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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αγορά υπηρεσιών για 

τη Δημιουργία Συστήματος Εποπτείας Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 13.25.006.012.006  

2.2 Εκτιμώμενη Αξία Τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€30,000.00) ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.3 Χρηματοδότηση Από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών 

2.4 Διαδικασία διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 90(1)(γ) του 

Ν.73(Ι)/2016  

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής 

2.6 Αρμόδιος Λειτουργός  Γιώργος Λουκά 

Αρ. Τηλ: 22 807038 

Αρ.  τηλεομοιότυπου:22354030  

Email: glouca@rtd.mcw.gov.cy 

2.7 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  2 (δυο) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 

2.8 Γλώσσα σύνταξης 

Προσφοράς 

Ελληνική  

2.9 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.10 Τόπος υποβολής 

Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών Τμήματος Οδικών Μεταφορών 

Βασ. Παύλου 27, Έγκωμη 2412 

2.11 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 

2.12 Διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 

υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Αντικείμενο 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για την εποπτεία των εξεταστών 

υποψήφιων οδηγών. Ο Ανάδοχος της σύμβασης οφείλει να προμηθεύσει, εγκαταστήσει, 

ρυθμίσει, προγραμματίσει και εκπαιδεύσει τους χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα. 

O Ανάδοχος θα παρέχει λογισμικό επόπτευσης, κινητές συσκευές στις οποίες θα είναι 

εγκαταστημένο το εν λόγω λογισμικό και όλο το τηλεπικοινωνιακό υλισμικό που είναι απαραίτητο 

για τη λειτουργία του λογισμικού έτοιμο προς χρήση. 

Επισυνάπτεται το Παράρτημα 1 που περιλαμβάνει περιγραφή και λεπτομερείς τεχνικές 

προδιαγραφές του λογισμικού. 

 

3.2 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι Λευκωσία, στα Κεντρικά Γραφεία του 

Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Β. Παύλου 27, Έγκωμη 2412 όπως επίσης και η 

εκπαίδευση των χρηστών του λογισμικού. 

 

4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ 

Να διαθέτει τουλάχιστον έναν υπεύθυνο για όλη τη διάρκεια του έργου ο οποίος θα υποστηρίζεται από 

ομάδα τεχνικών/εμπειρογνωμόνων σχετικών με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες ως ορίζεται στο σημείο 2.7. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2. 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. Σε περίπτωση μη γραπτής αποδοχής, οι 

προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη προθεσμία 

Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 2.10, είτε 

αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, 

με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία 

προθεσμία υποβολής προσφορών. 

6.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.8 και 

σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 πιο κάτω. 
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2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς 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.  

6.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

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

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

επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές  και αφορούν 

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

αξιολόγησης και τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 

Α. ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα. Η Οικονομική 

προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, 

και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2). 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. Η οικονομική 

προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του. 

 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται από εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, και όπου είναι εφικτό, άμεσα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών.  

2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος και οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.  

7.2 Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις και 

προχωρεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών όσων πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. 

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 προσφέροντες να υποβάλλουν, να 

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

δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των 

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

υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή 
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δικαιολογητικά να τα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 

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

ημερών. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προβεί 

στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της προσφερόμενης τιμής. 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας Αρχής 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, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή, η επιλογή του Αναδόχου 

από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

 

8.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση Ανάθεσης και 

τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. 

2. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά όλους τους Προσφέροντες.  

8.3 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 Προσφέροντες. 

2. 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 της παρούσας Πρόσκλησης 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 

της παρούσας Πρόσκλησης είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να 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,  

ε.  όταν δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις σε 

περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το ποσό 

που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη της σύμβασης, ή 

στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το Αρμόδιο 

Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο.  

 



 

Σελίδα 9 από 26 

 

8.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

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

προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.  

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 7.2 (3). 

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 έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία 

β.  Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, της οποίας το ποσό ορίζεται στα €2000,00 και θα 

έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μετά τη λήξη της Σύμβασης, δηλαδή ένα (1) μήνα μετά τα πέντε 

(5) έτη της λειτουργίας της Σύμβασης. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης μπορεί να 

υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3). 

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>, 

ημέρα <ημέρα>, στην <διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής>, 

 

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 νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής 

«Ανάδοχος», 

  

συμφωνούν τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

α. Η παρούσα Συμφωνία 

β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού  

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 3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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 εξήντα (60) μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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. 



 

Σελίδα 11 από 26 

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: ΕΙΔΙΚΕΣ 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 έγγραφά αυτά θα 

επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – 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 τους νόμους και κανονισμούς. 

(Σχετικός είναι ο κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 27ης Απριλίου 2016). 

ΑΡΘΡΟ 8: 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.  

ΑΡΘΡΟ 9: 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. Στην 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.  
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ΑΡΘΡΟ 10: 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. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη 

δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός για σκοπούς καταβολής πληρωμών από το Δημόσιο, δεν θα 

πρέπει να δηλωθεί άλλος τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί να 

καταβάλλονται από τούδε και στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο τραπεζικό 

λογαριασμό. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου 

αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό.  

2. Με την παράδοση των κινητών συσκευών και επίδειξη λειτουργίας του λογισμικού η Αναθέτουσα 

Αρχή θα πληρώσει στον Ανάδοχο το κόστος για την δημιουργία του λογισμικού, των κινητών 

συσκευών, το υλισμικό των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και τις άδειες χρήσης, δηλ. βάσει της 

ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς τα σημεία 1, 2, 3, 4. 

3. Με την συμπλήρωση κάθε έτους, η Αναθέτουσα Αρχή θα πληρώνει στον Ανάδοχο το κόστος 

λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, ενημέρωσης/ αναβάθμισης λογισμικού για το 

τρέχον έτος όπως καθορίστηκε στα σημεία 5 και 6 στην ανάλυση οικονομικής προσφοράς. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 (Ν.38(Ι)/2014), ο Γενικός Λογιστής της 

Δημοκρατίας δύναται κατά τη κρίση του κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, να αποκόπτει οποιαδήποτε 

οφειλόμενα από τον Ανάδοχο ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του κράτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: 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, 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 20 

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 και να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές του 

παραδοτέου εντός 15 ημερών από την υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων, και στη συνέχεια 
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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 15 ημερών από την υποβολή του παραδοτέου. 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 Συμβάσης.  

6. Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την 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 στη σύμβαση, για το αντίστοιχο 

παραδοτέο. 

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

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: 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 τα σημεία 1, 2, 3, 4 της Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς ανέρχεται στα 

€500,00 για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. 

3. Για τα σημεία 5 και 6 της Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς, για κάθε ημερήσια 

καθυστέρηση παράδοσης οποιοδήποτε στοιχείου που απαιτείται για ορθή λειτουργία των 

υπηρεσιών, επιβάλλεται ρήτρα ίση με 10% της Συμβατικής αξίας του εν λόγω στοιχείου όπως 

καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. 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. 

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

καθυστέρησης που ανέρχονται σε €2000,00 η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Άρθρο 

14. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

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, δηλαδή θα επιστραφεί αφού παρέλθει ένας μήνας μετά τα πέντε (5) έτη 

λειτουργίας της Σύμβασης. 

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

όλων των όρων της Σύμβασης.  
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Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, 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 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. 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. 

2. 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, δίδοντας γραπτή προειδοποίηση 30 ημέρων. 

3. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό της 

Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο. 

4. 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.    

5. 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. 

6. Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της 

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

που υπέστη το Δημόσιο.  

7. 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 Δικαστήρια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει 
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων 
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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«χαρτόσημα» 

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:   ................................................. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Δεν ισχύει) 

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4: 

           

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Δεν ισχύει) 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς  

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

 

Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Συστήματος Εποπτείας Εξετάσεων Υποψηφίων 

Οδηγών  

 

Αρ. Διαγωνισμού:  13.25.006.012.006 

 
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού 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 
Διαγωνισμού για το συνολικό ποσό των € .................................. (ολογράφως  
....................................................................................... Ευρώ και  ............................................ σέντ), 
συν Φ.Π.Α. 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή Πιστής 
Εκτέλεσης (εάν απαιτείται), για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, 
και να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης με την υπογραφή της Συμφωνίας. 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει και θα μας δεσμεύει για περίοδο ίση με αυτή 
που ορίζεται στο Άρθρο 5 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή 
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 
Όνομα υπογράφοντος ...................................................................... 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 
Ημερομηνία ...................................................................... 
 

Στοιχεία Προσφέροντος1  
Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 
 
 
Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
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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Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α Περιγραφή Τιμή Μονάδας Ποσότητα Συνολική Τιμή  

1 
Δημιουργία Λογισμικού (Software), Υποδομή κέντρου 

Δεδομένων (Data Center Infrastructure) κ.τ.λ. 
 1  

2 
Κόστος αγοράς δεδομένων επικοινωνίας 

τηλεπικοινωνιακών καρτών SIM  
 35 τεμάχια  

3 Κόστος κινητών συσκευών εντοπισμού   35 τεμάχια  

4 Κόστος Άδειας (License) χρηστών για πέντε (5) έτη  100 χρήστες  

5 

Κόστος αγοράς δεδομένων (data) για τη λειτουργία/ 

επικοινωνία των κινητών συσκευών εντοπισμού. Το κόστος 

(τιμή μονάδας) θα περιλαμβάνει όλες τις 35 συσκευές και 

θα καθοριστεί ανά έτος και θα παραμείνει σταθερή καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Δηλαδή στην Τιμή Μονάδας 

θα πρέπει να περιληφθεί το Κόστος Αγοράς Δεδομένων Χ 

35. 

 5 χρόνια  

6 

Κόστος συντήρησης, ενημέρωσης και αναβάθμισης 

λογισμικού. Το κόστος (τιμή μονάδας) θα περιλαμβάνει 

όλες τις 35 κινητές συσκευές εντοπισμού και θα καθοριστεί 

ανά έτος και θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Σύμβασης. Δηλαδή στην Τιμή Μονάδας θα πρέπει να 

περιληφθεί το Κόστος Χ 35. 

 5 χρόνια  

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 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, 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 παραιτούμεθα 

απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε 

τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό. 
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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 Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    Διατελούμε, 

 

 

 

 

                                                                                       [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

{ Επικολλήστε εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: …………………………………. 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 ( ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

1. Γενική Περιγραφή του Συστήματος Εποπτείας Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών 

 

1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για την εποπτεία των εξεταστών υποψήφιων 
οδηγών. Ο Ανάδοχος της σύμβασης οφείλει να προμηθεύσει, εγκαταστήσει, ρυθμίσει,  προγραμματίσει  
και εκπαιδεύσει τους χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα που περιγράφεται πιο κάτω. 

 

1.2 Κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι εξεταστές μέσω κινητών συσκευών (smartphones ή 
tablets) θα συνδέονται σε εφαρμογή/λογισμικό και θα καταχωρούν μοναδικό αριθμό εξέτασης. Με την 
καταχώρηση του μοναδικού κωδικού εξέτασης η εφαρμογή θα καταγράφει δεδομένα όπως την 
διαδρομή που θα ακολουθηθεί κατά την εξέταση, συνολικό χρόνς εξέτασης, πραγματική μέση ταχύτητα, 
απόσταση που διανύθηκε, πραγματικό χρόνος οδήγησης. 

 

1.3 Η εποπτεία των εξετάσεων θα εξασφαλίζεται με ασφαλή σύνδεση (log in) λειτουργών (Administrators) 
με την εφαρμογή/λογισμικό με πλοηγό διαδικτύου (web browser π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome ή ισοδύναμο) μέσω διεπαφής (web interface) από υπολογιστή γραφείου. 

 

1.4 Η επικοινωνία/διακίνηση των δεδομένων μεταξύ των κινητών συσκευών και κεντρικού συστήματος/ 
εξυπηρετητή (server) θα γίνεται μέσω GPRS/2G ή 3G ή 4G  ή ισοδύναμο τρόπο έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η επικοινωνία/διακίνηση των δεδομένων με την απαραίτητη ταχύτητα και ασφάλεια. 

 

1.5 Όλα τα κόστη επικοινωνίας, προμήθειας, εγκατάστασης, ρύθμισης,  προγραμματισμού, συντήρησης, 
ενημέρωσης  και αναβάθμισης του εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης και 
εκπαίδευσης των χρηστών θα βαραίνουν τον Ανάδοχο.  

 

1.6 Είναι ευθύνη του Αναδόχου ο σχεδιασμός του όλου συστήματος έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 
λειτουργία του, η ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινούνται και θα αποθηκεύονται και η ασφαλής 
πρόσβαση στα δεδομένα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα που θα έχουν την έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 

1.7 Το σύστημα εποπτείας των εξετάσεων θα συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία του συστήματος, όπως εξυπηρετητή/ες, λογισμικό, υποδομή, κ.τ.λ.  σύμφωνα με τους όρους 
και προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 

1.8 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια. 

 

2. Τεχνικές Απαιτήσεις 

 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 

2.1 Η τεχνολογία εφαρμογής θα είναι GPS ή ισοδύναμο, GPRS/2G ή 3G ή 4G ή ισοδύναμο, GIS. 
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2.2 Απεικόνιση της πραγματικής θέσης των κινητών συσκευών και του ιστορικού κίνησης τους, με ακρίβεια 
σε ψηφιακό χάρτη. 

 

2.3 Για κάθε εξεταζόμενο, για κάθε εξεταστή και για κάθε εξέταση θα υπάρχει η δυνατότητα  έκδοσης 
αναλυτικών αναφορών για τα δρομολόγια, την απόσταση που καλύφθηκε σε συγκεκριμένη εξέταση, την 
πραγματική μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα συνολικός χρόνος εξέτασης, χρόνος οδήγησης ανά 
εξέταση ανά χρονική περίοδο, αν πέτυχε στην εξέταση ή όχι ο εξεταζόμενος. Επιπρόσθετα, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων (custom) αναφορών από την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας τα επιθυμητά πεδία/δεδομένα κάθε φορά αναλόγως των αναγκών της. 

 

2.4 Ο κεντρικός εξυπηρετητής, που θα αποθηκεύει τα δεδομένα που θα αποστέλλονται από τις κινητές 
συσκευές, θα βρίσκεται σε κέντρο δεδομένων (Data Center) το οποίο θα είναι πιστοποιημένο με το 
πρότυπο ISO 27001. Οι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 27001 του 
κέντρου δεδομένων (Data Center) που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της σύμβασης με την 
υποβολή της προσφοράς τους. Το κέντρο δεδομένων (Data Center) θα βρίσκεται εγκατεστημένο σε 
χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.5 Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει 100 άδειες χρήσης για όλα τα επίπεδα χρηστών (administrators, 
users). 

 

2.6 Όλοι οι χρήστες (administrators, users) θα συνδέονται (log in) με την εφαρμογή/λογισμικό μέσω 
πλοηγού διαδικτύου (web browser π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ή ισοδύναμο) 
μέσω διεπαφής (web interface) που, στην περίπτωση που απαιτείται επιπρόσθετη εγκατάσταση στο 
πλοηγό διαδικτύου, θα διατίθεται δωρεάν. Η όλη εργασία θα γίνεται μέσω μενού επιλογών το οποίο θα 
είναι φιλικό προς το χρήστη (user friendly). Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης 
όλων των χρηστών μέσω κινητών συσκευών (mobile devices) που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα IOS 
ή Android ή Windows mobile. 

 

2.7 Δυνατότητα εύρεσης όλων των κινητών συσκευών σε πραγματικό χρόνο μετά την επιλογή του 
διαχειριστή του συστήματος (ping). Η εφαρμογή θα καταγράφει συνεχώς τα δεδομένα της κάθε 
συσκευής (θέση, ημερομηνία – ώρα, αλλαγή στην κατεύθυνση, διαδρομή) και θα αποστέλλει τις 
πληροφορίες σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα που θα ρυθμιστούν, κατά μέσο όρο, στα 15 

δευτερόλεπτα ή συχνότερα. 

 

2.8 Η θέση της συσκευής να δίνεται πάνω σε ψηφιακό χάρτη με μικτή ακρίβεια (χάρτη και συσκευής 
εντοπισμού) ίση ή μικρότερη των 10 μέτρων από την πραγματική θέση του οχήματος. Ταυτόχρονα να 
φαίνεται η οδός και κατεύθυνση του οχήματος ως επίσης να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της 
δημιουργίας αποτυπώματος διαδρομής (live snail-trail) κατά την κίνηση του επιλεγμένου οχήματος. 
Επίσης να υπάρχει επιλογή για εμφάνιση της θέσης σε 'Google Maps' ή ισοδύναμο. 

 

2.9 Η διάρκεια φύλαξης των δεδομένων να μην είναι μικρότερη από τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

2.10 Να παρουσιάζει αναλυτικές αναφορές για την πορεία οποιουδήποτε οχήματος (snail-trail), με 
καθορισμό χρονοδιάρκειας, είτε σε χάρτη είτε σε πίνακα με εμφάνιση τουλάχιστον του χρόνου 
εκκίνησης, στάσης, μέση ταχύτητα κίνησης, απόσταση που διένυσε, χρόνος λειτουργίας. 
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2.11 Να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργούνται λογαριασμοί Χρηστών και Διαχειριστών (Users  – 

approximately 100 accounts, Administrators approximately 8 accounts and 2 Super Administrators) με 

διαφορετικά δικαιώματα για τον καθένα και όλες οι προσβάσεις να δίνονται κατόπιν εισαγωγής 

Ονόματος και Κωδικού που θα καθορίζονται μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Το 

σύστημα θα καταγράφει το ιστορικό χρήσης όλων των λογαριασμών σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο 

(log) και το ιστορικό χρήσης δεν θα μπορεί να αλλοιωθεί/παραποιηθεί ή να διαγραφεί από κανένα 

χρήστη. Τα δικαιώματα χρηστών θα είναι καθολικά για κάθε ομάδα διαχείρισης ( Users, Administrators, 

Super Administrators) 
 

2.12 Οι Υπερ-Διαχειριστές (Super Administrators) του συστήματος θα μπορούν να δημιουργούν χρήστες και 
Διαχειριστές και θα έχουν καθολική πρόσβαση στα δεδομένα και θα δημιουργούν προσαρμοσμένες 
αναφορές.  

 

Οι Διαχειριστές (Administrators) του συστήματος θα έχουν καθολική πρόσβαση στα δεδομένα όλων 
των χρηστών, θα μπορούν να δημιουργήσουν νέους χρήστες και να καθορίζουν τα δικαιώματα τους. 
Επίσης, θα μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες αναφορές (custom reports).  

 

Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δικά τους δεδομένα και θα μπορούν να δημιουργούν 
προσαρμοσμένες αναφορές που τους αφορούν. 

 

2.13 Η κινητή συσκευή να έχει την δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των πληροφοριών της 
διαδρομής του οχήματος για όγκο δεδομένων που αντιστοιχεί σε χρήση τουλάχιστον 6 ωρών, στην 
περίπτωση που δεν δύναται να τις αποστέλλει αυτόματα λόγω μη διαθέσιμης υπηρεσίας GPRS/2G ή 3G 
ή 4G στην περιοχή. Η εκπομπή των πληροφοριών προς τον Κεντρικό εξυπηρετητή να γίνεται αυτόματα 
μόλις υπάρξει διαθέσιμη υπηρεσία GPRS/2G ή 3G ή 4G ή σε δίκτυο Wi-Fi. 

 

2.14 Ο ψηφιακός χάρτης που θα περιλαμβάνεται στο σύστημα θα πρέπει να είναι τύπου Google maps ή 
ισοδύναμο και είναι ευθύνη του Αναδόχου να αποκτήσει με  νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα χρήσης και τις 
αναβαθμίσεις του  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και οι βασικές λειτουργίες θα είναι στην Ελληνική 
γλώσσα, με δυνατότητα ύπαρξης αγγλικών όρων στις περιπτώσεις διευθύνσεων ή συμπληρωματικά για 
όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του χάρτη. 

 

2.15 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει με 35 κινητές συσκευές την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογων τεχνικών 
χαρακτηριστικών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος. Ο εξοπλισμός θα είναι 
καινούργιος και ελαφρύς. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης 
του εξοπλισμού ώστε αυτός να λειτουργεί κατάλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα 
συνοδεύεται από τη θήκη του, πενάκι γραφής και τοποθετημένη προστασία οθόνης (tempered glass) 
και θα έχει τα πιο κάτω τεχνικά χαρακτηριστικά ή ισοδύναμα: 

 

2.15.01 Βάρος έως 600 γραμμάρια 

2.15.02 Μέγεθος οθόνης αφής 8΄΄ ή μεγαλύτερη 

2.15.03 Ανάλυση οθόνης 1280x800 

2.15.04 Μπαταρία μεγαλύτερη από 5000Ah η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να δίνει τη 
δυνατότητα στον εξοπλισμό για συνεχή λειτουργία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα 
(10) ωρών. 
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2.16 Νοείται ότι σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας ή αμέλειας από μέρους των χρηστών, καταστεί η 
συσκευή εκτός λειτουργίας , η Αναθέτουσα Αρχή θα αναλαμβάνει την αντικατάσταση της συσκευής με 
δικά της έξοδα. Ωστόσο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει την εφαρμογή χωρίς χρέωση.  

2.17 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει εκπαίδευση σε όλους τους χρήστες και διαχειριστές του 
συστήματος εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του λογισμικού και θα χορηγήσει πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους και σε ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας  
που θα καθοριστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης. Το είδος της εκπαίδευσης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ειδικά βοηθήματα και εργαλεία όπου απαιτείται και θα περιέχει λειτουργία του 
λογισμικού και των συσκευών των χρηστών, λειτουργία, δημιουργία και εξαγωγή αναφορών από το 
λογισμικό για τους διαχειριστές. Όλες οι σημειώσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση να 
δοθούν σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή στους εκπαιδευόμενους. 

Στην περίπτωση αναβάθμισης του λογισμικού ή/και των συσκευών, ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει 
εκ νέου όλες τις κατηγορίες χρηστών για τις νέες λειτουργίες που προσφέρει το σύστημα, χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος. Η τιμή της εκπαίδευσης να περιλαμβάνεται στη τιμή της αγοράς υπηρεσιών. 

2.18 Τα σημεία 1, 2, 3, 4 της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς (έντυπο 2)  θα πρέπει να παραδοθούν 
εντός τριών (3) μηνών από τη μέρα αποδοχής της προσφοράς και μετά από μία (1) δοκιμαστική 

λειτουργία να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή. 


