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1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα
Διαγωνισμού.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Τμήμα Δασών που εδρεύει στη Λεωφόρο Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παροχή υπηρεσιών Δασολόγου για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου
«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό
Πάρκο Τροόδους» κάτω από το Προγραμμα ΕΕΑ Grants που εντάσσονται στην
κατηγορία CPV 77231300-1, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα
Διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,
με την οποία η Σύμβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί.
ΑΡΜΟΔΙΟ ΌΡΓΑΝΟ
Όργανο που συστήνεται δυνάμει των Κανονισμών, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο των
εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν
στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Αρμόδια Αρχή είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν την Προκήρυξη Σύμβασης, το Μέρος Α (Οδηγίες προς
τους Οικονομικούς Φορείς), το Μέρος Β (Συμφωνία και ειδικοί όροι σύμβασης), το
Παράρτημα I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), το Παράρτημα ΙΙ (Όροι Εντολής – Τεχνικές
Προδιαγραφές), το συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, Δηλώσεων
κ.λπ., που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων
Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες, καθώς και
οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε Κοινοπραξία φυσικών ή
νομικών έχει παραλάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί [ΚΔΠ
201/2007] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί.
ΝΟΜΟΣ
Ο περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών Νόμος του 2006 {Ν. 12(Ι)/2006} όπως τυχόν έχει κατά
περίπτωση τροποποιηθεί.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία
φυσικών ή νομικών προσώπων, που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, που
καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και τους
όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του
Αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η
οποία συνάπτεται μετά την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης και την οποία
αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α. η Συμφωνία
β. τα παραρτήματα Ι και ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού
γ. η Προσφορά και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Το μέρος Β των Εγγράφων Διαγωνισμού, όπως θα συμπληρωθεί μετά την ανάθεση της
σύμβασης με βάση την Προσφορά του Αναδόχου και θα συνυπογραφεί από τους
συμβαλλομένους.
2.

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Μέρος Α των Εγγράφων
Διαγωνισμού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι
Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα Διαγωνισμού.

3.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των
εγγράφων Διαγωνισμού.
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ.
Αριθμός Διαγωνισμού
2.1
Αντικείμενο της Σύμβασης
2.2

2.3

Προϋπολογισμός Σύμβασης

2.4

Χρηματοδότηση

2.5

2.6

Δικαίωμα προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης
του 33.(δ)(ii) του Ν12(Ι)
Διαδικασία διαγωνισμού

2.7
2.8

Κριτήριο Ανάθεσης
Αναθέτουσα Αρχή

2.9

Αρμόδιος Λειτουργός

2.10

Περίοδος διάθεσης Εγγράφων
Διαγωνισμού
Τόπος διάθεσης Εγγράφων
Διαγωνισμού

2.11

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΔ 6/2013
Η παροχή υπηρεσιών Δασολόγου για την
αποτελεσματική υλοποίηση του έργου
«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο
Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους»
κάτω από το Πρόγραμμα ΕΕΑ Grants που
εντάσσονται στην κατηγορία CPV 77231300-1,
€30.000 (Τριάντα χιλιάδες ευρώ) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Πρόγραμμα ΕΕΑ Grants - Χρηματοδοτικός
Μηχανισμός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ)
Δεν εφαρμόζεται
Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης
υπηρεσιών
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Τάκης Τσιντίδης
Τμήμα Δασών
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία
Αρ. τηλεφώνου: 00357 22805503
Αρ. τηλεομοιότυπου: 00357 22781419
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ttsintides@fd.moa.gov.cy
Μέχρι 1/3/2013
- Κλάδος Δασικής Μηχανικής - Αθαλάσσα: 22403713,
- Τομέας Πάρκων & Περιβάλλοντος-Λευκωσία:
22805529,
- Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας – Αθαλάσσα:
22403741,
- Δασική Περιφέρεια Τροόδους – Πλατάνια: 22924219,
- Δασική Περιφέρεια Πάφου – Σταυρός Ψώκας:
26991860,
- Δασικό Κολέγιο – Πρόδρομος: 25813606,
- Δασικός Σταθμός Λάρνακας – Λάρνακα: 24818108,
- Δασικός Σταθμός Λεμεσού – Πολεμίδια: 25872302,
- Δασικό Γραφείο Πάφου: 26804604,
- Ιστοσελίδα Τμήματος Δασών:www.moa.gov.cy/forest
- Ηλεκτρονικό
Σύστημα
Δημοσίων
Συμβάσεων
www.eprocurement.gov.cy

2.12

Τρόπος παραλαβής
Εγγράφων Διαγωνισμού

Με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα, είτε ιδιοχείρως
από αυτόν ή εκπρόσωπό του είτε με χρήση
υπηρεσιών εταιρείας μεταφοράς αλληλογραφίας.

2.13

Τιμή διάθεσης Εγγράφων

Δωρεάν
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Παρ.
2.14

Προθεσμία Υποβολής Σχολίων/
Ερωτήσεων / Εισηγήσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Μέχρι 22/2/2013

Χρόνος και τόπος ανοικτής
συνάντησης (εάν εφαρμοστεί)

 Δεν εφαρμόζεται

Χρόνος και τόπος επιτόπιας
επίσκεψης (εάν εφαρμοστεί)

 Δεν εφαρμόζεται

Αποστολή απαντήσεων από
την Αναθέτουσα Αρχή

 Μέχρι 1/3/2013

2.15
2.16
2.17

Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής
Διάρκεια ισχύος Προσφορών
Περίοδος ισχύος Εγγύησης
Συμμετοχής

2.18
2.19
2.20

Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς
Νόμισμα Προσφοράς
Τόπος υποβολής Προσφορών

2.21

2.25

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών
Εκτιμώμενη ημερομηνία
παρουσίασης τεχνικών
προσφορών (εάν εφαρμοστεί)
Εκτιμώμενη ημερομηνία
γνωστοποίησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Εκτιμώμενη ημερομηνία
υπογραφής σύμβασης
Τόπος παροχής υπηρεσιών

€ 1000 (χίλια ευρώ)
2 μήνες
Ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των
προσφορών ήτοι μέχρι τις 8/6/2013 (Σε περίπτωση
που η εγγύηση συμμετοχής θα είναι προσωπική
επιταγή θα πρέπει η ημερομηνία έκδοσης της να είναι
η 8/3/2013 ώστε να ισχύει μέχρι 8/6/2013).
Ελληνική
Ευρώ
Κιβώτιο Προσφορών Τμήματος Δασών
Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 26,
1414, Λευκωσία
Έως 8/3/2013 και ώρα 9.00 πμ

2.26

Περίοδος Σύμβασης

2.22

2.23

2.24

Δεν εφαρμόζεται

15/3/2013

29/3/2013
Δάσος Τροόδους, Λευκωσία, Αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου
Τριάντα τρεις (33) μήνες από την ημερομηνία
έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της
Σύμβασης με δυνατότητα επέκτασης της περιόδου
αυτής μέχρι 3 μήνες εφόσον το έργο παραταθεί με
έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.

Σελίδα 8 από 25

ΤΔ 6/2012
ΜΕΡΟΣ Α

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά
περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα:
α.

τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006, ο
οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17
Φεβρουαρίου 2006 {Ν.12(Ι)/2006}.
β.
τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικούς
Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 4 Μαΐου 2007 (ΚΔΠ 201/2007).
γ.
τους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2004 (ΚΔΠ 115/2004).
δ.
Τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα Σύναψης των Δημοσίων
Συμβάσεων Νόμο του 2010, ο οποίος έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου 2010 {Ν.104 (Ι) 2010}.
Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μέσω της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy.
3.2 Γενικές Αρχές
1.

2.

3.

4.

5.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε
σχετικό Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα ή
έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση
του Αντικειμένου της Σύμβασης.
Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις προσφορές που είναι σύμφωνες με
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων
Διαγωνισμού, ενώ είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να
θεωρήσει αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις.
Ως ασήμαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του
Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν ουσιαστικά
τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν
την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων
Διαγωνισμού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με
οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του.
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6.

Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία
και με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με
το διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους.

3.3 Προστασία Οικονομικών Φορέων [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]
1.
Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για
την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε εξέταση των αιτιάσεων του
Προσφέροντος και να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από τη λήψη της αναφερόμενης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη των αιτιάσεων του Προσφέροντα. Η
ιεραρχική προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία κατά την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης του Αρμόδιου
Οργάνου που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή από τη λήξη της
προαναφερόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.
3.
Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος
καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό
Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα
www.tra.gov.cy.
4.
Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη
διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του
Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων
Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού
1.
2.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και τα δικαιώματα επί
αυτών ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού
1.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού συνίστανται:
α. στην Προκήρυξη της Σύμβασης
β. στο παρόν Μέρος Α (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς) που περιλαμβάνει τα
άρθρα 1 έως 10 με τις επιμέρους παραγράφους τους
γ. στο Μέρος Β (Συμφωνία και ειδικοί όροι σύμβασης) που περιλαμβάνει τα άρθρα 1
έως 13 με τις επιμέρους παραγράφους τους.
δ. στο Παράρτημα I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 27 με
τις επιμέρους παραγράφους τους.
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ε. στο Παράρτημα ΙΙ (Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές) που περιλαμβάνει τα
άρθρα 1 έως 7 με τις επιμέρους παραγράφους τους.
στ. στο συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, Δηλώσεων, Πίνακες και
λοιπά έντυπα που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των
Εγγράφων Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες και
συγκεκριμένα:

2



Έντυπο 1: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με το
εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.1. του Μέρους Α



Έντυπο 2: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το
εδάφιο (3) της παραγράφου 8.3.1. του Μέρους Α



Έντυπο 3: Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας
Προσφέροντος, σύμφωνα με το εδάφιο (4) της παραγράφου 8.3.1.1 του
Μέρους Α. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]



Έντυπο 4: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων
Προσφέροντος, σύμφωνα με τα εδάφια (5.β), (5.γ) και (5.ε) της παραγράφου
8.3.1.1 του Μέρους Α. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]



Έντυπο 5: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος, σύμφωνα με το εδάφιο (5.ε)
της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α.



Έντυπο 6: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα
με το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α



Έντυπο 7: Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα
με το εδάφιο 1 της παραγράφου 8.3.2 του Μέρους Α



Έντυπο 8: Υπόδειγμα Πίνακα Παρουσίασης Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το
εδάφιο (2.β) της παραγράφου 8.3.1.2 του Μέρους Α. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]



Έντυπο 9: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) της
παραγράφου 8.3.2 του Μέρους Α



Έντυπο 10: Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) της
παραγράφου 9.3 του Μέρους Α. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]



Έντυπο 11: Πίνακας Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύμφωνα με το εδάφιο (4.α)
της παραγράφου 10.4 του Μέρους Α



Έντυπο 12: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύμφωνα
με το εδάφιο (5) της παραγράφου 10.5 του Μέρους Α



Έντυπο 13: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, σύμφωνα με
την παράγραφο 7.2(α) του Μέρους Β [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]



Έντυπο 14: Πίνακας συμπλήρωσης Τραπεζικών στοιχείων Αναδόχου,
σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 του Παραρτήματος Ι



Έντυπο 15: Υπόδειγμα Δήλωσης Άλλων Φορέων.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες των Εγγράφων Διαγωνισμού διαπιστώσουν ότι τα
παραληφθέντα αντίγραφα δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους πίνακες περιεχομένων
του προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέα
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πλήρη αντίγραφα. Ιεραρχικές προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με
το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού
Από τους Οικονομικούς Φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τον τόπο
διάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν σχετικό
έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη
κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτών.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 Διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή
τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να
αποστέλλει, με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) σε όλους
τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.14.
5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους
1.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με
τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.14, με γραπτή
επιστολή, τηλεομοιότυπο στη Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία αριθμός κλήσης
τηλεομοιοτύπου 22781419, ηλεκτρονική διεύθυνση ttsintides@fd.moa.gov.cy ή στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

2.

Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις
ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα
ενημερώνει με συμπληρωματικά έγγραφα για τις σχετικές αποφάσεις της με γραπτή
επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).εντός της προθεσμίας
της παραγράφου 2.14, όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1.

2.

Δικαίωμα 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 Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή
Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
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3.

4.
5.

6.

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 Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή
έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την
Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι
κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή
πριν την υπογραφή της Σύμβασης.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε
μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.
Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην
Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί
πρόκειται να υλοποιήσουν. Νοείται ότι
ένας υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1)
προσφορές. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]

6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής
6.2.1 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα
1.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει
να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική
τους κατάσταση:
α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
(όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου),
για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του
Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου),
απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή
κανονιστικές πράξεις
γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις
δ. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή,
βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου
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2.

ε. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή
στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την
ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη
χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι
ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των
ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των
πληροφοριών αυτών.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της
κοινοπραξίας.

6.2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και
χρηματοοικονομική τους επάρκεια:
1.

να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη,
τουλάχιστον ίσο με το <ποσοστό επί τοις εκατό> του ετήσιου Προϋπολογισμού της
Σύμβασης που ανέρχεται σε <ετήσιος προϋπολογισμός Σύμβασης>.

2.

Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα
και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

3.

Ειδικότερα:
 O μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών
θα πρέπει να είναι θετικός

4.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της
κοινοπραξίας.

5.

Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του
Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση
να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους.

6.2.3 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και
επαγγελματικές τους ικανότητες:
1. Να έχουν συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει το
Αντικείμενο της Σύμβασης, ως βασικούς εμπειρογνώμονες στελέχη των οποίων τα
προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα όπως αυτά περιγράφονται στην
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2.

3.

παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος ΙΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της
κοινοπραξίας.
Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του
Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση
να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους.

6.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Η εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 2.15, πρέπει να είναι είτε προσωπική επιταγή
ή τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την
Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών
αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
Σε περίπτωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης ως εγγύηση συμμετοχής, αυτή θα
μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση υποβολής προσωπικής επιταγής αυτή θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα
«Διευθυντής Τμήματος Δασών». Σε περίπτωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης ως
Εγγύηση Συμμετοχής, αυτή θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
(Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων
Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι
αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά την
κατάθεση από τον Προσφέροντα στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση της Εγγύησης
Πιστής Εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην
περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α) μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, αποσύρει την
Προσφορά του ή μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή
(β) έχοντας 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) αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο ή/και την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης ή/και
να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, ή
(ιι) αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση.
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1 Κυριότητα
Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά
τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της
επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
7.2 Εμπιστευτικότητα
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των Προσφερόντων σε
ότι αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
των επιχειρήσεών τους.

2.

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν, στην Τεχνική τους Προσφορά, τις
πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε
τρίτους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές.

7.3 Χρόνος Ισχύος
1.

2.
3.

Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.16 του
Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες
και σε περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της Προσφοράς τους, αυτή
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.4 Εναλλακτικές Προσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του
Αντικειμένου της Σύμβασης.
7.5 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης
Προσφορές για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής
1.
2.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το
αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.20 ή
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία
θα πρέπει, με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να παραληφθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή 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».
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3.

4.

5.

6.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή.
Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους με
γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, 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.
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.
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 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, 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.

2.

3.

4.

Οι Προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και υποβάλλονται μέσα
σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.18. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική
Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο αριθμός διαγωνισμού.

Ο τίτλος του Διαγωνισμού.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι
μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
Προσφορά στοιχεία ως εξής:
Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής », σε τέσσερα (4) αντίτυπα ήτοι:
α. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
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5.

6.
7.

β. Την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, σε τέσσερα (4) αντίτυπα με τα στοιχεία
τους όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 8.3 του Μέρους Α των Εγγράφων
Διαγωνισμού.
Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Κάθε σελίδα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ αντιτύπων που θα περιέχονται στο φάκελο της
προσφοράς, θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον Προσφέροντα ή τον
Εκπρόσωπό του. Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί
μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή
τους.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η
Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

8.3 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
8.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν στα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το
δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού και συγκεκριμένα
απαρτίζονται από:
1. Την εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 6.2.4, η οποία εφόσον είναι τραπεζική
εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 1) που
περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.
2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6.1, από τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του.
β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα
πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό
πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό
Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία και
στο οποίο θα δηλώνεται:
(ι)
η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία,
(ιι) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,
(ιιι) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και
(ιv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.
3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου
6.2.1, συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση Πιστοποίησης
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Προσωπικής Κατάστασης, υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 2) περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.
4.

Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του
Προσφέροντα, της παραγράφου 6.2.2, συμπληρωμένο το σχετικό Πίνακα, υπόδειγμα του
οποίου (Έντυπο 3) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού,
συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων
των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Προσφέρων
υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου
η δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή Δήλωση του
συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται
στην
έκδοση
ελεγμένων
οικονομικών
καταστάσεων.
[ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ].

5.

Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα,
της παραγράφου 6.2.3, τα ακόλουθα στοιχεία:
α.

Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον
χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ].
 επιχειρηματική δομή
 τομείς δραστηριότητας
 παρεχόμενες υπηρεσίες
 εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

β.

Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας
Προσφέροντα, για την κάλυψη της προϋπόθεσης συμμετοχής
εδάφιο (1) της παραγράφου 6.2.3, που θα είναι σύμφωνη
(Έντυπο 4) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα
Διαγωνισμού. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ].

προσωπικού του
που ορίζεται στο
με το υπόδειγμα
των Εγγράφων

γ.

Κατάλογο δέκα (10) το πολύ συμβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων
συμμετοχής που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3) της παραγράφου 6.2.3, ο οποίος
θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το οποίο περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ].

δ.

Στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του εδαφίου (3)
της παραγράφου 6.2.3, ως εξής:
 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που
έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή,

 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν
είναι δυνατόν απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται
υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που
εκτελέστηκε η σύμβαση. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ].
ε. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των στελεχών που προτείνονται για στελέχωση
της Ομάδας έργου όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος ΙΙ
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με
το υπόδειγμα (Έντυπο 5) και αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών στοιχείων για
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για τη Γενική Επαγγελματική Εμπειρία που διαθέτουν (εδάφιο (β) της παραγράφου 6.1
του Παραρτήματος ΙΙ).
6.

Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται βασικοί εμπειρογνώμονες
(όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος ΙΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι του Προσφέροντα,
δηλώσεις των προσώπων αυτών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική
συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα και ότι αποδέχονται τους όρους του
διαγωνισμού.
7. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την
υλοποίηση μέρους της υπό ανάθεση Σύμβασης, δηλώσεις των υπεργολάβων, με τις
οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του
Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα υλοποιήσουν το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης
που τους αναλογεί κατά την Προσφορά. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ].
8. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων απαιτείται
η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν:
 Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι,
σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του
τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Έντυπο 15).
 Δήλωση πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης των φορέων αυτών του εδαφίου (5)
της παραγράφου 8.3.1.
9. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπόδειγμα
(Έντυπο 6) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την
προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή
Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli).
10. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή
φωτοαντίγραφα, πλην της εγγύησης συμμετοχής την οποία πρέπει να υποβάλλουν
πρωτότυπη.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη
συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης
συμμετοχής και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή
αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή
πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την Προσφορά, δεν θεωρείται
αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.
8.3.2 «Τεχνική Προσφορά» και « Οικονομική Προσφορά»
1.

2.

Τα Έντυπα της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς» πρέπει να
είναι συμπληρωμένα, σύμφωνα με τα υποδείγματα (Έντυπα 7 και 9 αντίστοιχα) που
περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Για την συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, ο Προσφέρων πρέπει να
συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
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3.

4.
5.

δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα και το
κέρδος του.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και
φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται
οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων
φόρων, δασμών ή/και εισφορών.
Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται
την απόρριψή της.
Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21, με τον
τρόπο που προβλέπεται στον Κανονισμό.

2.

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

3.

Το Αρμόδιο Όργανο αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών.

4.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, γίνεται για τις προσφορές οι
οποίες δεν έχουν απορριφθεί κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής.

9.2 Έλεγχος Δικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής
1.

2.

3.

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των
εγγυήσεων συμμετοχής καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής,
σύμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα στο άρθρο 6 και την παράγραφο 8.3.1 και
καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν
καλύπτουν τις απαιτούμενες από τα Έγγραφα Διαγωνισμού προϋποθέσεις συμμετοχής,
η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της.
Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του
δικαιώματος και των προϋποθέσεων συμμετοχής, η Προσφορά δεν αξιολογείται και
επιστρέφεται στους Προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική Εγγύηση
Συμμετοχής.

9.3 Αξιολόγηση Προσφορών
Για τις Προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, το Αρμόδιο Όργανο προχωρά στον έλεγχο των Προσφορών τους, προκειμένου
να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Αντικειμένου της
Σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων
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Διαγωνισμού, λαμβανομένης υπόψη της πρόνοιας του εδαφίου (3) της παραγράφου 3.2, και
καταχωρεί σε ειδικό έντυπο τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας
για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
9.4 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
1.

2.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το
περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον
οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού και ειδικότερα
στους όρους της παραγράφου 8.3.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν
καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικούς όρους και
συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου
Οργάνου της.

3.

Σε περίπτωση που οι τιμές Προσφοράς δίνονται σε άλλο νόμισμα από ευρώ, για
σκοπούς αξιολόγησης και σύγκρισης τιμών, αυτές θα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση
την τιμή πώλησης του ξένου συναλλάγματος έναντι του ευρώ που δίνεται από την
Κεντρική Τράπεζα κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Όταν η
τελευταία ημερομηνία υποβολής των Προσφορών είναι τραπεζική αργία, θα λαμβάνεται
υπόψη η τιμή συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. [ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]

4.

Η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει στη βάση σημερινών τιμών που έχουν αναχθεί
με συντελεστή του οποίου το ύψος καθορίζεται στο άρθρο 2.27, για όλες τις μελλοντικές
πληρωμές ποσών, αν υπάρχουν. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των
προσφερόντων θα γίνει με βάση τα αναθεωρημένα ποσά Προσφορών, όπως αυτά θα
προκύψουν από την πιο πάνω αναγωγή. [ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]

5.

Σε περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο θεωρήσει μια Προσφορά ως ασυνήθιστα
χαμηλή, πριν την απορρίψει, 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 61 του Ν.12(Ι)/2006. Το Αρμόδιο Όργανο εξετάζει
τις διευκρινήσεις και αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των διευκρινίσεων ή την
απόρριψη της Προσφοράς.

9.5 Διευκρινίσεις Προσφορών
1.

2.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς και μέχρι την Ανάθεση της
Σύμβασης, καμία διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου των Εγγράφων
Διαγωνισμού ή της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή.
Η Αναθέτουσα Αρχή όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρμόδιο
Όργανο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το
περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης
που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων
είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
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3.

4.

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως 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.
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
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το αρμόδιο όργανο θα προβεί στην κατάταξη των
Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά.
10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Ανάθεση Σύμβασης
1.
2.

Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει
αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η έχουσα τη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια -χαμηλότερη τιμή-, η επιλογή του
Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
κλήρωσης.

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1.
2.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τον υποψήφιο Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση
Ανάθεσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με επιστολή της, στη μεν περίπτωση ακύρωσης του
διαγωνισμού όλους τους Προσφέροντες, σε δε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους μη
επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής.
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα Προσφέροντα που υποβάλει σχετική
αίτηση, τους λόγους απόρριψης της Προσφοράς του και σε περίπτωση που ο
Προσφέρων έχει υποβάλει παραδεκτή Προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και
πλεονεκτήματα της επιλεγείσας Προσφοράς, καθώς και το όνομα του Αναδόχου,
τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου.

10.3 Ακύρωση Διαγωνισμού
1.

2.

Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να
αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. όταν ουδεμία Προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
β. όταν οι όροι των Εγγράφων Διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές
προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν
μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα
σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ. όταν οι τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να
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3.

είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,
δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον
αναγκαίο, ή
ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το
Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο.
Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς / Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται
από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της
ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ορίζονται στην
παράγραφο 3.3 του παρόντος Μέρους.

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας
1.

Για την κατάρτιση της Συμφωνίας, η Αναθέτουσα Αρχή θα χρησιμοποιήσει το Μέρος Β
«Συμφωνία και Ειδικοί Όροι Σύμβασης» των Εγγράφων Διαγωνισμού, το οποίο θα
συμπληρώσει αναλόγως.

2.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Αν
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή
της Συμφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε:
α.

αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,

β.

σε κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και

γ.

3.

4.

στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά
με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση
δημόσιας σύμβασης.
Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το
θέμα στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα
που υπέβαλε την επόμενη Προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη της παραγράφου 9.6,
που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του
δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος
της Προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη Προσφορά που πληροί
τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με
τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως.
Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει
για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα (Έντυπο 11) του
Προσαρτήματος των Εγγράφων διαγωνισμού, για την επιβεβαίωση της κάλυψης
των προϋποθέσεων συμμετοχής (α), (β), (γ), (δ) και (στ) της παραγράφου 6.2.1,
β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, 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
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5.

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 του εδαφίου (4.β) της παραγράφου 8.3.1.
δ. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
παράγραφο.
Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον
Ανάδοχο.

10.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να καλύπτει το 10%
της συμβατικής τιμής.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, ενώ
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού της
Σύμβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις του.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης θα μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική
γλώσσα.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο 12) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων
Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή
καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

ΤΤ, ΚΜ. ΔΛ/δλ
ΤΔ 6/2013 Μέρος Α
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