσφορές δεν έχουν 

αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές χαρακτηρίζονται απορριπτέες, καταχωρούνται σε ειδικό 

έντυπο καταγράφοντας τους ακριβείς λόγους απόρριψης για κάθε µια από αυτές και η 

Οικονοµική Προσφορά δεν αποσφραγίζεται. 

2. Το Αρµόδιο Όργανο Αξιολόγησης βαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές των αποδεκτών 

Προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα. 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

Πτυχίο σε θέµατα πληροφορικής 25% 

Πείρα σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης 2 χρόνια 
(για πείρα από 3 µέχρι 5 έτη). Κάθε  έτος (επιπλέον των δύο που 
είναι απαραίτητα) θα βαθµολογείτε µε 25% 

75% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 

 

3. Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθµούς το ανώτερο.  

4. Η βαθµολογία κάθε επί µέρους κριτηρίου προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας 

των µελών του Αρµοδίου Οργάνου και στη συνέχεια σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύ-

τητας του κριτηρίου αυτού και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

5. Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων θα αποτελεί το Βαθµό της Τεχνικής 

Προσφοράς (Β.Τ.Π.) του κάθε Προσφέροντος. 



 

Σελίδα 16 από 42 

 

6. Οι τελικοί βαθµοί των Τεχνικών Προσφορών θα καταχωρηθούν σε ειδικό έντυπο από το 

Αρµόδιο Όργανο µε επαρκή αιτιολόγηση της βαθµολογίας. 

9.4 Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 

1. Το Αρµόδιο Όργανο ελέγχει το περιεχόµενο της Οικονοµικής Προσφοράς προκειµένου να 

διαπιστώσει το βαθµό ανταπόκρισης τους 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 το Αρµόδιο Όργανο θεωρήσει µια Οικονοµική Προσφορά ως 

ασυνήθιστα χαµηλή, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα να παράσχει 

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

διευκρινίσεις για τη σύνθεση της Προσφοράς του κρίνει σκόπιµες, κατά τα οριζόµενα στις 

πρόνοιες του άρθρου 69 του Ν.73(Ι)/2016. Το Αρµόδιο Όργανο εξετάζει τις διευκρινήσεις 

και αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή των διευκρινίσεων ή την απόρριψη της 

Προσφοράς. 

4. Η βαθµολόγηση των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι 

σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής 

Προσφοράς του (Σ.Β.Ο.Π.), ως εξής:    

 

          Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη 

Σ.Β.Ο.Π.=   ---------------------------------------------------------- x 100 

          Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος  

 

όπου η Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη αφορά τη χαµηλότερη αποδεκτή Οικονοµική 

Προσφορά. 

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 και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

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

οικονοµικούς φορείς είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες ή όταν λείπουν 

συγκεκριµένα έγγραφα, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να ζητούν από τους Οικονοµικούς 

Φορείς 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. 
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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: 

Β = (30% x  Σ.Β.Ο.Π.)  +  (70%  x  Β.Τ.Π.) 

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

Προσφέρων µε τη µεγαλύτερη Τελική Βαθµολογία (Β). Προσφορές που έχουν ίσες τελικές 

βαθµολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναµες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές 

κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική Βαθµολογία (ΒΤΠ). 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τη µεγαλύτερη Τεχνική Βαθµολογία. 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύµβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος του Αρµόδιου Οργάνου να ακυρώσει το διαγωνισµό ή 

να απορρίψει οποιαδήποτε Προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 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 Οικονοµικούς Φορείς που έλαβαν µέρος στο 

διαγωνισµό για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 

 

10.3 Ακύρωση διαγωνισµού 

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 Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς . 

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 το λόγο της ενδεχόµενης ακύρωσης. 

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συµφωνίας 

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

εντός προθεσµίας είκοσι (20) 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 
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για την υπογραφή της Συµφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται στις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 6.3. 

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 για ανάθεση 

της Σύµβασης στον επόµενο Προσφέροντα, σύµφωνα µε την κατάταξη της παραγράφου 

9.6.(2). Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι 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 8, 

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 και 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. 

δ. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 

το 5% της συµβατικής αξίας της σύµβασης.  

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης (Έντυπο 5) µπορεί να υποβληθεί στην 

ελληνική  γλώσσα  

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

Ανάδοχο.  
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

 

Στον/στην <πόλη στην οποία υπογράφεται η Συµφωνία>, σήµερα την <ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης>, ηµέρα <ηµέρα>, στην <διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής, όπου 

υπογράφεται η Σύµβαση>, 

 

αφενός µεν, 

Ο/Η <επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής>, ο/η οποίος/α εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

<ιδιότητα-θέση νόµιµου εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής> ο/η οποίος/α θα καλείται 

στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», 

 

αφ’ ετέρου, 

Ο/Η <επωνυµία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον/την <ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο νόµιµου εκπροσώπου του 

Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

 

συµφωνούν τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ρητά συµφωνείται ότι τη Σύµβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα µέρη: 

α. Η παρούσα Συµφωνία 

β. Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού  

γ. Η προσφορά του Αναδόχου ηµεροµηνίας <ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς> και 

οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου.  

Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στα πιο πάνω µέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρµόζονται 

σύµφωνα µε την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Το αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι <τίτλος διαγωνισµού>. 

2. Το αντικείµενο της Σύµβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται 

στην προσφορά του ηµεροµηνίας <ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου>, 

καθώς και στο άρθρο 4 του Μέρους Α  των εγγράφων διαγωνισµού.  
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η ηµεροµηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειµένου της Σύµβασης είναι η ηµεροµηνία 

υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι 225 µέρες µε δικαίωµα 

ανανέωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόµα 225 µέρες. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοµατεπώνυµο>, ο οποίος φέρει 

τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειµένου της Σύµβασης και για τη διοίκηση 

της Οµάδας Έργου. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύµβασης, το 

όνοµα του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

3. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από 

οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύµβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν 

καθορίζεται διαφορετικά. 

4. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο µετάδοσής 

τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συµφωνία δυνάµει της οποίας ο Ανάδοχος µεταβιβάζει τη 

Σύµβαση ή µέρος αυτής σε τρίτους και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούµενη γραπτή 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η έγκριση µιας εκχώρησης/µεταβίβασης από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για το µέρος της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το 

µέρος που δεν έχει εκχωρηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, περιορίζεται να 

χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το 

κατά περίπτωση αναφερόµενο στην Προσφορά του τµήµα του Αντικειµένου της Σύµβασης. 

2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος µπορεί, µετά την υπογραφή της Συµφωνίας, να προβεί σε νέα 

υπεργολαβία ή σε αντικατάσταση υπεργολάβου που είχε καθορίσει στην Προσφορά του, ή 

να αναλάβει ο ίδιος το µέρος που είχε δηλώσει στην προσφορά του ότι θα υλοποιήσει 

υπεργολάβος, µετά από προηγούµενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Για τις ανάγκες της έγκρισης της παραγράφου 2 από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα τµήµατα του 

Αντικειµένου της Σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή, εντός εύλογου χρόνου από την λήψη της σχετικής αίτησης, θα 

κοινοποιεί στον Ανάδοχο την απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους σε περίπτωση που 

αρνηθεί να παραχωρήσει την έγκριση αυτή. 
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5. Νοείται ότι υπηρεσίες που τυχόν ανατίθενται σε υπεργολάβο από τον Ανάδοχο, δεν 

επιτρέπεται να ανατεθούν σε τρίτους από τον υπεργολάβο.  

6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 

αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

7. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ένας υπεργολάβος δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα 

καθήκοντά του, δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του ή να 

εκτελέσει ο ίδιος το συγκεκριµένο µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται µε τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε 

αναγκαίες πληροφορίες/έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύµβασης. Τα έγγραφα 

αυτά θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της 

Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαµβάνει σε σχέση µε τη 

Σύµβαση ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν µπορεί να διενεργηθεί 

χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

διαφωνίας σχετικά µε δηµοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής θα είναι τελεσίδικη.  

2. Σε περιπτώσεις Συµβάσεων που αφορούν ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα 

συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς περί της προστασίας 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη συµµόρφωση του σ’ αυτούς. 

Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή 

συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται και θα 

συµµορφώνονται επίσης µε αυτούς του νόµους και κανονισµούς. (Σχετικός είναι ο 

κανονισµός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016). 

3. Για τον ανάδοχο και τον εµπειρογνώµονα του Αναδόχου εφαρµόζονται οι πρόνοιες του 

άρθρου 30 του Ν73(Ι)/2009 ‘Υποχρέωση προς εχεµύθεια και τήρηση του επαγγελµατικού 

απορρήτου', η παράβαση του οποίου επιφέρει φυλάκιση ή/και χρηµατική ποινή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  

1. Τα παραδοτέα/ εκθέσεις της Σύµβασης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται ή ετοιµάζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα περιέλθουν 

στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής µε την ολοκλήρωση της Σύµβασης. Ο 

Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφο των πιο πάνω, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τους 

για σκοπούς άλλους πέραν της Σύµβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 10: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η συνολική αξία της σύµβασης, ορίζεται στο ποσό <ποσό ολογράφως (ποσό 

αριθµητικώς)> Ευρώ. Στο πιο πάνω ποσό δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.  

2. Στη συνολική αξία της σύµβασης περιλαµβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες 

του Αναδόχου σε σχέση µε την εκτέλεση της Σύµβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι 

κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή 

Νοµοθεσία. Η συνολική αξία της σύµβασης αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 

2 της παρούσας συµφωνίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Με την έναρξη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό 

λογαριασµό στον οποίο επιθυµεί να καταβάλλονται οι πληρωµές της συµβατικής αξίας, 

συµπληρώνοντας σχετικό έντυπο που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου 

αναφορικά µε τον τραπεζικό λογαριασµό.  

2. Οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ σε µηνιαία βάση ανάλογα µε τον παρασχεθέντα και 

πιστοποιηθέντα ανθρωποχρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του 

Αντικειµένου της Σύµβασης γίνεται από τον Συντονιστή/Επιτροπή Παρακολούθησης που 

έχει συσταθεί. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµοδιότητες περιλαµβάνουν: 

α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 

β. τη συµβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και την 

παραλαβή των παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρµόδια όργανα για την 

έκδοση εντολής πληρωµής προς τον Ανάδοχο. 

2. Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου, εξετάζεται το έγκαιρο ή µη 

της υποβολής καθώς και η συµµόρφωση του περιεχοµένου του παραδοτέου, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 της παρούσας Σύµβασης. 

3. Κάθε παραδοτέο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί οριστικά και ανεπιφύλακτα εφόσον εντός 

είκοσι ηµερών από την παράδοσή του στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν υποβληθούν 

εγγράφως στον Ανάδοχο υποδείξεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τους όρους 

της παρούσας Σύµβασης.  

4. Σε περίπτωση που εντός της πιο πάνω προθεσµίας υποβληθούν έγγραφες παρατηρήσεις, 

ο Ανάδοχος οφείλει να τις λάβει υπόψη της και να προβεί στις απαραίτητες προσαρµογές 

του παραδοτέου εντός είκοσι ηµερών από την υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων, και 

στη συνέχεια να υποβάλει εκ νέου το παραδοτέο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο στάδιο αυτό 

οι έγγραφες παρατηρήσεις αφορούν µόνο την προσαρµογή του παραδοτέου στις αρχικές 

έγγραφες υποδείξεις και γίνονται εντός είκοσι ηµερών από την υποβολή του παραδοτέου. 
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Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το παραδοτέο θεωρείται οριστικά 

παραληφθέν.  

5. Με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου θεωρείται ότι η σχετική υποχρέωση του 

αναδόχου εκπληρώνεται. Με την οριστική παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου 

ολοκληρώνεται το έργο του Αναδόχου και αυτό αποτελεί οριστική παραλαβή του 

Αντικειµένου της Σύµβασης.  

6. Τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κάθε παραδοτέου, 

είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσµίας 

υποβολής του. Η αίτηση απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία πρέπει να 

αποφασίσει σχετικά πριν όµως από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής που αναφέρεται 

στην σύµβαση για το αντίστοιχου παραδοτέου. 

7. Οι προθεσµίες υποβολής των Παραδοτέων µπορούν να παραταθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του 

Αντικειµένου της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα 

Καθυστέρησης Παράδοσης. 

2. Η ρήτρα, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό δέκα % της 

ηµερήσιας Συµβατικής Αξίας των εργασιών ή του Παραδοτέου. 

3. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του Αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 

πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής. 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά 

ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό πέντε % της Συµβατικής Αξίας, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερµατίσει τη 

Σύµβαση, εφαρµοζοµένων των ειδικά αναφερόµενων στο Άρθρο 15. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

1. Ως  εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε 

κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, την υπ. αριθ. <αριθµός εγγυητικής 

επιστολής> εγγυητική επιστολή της <επωνυµία Τράπεζας> Τράπεζας, ποσού <ποσό 

ολογράφως και ποσό αριθµητικώς Ευρώ >.  

2. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να παραµένει σε ισχύ για ακόµα ένα µήνα µετά την 

ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης, οπόταν και θα επιστραφεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο.  

3. Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει την πιστή εφαρµογή από τον 

Ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερµατίσει τη σύµβαση εάν ο ανάδοχος αδυνατεί 

ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, µε γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει 

µέρος ή όλες τις πληρωµές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύµβασης 

ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

3. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν 

το επιθυµεί, να τερµατίσει τη σύµβαση δίνοντας γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) 

ηµερών. 

4. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης ο Ανάδοχος θα πάρει άµεσα µέτρα για τερµατισµό 

της Σύµβασης, για σκοπούς µείωσης των συνεπαγόµενων δαπανών στο ελάχιστο. 

5. Με τον τερµατισµό της Σύµβασης καµιά πληρωµή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για 

υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ηµεροµηνία τερµατισµού της 

Σύµβασης και για υπηρεσίες που συντρέχουν για τον οµαλό τερµατισµό της Σύµβασης.    

6. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζηµιώσεις, µπορεί να τις 

αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόµενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν µέσω 

της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

7. Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζηµιά που υπέστη το ∆ηµόσιο υπερβαίνει το ποσό της 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται, να καλύψει µέσα σε τακτή προθεσµία τη 

ζηµιά που υπέστη το ∆ηµόσιο.      

8. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που δυνατό να 

προκύψει µεταξύ των Μερών και που δεν µπορεί να διευθετηθεί, είναι τα ∆ικαστήρια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 16: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε αλλαγές του προσωπικού που συµφωνήθηκε δυνάµει 

των όρων της Σύµβασης, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και µε βάση γραπτό και δικαιολογηµένο 

αίτηµα, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι ένα µέλος 

της Οµάδας Έργου δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του δυνάµει της 

Σύµβασης. 

3. Όπου ένα µέλος της Οµάδας Έργου πρέπει να αντικατασταθεί, ο αντικαταστάτης πρέπει 

να πληροί τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα που είχαν καθοριστεί στα έγγραφα 

διαγωνισµού. Στην περίπτωση που η διαδικασία προνοούσε βαθµολόγηση της οµάδας 

‘Έργου, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ίδια βαθµολογία µε 

το µέλος της Οµάδας ‘Έργου που θα αντικατασταθεί. Όπου ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση 

να παρέχει τέτοιο αντικαταστάτη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να αποφασίσει να 

τερµατίσει τη Σύµβαση εάν τίθεται σε κίνδυνο η δέουσα εκτέλεσή της, είτε εάν θεωρήσει ότι 

αυτό δεν ισχύει, να αποδεχθεί τον αντικαταστάτη, νοουµένου ότι θα ακολουθήσει 

τροποποίηση της Σύµβασης για την ανάλογη µείωση της συµβατικής αξίας. 
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4. Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού 

αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Όπου το µέλος της Οµάδας Έργου δεν αντικαθίσταται 

αµέσως και παρέρχεται κάποιος χρόνος µέχρις ότου το νέο µέλος αναλάβει τα καθήκοντά 

του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διορίσει προσωρινά 

άλλο άτοµο µέχρι την άφιξη του νέου, ή να προβεί σε άλλα µέτρα για να αναπληρώσει την 

προσωρινή απουσία. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή πέραν οποιονδήποτε άλλων θεµάτων που ρυθµίζονται ξεχωριστά, 

δύναται να αποκόπτει ποσό, ανάλογα µε την περίπτωση, για το µέλος που αντικαθίσταται 

ως αντιστάθµισµα για την περίοδο προσαρµογής και εξοικείωσης µε το αντικείµενο της 

σύµβασης του νέου µέλους που θα εµπλακεί, αλλά και το διοικητικό κόστος που 

επιβαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή µε την αντικατάσταση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 

της νοµοθεσίας που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία, σε σχέση µε την προστασία των 

εργαζοµένων του και τις συνθήκες εργασίας. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του 

στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύµβασης, µεριµνά  δε όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

3. Από την εκτέλεση της Σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται µε το Αντικείµενο 

της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται ότι θα λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα 

για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των υπεργολάβων 

του σε περίπτωση που τόπος υλοποίησης του Αντικειµένου της Σύµβασης είναι οι δικές 

της εγκαταστάσεις, ιδίως δε ότι θα ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις τυχόν 

ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται και ερµηνεύεται αποκλειστικά µε βάση και σύµφωνα µε τους 

Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

∆ικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας µπορεί να γίνει µόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς 

τον ανταγωνισµό και πραγµατοποιείται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων στην 

παρούσα µερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύµβαση ως αναπόσπαστο 

µέρος αυτής. 

 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για 

την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ηµέρα>, 

<XX/XX/20XX>. 
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Εκ µέρους και για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής: 

 

 

 

 

Υπογραφή: ............................................ 

 

Τίτλος:  ................................................... 

 

Όνοµα: .................................................. 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνοµα:  .................................................. 

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνοµα:   ................................................. 

 

 

 

Εκ µέρους και για λογαριασµό του Αναδόχου: 

 

 

 

 

Υπογραφή: ............................................. 

 

Τίτλος:   .................................................. 

 

Όνοµα:  .................................................. 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνοµα:  .................................................. 

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνοµα:   ................................................. 

 

 

«Χαρτόσηµα» 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 5: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 6: 

ΕΝΤΥΠΟ 7: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 8: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ 9: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  1 
 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
∆ιαγωνισµός αρ. -------------------------- 

1. Αναφερόµαστε στην προσφορά που έχουµε υποβάλει για __________________ 
_______________________________________________________________, 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 2 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 

Προτεινόµενη Θέση στην Οµάδα 
Έργου: 

 

  

1. Επίθετο: 
 

2. Όνοµα:   
 

3. Ηµεροµηνία γέννησης: 
 

4. Υπηκοότητα: 
 

 
5. Εκπαίδευση: 

Περίοδος 
Φοίτησης Όνοµα Σχολής / Πανεπιστηµίου 

Από Μέχρι 

Πτυχίο / ∆ίπλωµα που 
αποκτήθηκε 

    

    

    

    

    

    

 
 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίµακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Οµιλία 

    

    

    

 
 

7. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών : 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.) 

9. Παρούσα θέση στον οργανισµό: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε 
Επιχείρηση, Οργανισµό ∆ηµοσίου η Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ.) 
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10.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που 
προκύπτουν από την µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του) 

 

11.  Επαγγελµατική εµπειρία: 

 

Περίοδος Επιχείρηση / 
Οργανισµός Από Μέχρι 

Θέση 
Περιγραφή 

Καθηκόντων * 

     

     

     

     

     

     

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια µε τις ζητούµενες υπηρεσίες, ο βαθµός 
εµπλοκής και ευθύνης. 

 

12. Κατάλογος έργων συναφών µε το προκηρυσσόµενο 

 

 

13. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: 

 

 

Σηµείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την 
ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σηµειώµατος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του 
ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης. 

 

 

Τίτλος 
έργου 

Ηµεροµηνίες 
εκπόνησης 
(έναρξη – 

ολοκλήρωση) 

Αξία έργου 
Αποδέκτης/ 
Φορέας 
Ανάθεσης  

Συνοπτική 
περιγραφή 

έργου 

Αρµοδιότητες - 
καθήκοντα 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Προς  

<επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής> 

 

Θέµα: <τίτλος ∆ιαγωνισµού> 

 

 

Αρ. ∆ιαγωνισµού:  ................................................................. 

Τελευταία προθεσµία υποβολής  

προσφορών: 

 

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

 

 

1. Αφού µελετήσαµε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και αφού έχουµε αποκτήσει πλήρη 

αντίληψη του Αντικειµένου της Σύµβασης, εµείς οι υποφαινόµενοι, αναλαµβάνουµε να 

αρχίσουµε, εκτελέσουµε και συµπληρώσουµε το Αντικείµενο της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα 

Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και τη 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 των 

Υπηρεσιών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας. 

 

3. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που 

αναφέρεται στο Άρθρο 7 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 .......................................................................... 
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Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνοµα Προσφέροντος .........................................................................

.. 

Χώρα εγκατάστασης .........................................................................

.. 

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

.. 

Ταχ. Κιβ. 

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

∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) . 

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

. 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... 

Email………………………………………………. 

Τέλεφαξ 

επικοινωνίας........................................ 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  .........................................................................

.. 

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) .........................................................................

.. 

Ηµεροµηνία .........................................................................

.. 
 
 
 
 
 
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 4 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς  

<επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής> 

 

Θέµα: <τίτλος ∆ιαγωνισµού> 

 

Αρ. ∆ιαγωνισµού:  ...................................................................... 

Τελευταία προθεσµία υποβολής  

προσφορών: 

 

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

  

1. Αφού µελέτησα/µε τους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού και αφού έχουµε 

αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειµένου της σύµβασης, εµείς οι υποφαινόµενοι, 

αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε, εκτελέσουµε και συµπληρώσουµε το Αντικείµενο της 

Σύµβασης, σύµφωνα µε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και την Τεχνική Προσφορά µας, για το 

συνολικό ποσό των € ........................ (ολογράφως  ................................... Ευρώ και  

................... σέντ) για τον ένα τεχνικό υποστήριξης 1, για το συνολικό ποσό των € 

........................ (ολογράφως  ..................................................... Ευρώ, και  .............. σέντ)  

 

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονοµικής 

Προσφοράς που επισυνάπτεται.  

 

3. Αν η προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να καταθέσουµε Εγγυητική 

Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης, για ποσό και στη µορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα 

∆ιαγωνισµού, και να αρχίσουµε την εκτέλεση των Υπηρεσιών µε την υπογραφή της 

Συµφωνίας και να τις συµπληρώσουµε µέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα 

Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και στην Προσφορά µας. 

 

4. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που 

ορίζεται στο Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, θα µας δεσµεύει και θα 

µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

 
5. Μέχρι να ετοιµαστεί και υπογραφεί επίσηµη Συµφωνία, η προσφορά µας αυτή µαζί 

µε τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσµευτικό Συµβόλαιο µεταξύ µας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣi 

 

Ονοµατεπώνυµο 
στελέχους 

Ανθρωποηµέρες 
απασχόλησης 

Αµοιβή 
ανθρωποηµέρας 
(σε Ευρώ) 

Συνολικό ποσό 
(σε Ευρώ) 

Τεχνικός Υποστήριξης 1 130    

    
    

Συνολική Οικονοµική 
Προσφορά    

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 

Όνοµα υπογράφοντος ...................................................................... 

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 

Ηµεροµηνία ...................................................................... 
 

 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνοµα Προσφέροντος ........................................................................... 
 
 
Μάρτυρας (Όνοµα, 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. 
 
 

                                                

i
 Ο συγκεκριµένος Πίνακας Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς θα χρησιµοποιείται για συµβάσεις 

επιµέτρησης ανθρωποχρόνου 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 (∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ηµεροµηνία λήξης ................................... 

 

Προς 

____________________________________________________ 

(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή») 

 

Αξιότιµε Κύριε, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθµός------------------- 

Συµβόλαιο Αρ.------------------------ 

 

 

 Επειδή έχουµε πληροφορηθεί ότι έχετε συµβληθεί µε τους κυρίους ----------------------------

------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούµενων «ο Ανάδοχος») 

για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ (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 ------------------ 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 απαίτησή 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 
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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 απαίτησή σας. Μετά την 

παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από 

εµάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή 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 7 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Προς: <επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής>  

 

Θέµα: <τίτλος ∆ιαγωνισµού>. 

  

Αρ. ∆ιαγωνισµού:   

Τελευταία προθεσµία υποβολής  

Προσφορών: 

 

 

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, 
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(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, 

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. 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν 

διευκρινίσεις.  

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

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

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

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

 

 

Υπογραφή: ……………………………………………………. 

Όνοµα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου 
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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 8 

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. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις µήνες 

πριν την υπογραφή της σύµβασης. 

2. Πρωτότυπο 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. Το 

δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις µήνες πριν την υπογραφή της 

σύµβασης. 

3. Πρωτότυπο 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: 

• 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) 

4. ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 7).  

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. 

 

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. 
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ΕΝΤΥΠΟ 9 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

Πίνακας Α 

(Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα µε τα στοιχεία τουλάχιστον 1 και το µέγιστο 5  ατόµων του προσωπικού που απασχολούνται στον Προσφέροντα 

µε µόνιµη σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συµπληρώνεται για κάθε µέλος της κοινοπραξίας χωριστά) 

 

α/α Ονοµατεπώνυµο Θέση στο Φορέα Τίτλοι Σπουδών Έτος Πρόσληψης 

1     

2     

3     

4     

5     

….     

10     

 

 


