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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 τη ψηλότερη τιμή, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων
πωλητών (vending machines) ροφημάτων (ζεστών και/ η κρύων) και εδεσμάτων στο
επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση
αυτόματων πωλητών (vending machines) ροφημάτων (ζεστών και/ η κρύων) και εδεσμάτων στο
επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό.
1.

Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών που εδρεύει στην
οδό Βασιλέως Παύλου 27, Έγκωμη, 2412 Λευκωσία.

2.
Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Κυριάκος Κυπριανίδης. Για
ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kkyprianides@rtd.mcw.gov.cy ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό
25305674 με την ένδειξη <Π
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (VENDING MACHINES) ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (ΖΕΣΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΚΡΥΩΝ)
ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ>.
3.
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται βάσει του άρθρου 90(1)(γ) του περί της Ρύθμισης
των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 [Ν.
73(Ι)/2016].

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Αντικείμενο
1.

2.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η
πωλητών (vending machines) ροφημάτων
επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Οδικών
ακόλουθα:

εγκατάσταση
(ζεστών και/
Μεταφορών

και εκμετάλλευση αυτόματων
η κρύων) και εδεσμάτων στο
στη Λεμεσό, σύμφωνα με τα

Ο Ανάδοχος:
(α) Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει και προσφέρει τα πιο κάτω βασικά είδη στις τιμές που
αναφέρονται στον πιο κάτω τιμοκατάλογο, κατ’ ανώτατο όριο:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Είδος

Τιμές σε Ευρώ

Καφές φίλτρου (liquid)

1,15

Νεσκαφέ με ή χωρίς γάλα

1,15

Κυπριακός καφές

0,80
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Καφές σε τενεκεδάκι (π.χ. pokka, Mr.brownκλπ)

1,20

Φραπέ με ή χωρίς γάλα (500 ml)

1,35

Capuccino

1,80

Frapuccino

1,85

Τσάι οποιασδήποτε μορφής με ή χωρίς γάλα

0,90

Αναψυκτικά σετενεκεδάκι

1,00

Χυμοί

1,00

Ice Tea

1,00

ENERGY DRNKS (π.χ. shark, hellκλπ)

Τιμές που ισχύουν
στην αγορά

Πατατάκια (π.χ. lays, jumboκλπ)
Σοκολάτες (π.χ. mars, snikers, twix, bounty, nestle, maltezers,
galaxy, ιον, κλπ)

1,00
Τιμές που ισχύουν
στην αγορά

Κρουασάν (π.χ. 7daysκλπ)

1,00

Κράκερς

1,00

Προϊόντα τύπου «Bake Rolls»

1,00

Νερόφιάλη ½ λίτρου

0,50

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Νοείται ότι οι τιμές του πιο πάνω τιμοκαταλόγου αναθεωρούνται από την Αρμόδια
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) και δημοσιεύονται ως
«Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία» και, σε περίπτωση αναθεώρησης, ο
Ανάδοχος θα εφαρμόζει τις αναθεωρημένες τιμές.
(β)

Ο Ανάδοχος θα μπορεί να προσφέρει και άλλα είδη, νοουμένου ότι αυτά και οι τιμές
τους θα συμφωνηθούν / εγκριθούν από τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

(γ)

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει με δικά του έξοδα και διευθετήσεις αυτόματους
πωλητές (Vending Machines) ροφημάτων (ζεστών και/ή κρύων) και εδεσμάτων στο
χώρο των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό σε
σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Νοείται ότι κατά την περίοδο ισχύος του συμβολαίου, δυνατό να ζητηθεί από
τον ανάδοχο να μετακινήσει Vending Machines σε άλλο χώρο εντός ή εκτός του
κτιρίου. Σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα για την καθ’ αυτό μετακίνηση και
επανεγκατάσταση των Vending Machinesθα βαρύνουν τον ανάδοχο.

(δ)

Τα Vending Machines που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος θα είναι καλής ποιότητας,
καθαρά και ευκολόχρηστα. Θα πρέπει να μπορούν, τουλάχιστον, να δέχονται
κέρματα από 5 σεντ μέχρι 2 Ευρώ και να δίνουν ρέστα.

(ε)

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί αναρτημένο τιμοκατάλογο, σε περίοπτη θέση, σε όλα τα
Vending Machines, υπογραμμένο από τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Στα Vending Machines θα
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πρέπει να αναγράφεται τηλέφωνο στο οποίο οποιοσδήποτε να μπορεί να αποταθεί
για υποβολή παραπόνου ή για αναφορά βλάβης.
(ζ)

Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται τα Vending Machines ο ίδιος. Προς τούτο θα
προμηθεύεται με δικά του έξοδα και διευθετήσεις τον αναγκαίο εξοπλισμό (φλιτζάνια
και άλλα χρειώδη) καθώς και τα υλικά για τα ροφήματα (περιλαμβανομένου νερού)
και ποτά και εδέσματα που θα πωλούνται μέσω των Vending Machines, θα
φροντίζει για την ομαλή λειτουργία τους και την ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών
των Vending Machines.

(η)

Ο Ανάδοχος θα επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους χώρους όπου θα
είναι εγκατεστημένα τα Vending Machines ώστε να διασφαλίζει ότι αυτά λειτουργούν
συνεχώς και κανονικά, ότι δεν έχουν ελλείψεις ως προς τα προϊόντα που πωλούνται
μέσω τους και ότι είναι καθαρά και ευπαρουσίαστα. Επίσης, θα φροντίζει ώστε τα
χρήματα που βρίσκονται σε αυτά και προέρχονται από εισπράξεις λόγω πωλήσεων
να μαζεύονται και απομακρύνονται από το επαρχιακό Γραφείο σε τακτά χρονικά
διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15 ημερολογιακές μέρες.

3. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών:

4.

(α)

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα απαγορεύει σε πλανοδιοπώλες την είσοδο εντός
και στον περίβολο του επαρχιακού Γραφείου.

(β)

Θα προμηθεύει ηλεκτρικό ρεύμα στα Vending Machines σε τουλάχιστον 3 σημεία
(σε κάθε σημείο είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μέχρι τρία (3) Vending Machines).

(γ)

Θα ελέγχει τις τιμές, την ποιότητα, την ποσότητα, την καθαριότητα και γενικά την
ομαλή λειτουργία των Vending Machines και της υπηρεσίας που θα παρέχεται από
τον Ανάδοχο.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά
στα Vending Machines ή/και στο περιεχόμενο τους, περιλαμβανομένης απώλειας
ή/και κλοπής χρημάτων ή/και περιεχομένου των Vending Machines, απ’ οπουδήποτε και
αν προέρχεται, περιλαμβανομένης και διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, και
ανεξάρτητα του ποιος προκάλεσε ή/και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκε η ζημιά ή/και
απώλεια.

3.2 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης
1.

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι στο Τμήμα Οδικών
Μεταφορών Λεμεσού, Κοροίβου, Κάμπος Πολεμιδιών, 3112 Λεμεσός.

3.3 Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης
Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 36
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δικαίωμα του εργοδότη την
ανανέωση του συμβολαίου μέχρι δύο διετίες, νοουμένου ότι ο Ανάδοχος συμφωνεί. Σε
περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου, το μηνιαίο τέλος εκμετάλλευσης των Vending
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Machines που καταβάλλει ο Ανάδοχος προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα αυξάνεται,
για κάθε διετή περίοδο κατά 10% επί του τελευταίου ισχύοντος τέλους.
Η υποχρέωση καταβολής του μηνιαίου τέλους εκμετάλλευσης των Vending Machines
ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται σε τέσσερεις
πεντακόσια Ευρώ (€4.500) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

χιλιάδες

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην εντός των όρων και των προδιαγραφών των Εγγράφων
Διαγωνισμού προσφορά που εμφανίζει τη ψηλότερη προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τη
διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που περιγράφεται παρακάτω.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6.1 Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς
1.

Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
Υπόδειγμα (Έντυπο 1Α) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων
Διαγωνισμού.

2.

Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α) αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής
των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά
την περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης:
(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει
από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή
(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση,
θα επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,
β.

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

γ. καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή ως αποζημίωση ποσού ίσο με το 10% της τιμής της
προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.
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7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρείς (3) μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 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.

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής
1.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής
στη διεύθυνση Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Βασιλέως Παύλου 27, Έγκωμη, 2412
Λευκωσία.

3.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που υποβλήθηκαν στο
κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

8.2 Τρόπος Σύνταξης
1.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 8.3 της
παρούσας.

2.

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

3.



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.

Σελίδα 8 από 22

8.3 Περιεχόμενα Προσφοράς
1. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο διαγωνισμό, όπως αυτή
αναφέρθηκε στο Άρθρο 6, σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα, η οποία θα
πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1Α) που περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Προσφέροντος σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3)
αντίτυπα. Η Οικονομική προσφορά του Προσφέροντος περιλαμβάνει τη συνολική
οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, η οποία
διατυπώνεται σε Ευρώ και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο) του
Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης και στο σύνολο της διάρκειας εκτέλεσης
του Αντικειμένου της Σύμβασης που ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 μηνών. 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 νόμιμο εκπρόσωπο του.
3.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η
προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα 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.

2.

Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και οι προσφορές
αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.

9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής
1.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα της Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς.

2.

Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του
Άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

3.

Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται.
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9.3 Αξιολόγηση Προσφορών
1.

Για τις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην
αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών.

2.

Ανάδοχος της Σύμβασης ανακηρύσσεται ο Προσφέρων με τη ψηλότερη τιμή στην
Οικονομική του προσφορά.

3.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο αξιολόγησης των
Οικονομικών τους προσφορών, βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την ίδια οικονομική προσφορά
η οποία αντιστοιχεί στη ψηλότερη τιμή μεταξύ όλων των Οικονομικών προσφορών που
αξιολογούνται, τότε η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία των Προσφερόντων.

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 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 ψηλότερη τιμή.

2.

Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

10.3 Ακύρωση διαγωνισμού
1.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες τους λόγους για τους
οποίους αποφασίσθηκε τούτο.

2.

Ακύρωση 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
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προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων,
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,

με

αποτέλεσμα

να

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.

3.

Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων που ορίζονται στις παραγράφους 2.5, 2.6 και 2.7 της παρούσας
Πρόσκλησης.

10.4 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. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν
προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από την
Ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.

2.

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 9.3, 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.

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, ποσού €2.000, η οποία θα έχει ημερομηνία
λήξης τρείς μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης.

4.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα
και συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙΙ).
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών μέσω του Διευθυντή που εδρεύει στην οδό Βασιλέως
Παύλου 27, 2412 Λευκωσία θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,
από το ένα μέρος,
και
Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον/την <ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του
Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

συμφωνούν τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:

1.

α.

Η παρούσα Συμφωνία

β.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού

γ.

Η από <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> προσφορά του Αναδόχου 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 η εγκατάσταση και εκμετάλλευση των
αυτόματων πωλητών (Vending Machines) ροφημάτων (ζεστών και/ή κρύων) και εδεσμάτων
του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό.

2.

Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται
στην από ../../.. <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου> προσφορά του, καθώς
και στο άρθρο 3 του Μέρους Α της από 27/09/2021 Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής
(αρ. Πρόσκλησης 13.25.006.013.005).

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι 24 μηνών, με δικαίωμα του
εργοδότη την ανανέωση του συμβολαίου μέχρι δύο διετίες, νοουμένου ότι ο Ανάδοχος
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συμφωνεί. Σε περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου, το μηνιαίο τέλος εκμετάλλευσης
των Vending Machinesπου καταβάλλει ο Ανάδοχος προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών
θα αυξάνεται, για κάθε διετή περίοδο κατά 10% επί του τελευταίου ισχύοντος τέλους.

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, για σκοπούς λήψεως αποφάσεων και έκδοση οδηγιών στον Ανάδοχο
και γενικά για τη διαχείριση της Σύμβασης, θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή, ο διορισμός του
οποίου θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον Ανάδοχο αμέσως μετά από την υπογραφή της
παρούσας Συμφωνίας.

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.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος
αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν. χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν οποιεσδήποτε
αναγκαίες πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση που έχει στη διάθεσή της, που δυνατόν να σχετίζονται
με και απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα επιστρέφονται στην
Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για την παροχή πληροφοριών που ο
τελευταίος δυνατόν εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ
8:
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

–

ΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη
Σύμβαση ως προσωπικά και απόρρητα και, εκτός στο μέτρο που δυνατόν να είναι απαραίτητο
για σκοπούς εκτέλεσης αυτής, δεν θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία της
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Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ή του εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνου Συντονιστή. Σε περίπτωση έγερσης τυχόν
διαφορών ως προς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης ή αποκάλυψης για τους
σκοπούς της Σύμβασης, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
1.

Όλα τα παραδοτέα, που συντάσσονται ή ετοιμάζονται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, θα περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, θα παραδώσει όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.

Η συνολική αμοιβή της Αναθέτουσας Αρχής, ορίζεται στο ποσό <ποσό ολογράφως (ποσό
αριθμητικώς)> Ευρώ. Στην ως άνω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.

Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πληρώνει κάθε μήνα προκαταβολικά το
μηνιαίο τέλος εκμετάλλευσης της καντίνας, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό ποσό
προσφοράς διαιρεμένο δια του αριθμού 36.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η σύμβαση θα επιτηρείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή/και
αντιπρόσωπό του / Επαρχιακό.

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε
κατά την υπογραφή της παρούσας, 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 τρείς μήνες μετά την
ημερομηνία λήξης της Σύμβασης .

3.

Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει στο σύνολό τους χωρίς καμία
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των
υπηρεσιών του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 15: 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 στο πιο πάνω άρθρο συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14)
ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το
επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση προς
τον Ανάδοχο τριάντα (30) ημερών.

4.

Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης για τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πάρει
άμεσα μέτρα για τερματισμό της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων
δαπανών στο ελάχιστο.

5.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που
παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη
Σύμβαση.

6.

Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις
αφαιρέσει μέσω της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.

7.

Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της
εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του
επομένου εδαφίου 9, να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία τη ζημιά που υπέστη το Δημόσιο.

8.

Παρά τις διατάξεις του ως άνω εδαφίου 8, όταν η ζημιά αυτή που υπέστη το Δημόσιο,
πέραν του ποσού της εγγύησης για πιστή εκτέλεση, δεν υπερβαίνει ποσό όπως αυτό
καθορίζεται με εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), η
Αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να μη διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον
Ανάδοχο.

9.

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 16: 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 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς
τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων στην
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παρούσα μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος
αυτής.

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για
την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>,
<XX/XX/20XX>.

«χαρτόσημα»
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Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:

Μάρτυρες:

1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: ............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ...................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:

Μάρτυρες:

1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ..................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς Τμήμα Οδικών Μεταφορών
(από εδώ και στο εξής καλούμενη "η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία")

Θέμα:

Προσφορά για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση των αυτόματων πωλητών (VendingMachines)
ροφημάτων (ζεστών και/ή κρύων) και εδεσμάτων

του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος

Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό.
3.

Αρ. Διαγωνισμού(1): ΤΟΜ 13.25.006.013.005
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/10/2021 ώρα 10:00π.μ.

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους και προδιαγραφές των εγγράφων Προσφοράς και αφού έχω/με
αποκτήσει πλήρη αντίληψη των υπηρεσιών, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε,
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε τις Υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές
των εγγράφων της προσφοράς, για το συνολικό ποσό για το σύνολο της διάρκειας εκτέλεσης του
Αντικειμένου της Σύμβασης που ορίζεται σε χρονικό διάστημα 36 μηνών των €…………………
ολογράφως…………………………………………………περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Αν η προσφορά μου/μας γίνει αποδεκτή αναλαμβάνω/με να καταθέσω/με εγγύηση πιστής εκτέλεσης
της σύμβασης, για το ποσό και στην μορφή που καθορίζονται στα έγγραφα προσφοράς.
3. Συμφωνώ/με ότι η προσφορά μου/μας ισχύει για περίοδο τριών (3) μηνών, από την επόμενη μέρα
της λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, και θα με/μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν την λήξη της περιόδου αυτής.
4. Επισυνάπτω/με ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων του διαγωνισμού, μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που
καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με την γραπτή
αποδοχή σας, θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας.

Υπογραφή Προσφέροντος(2) ή
Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του
Υπογράφοντος:

Όνομα:
Αρ. Δελτίου Ταυτ./Διαβατηρίου:
Ιδιότητα:

Προσφέροντος(3):

Όνομα:
Χώρα εγκατάστασης:
Διεύθυνση:
Διεύθυνση επικοινωνίας:
Αριθμός Τέλεφαξ επικοινωνίας:
Αριθμός Μητρώου Φ.Π.Α.:
Χώρα εγγραφής μητρώου ΦΠΑ:
Αρ. Εγγραφής εταιρείας:

Σημειώσεις:

1.
2.

3.

Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.
Εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο
Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την
κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016 )

Προς:
Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
ΤΙΤΛΟΣ

Προσφορά για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση των αυτόματων πωλητών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

(VendingMachines) ροφημάτων (ζεστών και/ή κρύων) και εδεσμάτων

του

Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λεμεσό.
ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΜ 13.25.006.013.005

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(1):

11/10/2021 ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικά με την πρόσκλησή σας για υποβολή προσφοράς για το πιο πάνω θέμα δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι:
(α) Εγώ ο / Εμείς ……………………………………………………………………………………………………
(όνομα εταιρείας /ή φυσικού προσώπου) δεν εμπίπτω/ουμε στους λόγους αποκλεισμού από τη
διαδικασία του πιο πάνω διαγωνισμού, που καθορίζονται στο άρθρο 57 του Νόμου που προβλέπει για
τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα [Ν. 73(Ι)/2016],
(β) θα πληροφορήσω/ουμε άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή εάν υπάρξει αλλαγή οποιουδήποτε δεδομένου σε
σχέση με τα πιο πάνω άρθρα του Νόμου,
(γ) σε περίπτωση που μου/μας ζητηθεί από το αρμόδιο για την κατακύρωση του παρόντα διαγωνισμού
όργανο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα ανταποκριθώ/ούμε, υποβάλλοντας οποιεσδήποτε
πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δυνατό να θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες,
(δ) αναγνωρίζω/ουμε πλήρως και αποδέχομαι/μαστε ότι οποιαδήποτε πληροφόρηση, που παρέχεται εκ
μέρους μου/μας στη διαδικασία του διαγωνισμού αυτού, διαπιστωθεί ότι είναι λανθασμένη ή ημιτελής, σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα έχει και ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς μου/μας
από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, και
(ε)

αναγνωρίζω/ουμε επίσης και αποδέχομαι/στε ότι σε περίπτωση που μου/μας ανατεθεί η σύμβαση και
αποτύχω/ουμε να προσκομίσω/ουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά τότε, αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα
τον αποκλεισμό μου/μας από το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Αρ. Φορολ. Ταυτότητας:

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.:

Αρ. Μητρ. Εργοδ. Τ.Κ.Α.:
Υπογραφή Προσφέροντος(2):
Όνομα Υπογράφοντος(3):
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
___________________________________________________________________________________________
Σημειώσεις:
1.
2.

Όπως έχει διαμορφωθεί μετά και από τυχόν χρονικές παρατάσεις.
Ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου.

3.

Πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που υπογράφει το έντυπο προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ 1Α
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός αρ. 13.25.006.013.055
1.

Αναφερόμαστε

στην

προσφορά

που

έχουμε

υποβάλει

για

__________________

________________________________________________________________, η οποία ισχύει για την
περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του
διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν.
2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:
(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την
περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την υπογραφή της
Σύμβασης:
(ι)

έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή
άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή

(ιι)

έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση,

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

αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και

β.

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

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως
αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που έχει
αποσυρθεί.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος

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

Ημερομηνία

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

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

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

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για
την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία λήξης ...................................

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

Αξιότιμε Κύριε,

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------Συμβόλαιο Αρ.------------------------

Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την
κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου
«το Συμβόλαιο») με Ποσό Συμβολαίου € ----------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------σεντ)
και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του
Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ €2.000, 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 € 2.000 (ολογράφως) Δύο Χιλιάδες Ευρώ, έναντι γραπτής σας
δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή
έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών
απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.

2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να
γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από
την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος
παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή
γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.

3.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που
αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική
αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική
αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε 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: ………………………………….

