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ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σν Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ δηελεξγεί δηαγσληζκφ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαη κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ ςειόηεξε ηηκή, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε απηόκαησλ 

πσιεηώλ (Vending Machines)  ξνθεκάησλ (δεζηώλ θαη/ή θξύσλ) θαη εδεζκάησλ ζην 

επαξρηαθό γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ζηε Λεπθσζία. 

  

  

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απηόκαησλ πσιεηώλ (Vending Machines) ξνθεκάησλ (δεζηώλ θαη/ή 

θξύσλ) θαη εδεζκάησλ ζην επαξρηαθό γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ζηε 

Λεπθσζία..  

1. Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο χκβαζεο είλαη ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ πνπ εδξεχεη ζηελ 

νδφ Βαζηιέσο Παύινπ 27, Έγθσκε, 2412 Λεπθσζία. 

2. Αξκφδην πξφζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ν θ. Αλδξέαο Νηθεθόξνπ. Γηα 

εξσηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζην Σκήκα Οδηθώλ 

Μεηαθνξώλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε anikiforou@rtd.mcw.gov.cy ή κε 

ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 22345030 κε ηελ έλδεημε <<  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΗΑ  ΣΖΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΖΣΩΝ (VENDING 

MACHINES) ΡΟΦΖΜΑΣΩΝ (ΕΔΣΩΝ ΚΑΗ/Ζ ΚΡΤΩΝ)ΚΑΗ ΔΓΔΜΑΣΩΝ ΣΟ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΓΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΑ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΛΔΤΚΩΗΑ >. 

3. Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 84(1)(γ) ηνπ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ Νφκνπ 

ηνπ 2006 {Ν. 12(Η)/2006}.  

 

 

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

3.1 Αληηθείκελν  

1. Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο απνηειεί ε εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε απηφκαησλ πσιεηψλ 

(Vending Machines)  ξνθεκάησλ (δεζηψλ θαη/ή θξχσλ) θαη εδεζκάησλ ζην Δπαξρηαθφ 

Γξαθείν Λεπθσζίαο ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 
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2. Ο Αλάδνρνο: 

(α) Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη θαη πξνζθέξεη ηα πην θάησ βαζηθά είδε ζηηο ηηκέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ πην θάησ ηηκνθαηάινγν, θαη’ αλψηαην φξην: 

 

Σ Η Μ Ο Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο  

Δίδνο Αλψηαηεο ηηκέο ζε 

Δπξψ 

Καθέο θίιηξνπ (liquid) 1,15 

Νεζθαθέ κε ή ρσξίο γάια  1,15 

Κππξηαθφο θαθέο 0,80 

Καθέο ζε ηελεθεδάθη (π.ρ. pokka, Mr.brown θιπ) 1,20 

Φξαπέ κε ή ρσξίο γάια (500 ml) 1,35 

Capuccino 1,80 

Frapuccino 1,85 

Σζάη νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ή ρσξίο γάια 0,90 

Αλαςπθηηθά ζε ηελεθεδάθη  1,00 

Υπκνί 1,00 

Ice Tea 1,00 

ENERGY DRNKS (π.ρ. shark, hell θιπ) Σηκέο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ αγνξά 

Παηαηάθηα (π.ρ. lays, jumbo θιπ) 1,00 

νθνιάηεο (π.ρ. mars, snikers, twix, bounty, nestle, maltezers, 

galaxy, ηνλ θιπ) 

Σηκέο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ αγνξά 

Κξνπαζάλ (π.ρ. 7days θιπ) 1,00 

Κξάθεξο 1,00 

Πξντφληα ηχπνπ «Bake Rolls» 1,00 

Νεξφ θηάιε ½ ιίηξνπ 0,50 

ηηο πην πάλσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

Ννείηαη φηη νη ηηκέο ηνπ πην πάλσ ηηκνθαηαιφγνπ αλαζεσξνχληαη απφ ηελ Αξκφδηα 

Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο) θαη δεκνζηεχνληαη σο 

«Σηκνθαηάινγνο Κπιηθείσλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία» θαη, ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο, ν 

Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηηο αλαζεσξεκέλεο ηηκέο.  

(β) Ο Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη άιια είδε, λννπκέλνπ φηη απηά θαη νη ηηκέο 

ηνπο ζα ζπκθσλεζνχλ / εγθξηζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 
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(γ) Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη δηεπζεηήζεηο απηφκαηνπο 

πσιεηέο (Vending Machines) ξνθεκάησλ (δεζηψλ θαη/ή θξχσλ) θαη εδεζκάησλ ζην 

ρψξν ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζηε Λεπθσζία 

ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζε ειεθηξηθφ ξεχκα.  

Ννείηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, δπλαηφ λα δεηεζεί απφ 

ηνλ αλάδνρν λα κεηαθηλήζεη Vending Machines ζε άιιν ρψξν εληφο ή εθηφο ηνπ 

θηηξίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηα έμνδα γηα ηελ θαζ’ απηφ κεηαθίλεζε θαη 

επαλεγθαηάζηαζε ησλ Vending Machines ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

(δ) Σα Vending Machines πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Αλάδνρνο ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, 

θαζαξά θαη επθνιφρξεζηα. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ, ηνπιάρηζηνλ, λα δέρνληαη 

θέξκαηα απφ 5 ζελη κέρξη 2 Δπξψ θαη λα δίλνπλ ξέζηα.  

(ε) Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί αλαξηεκέλν ηηκνθαηάινγν, ζε πεξίνπηε ζέζε, ζε φια ηα 

Vending Machines, ππνγξακκέλν απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. ηα Vending Machines ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ηειέθσλν ζην νπνίν νπνηνζδήπνηε λα κπνξεί λα απνηαζεί 

γηα ππνβνιή παξαπφλνπ ή γηα αλαθνξά βιάβεο.  

(δ) Ο Αλάδνρνο ζα δηαρεηξίδεηαη ηα Vending Machines ν ίδηνο. Πξνο ηνχην ζα 

πξνκεζεχεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη δηεπζεηήζεηο ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (θιηηδάληα 

θαη άιια ρξεηψδε) θαζψο θαη ηα πιηθά γηα ηα ξνθήκαηα (πεξηιακβαλνκέλνπ λεξνχ) 

θαη πνηά θαη εδέζκαηα πνπ ζα πσινχληαη κέζσ ησλ Vending Machines, ζα 

θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ ηαρεία εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

ησλ Vending Machines. 

(ε) Ο Αλάδνρνο ζα επηζθέπηεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο ρψξνπο φπνπ ζα 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα Vending Machines ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη απηά ιεηηνπξγνχλ 

ζπλερψο θαη θαλνληθά, φηη δελ έρνπλ ειιείςεηο σο πξνο ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη 

κέζσ ηνπο θαη φηη είλαη θαζαξά θαη εππαξνπζίαζηα. Δπίζεο, ζα θξνληίδεη ψζηε ηα 

ρξήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε απηά θαη πξνέξρνληαη απφ εηζπξάμεηο ιφγσ πσιήζεσλ 

λα καδεχνληαη θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην επαξρηαθφ Γξαθείν ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 15 εκεξνινγηαθέο κέξεο.  

 

3. Σν Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ: 

(α) Σν Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα απαγνξεχεη ζε πιαλνδηνπψιεο ηελ είζνδν εληφο 

θαη ζηνλ πεξίβνιν ηνπ επαξρηαθνχ Γξαθείνπ. 

(β) Θα πξνκεζεχεη ειεθηξηθφ ξεχκα ζηα Vending Machines ζε ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκεία 

(ζε θάζε ζεκείν είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ κέρξη ηξία (3) Vending Machines). 

(γ) Θα ειέγρεη ηηο ηηκέο, ηελ πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα, ηελ θαζαξηφηεηα θαη γεληθά ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Vending Machines θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα παξέρεηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν.  

 

4. Σν Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ δελ ζα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά 

ζηα Vending Machines ή/θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο απψιεηαο ή/θαη 
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θινπήο ρξεκάησλ ή/θαη πεξηερνκέλνπ ησλ Vending Machines, απ’ νπνπδήπνηε θαη αλ 

πξνέξρεηαη, πεξηιακβαλνκέλεο θαη δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαη αλεμάξηεηα ηνπ 

πνηνο πξνθάιεζε ή/θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο πξνθιήζεθε ε δεκηά ή/θαη απψιεηα.  

 

 

3.2 Σόπνο Δθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

1.  Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ην επαξρηαθφ Γξαθείν Λεπθσζίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ, πνπ βξίζθεηαη παξά ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 

(παιαηφο δξφκνο Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ). 

 

 

3.3 Έλαξμε θαη Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 36 

κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, κε δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη δχν δηεηίεο, λννπκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο ζπκθσλεί. ε 

πεξίπησζε αλαλέσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending 

Machines πνπ θαηαβάιιεη ν Αλάδνρνο πξνο ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα απμάλεηαη, 

γηα θάζε δηεηή πεξίνδν θαηά 10% επί ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο ηέινπο. 

Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ ηέινπο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines 

μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

 

 

4. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

1. Ζ χκβαζε ζα αλαηεζεί ζηελ εληφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Δγγξάθσλ ηνπ 

παξφληνο Γηαγσληζκνχ πξνζθνξά ε νπνία ζα πξνζθέξεη ην ςειφηεξν κεληαίν ηέινο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

5.1 Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ Πξνζθέξνληα 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη Δλδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα 

πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

θαηάζηαζε: 

α. λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί νξηζηηθά κε απφθαζε θππξηαθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ 

γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ), γηα δσξνδνθία 

(φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο
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Μαΐνπ 1997  θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ), 

απάηε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 1995), ή 

γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ), 

β. λα κελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

γ. λα κελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

δ. λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή, 

βάζεη απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

ε. λα κελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 

απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ζη. λα έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

αλσηέξσ θαη δελ έρνπλ πξνβεί ζε ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

2. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Δλδηαθεξφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη θνηλνπξαμία 

πξνζψπσλ, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πην πάλσ ν πξνζθέξνλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηε Γήισζε 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ (Έληππν 1). 

 

5.2 Γέζκεπζε κε Απόζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο 

1. Ζ «Γέζκεπζε κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο» πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 

Τπφδεηγκα (Έληππν 2) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ 

Γηαγσληζκνχ. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ:  

α. απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ή 

β. έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά 

ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο: 

(η) έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε 

Πηζηνπνηεηηθφ θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή ηελ Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο 

πκβνιαίνπ θαη/ή λα εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ή 
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(ηη) έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, 

 

ζα επηβιεζνύλ νη πην θάησ θπξώζεηο: 

α. απνθιεηζκφ απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο,  
 

β. νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, θαη 

γ. θαηαβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο απνδεκίσζε πνζνχ ίζν κε ηέζζεξα (4) κεληαία 

ηέιε εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

 

6. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα ηξείο (3) κήλεο 

πξνζκεηξνχκελνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε δχν 

(2) εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

απηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

7. ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

7.1 Υξόλνο θαη Σόπνο Τπνβνιήο 

1. Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή, 15 Ηαλνπαξίνπ 2016, ψξα 09:00. 

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απεπζείαο ζην θηβψηην πξνζθνξψλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ζηε δηεχζπλζε Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, Βαζηιέσο Παύινπ 27, Έγθσκε, 

2412 Λεπθσζία ή απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή 

επηζηνιή, ε νπνία ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ Πξνζθέξνληα, λα παξαιεθζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

3. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ 

ζην θηβψηην πξνζθνξψλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ 

έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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7.2 Σξόπνο ύληαμεο 

1. Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 

Γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 7.3 ηεο παξνχζαο. 

2. ηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

 Οη ιέμεηο «ΣΜΖΜΑ ΟΓΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» 

 Ο αξηζκφο δηαγσληζκνχ. 

 Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

3. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 

πξνζζήθεο θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ.  

 

7.3 Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο 

1. Ζ Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη 

ζην ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ (Έληππν 1) ζε έλα (1) 

πξσηφηππν θαη ηξία (3) αληίηππα. 

2. Ζ «Γέζκεπζε κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο» ππφδεηγκα ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ (Έληππν 2) ζε έλα (1) πξσηφηππν 

θαη ηξία (3) αληίηππα. 

3. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Πξνζθέξνληνο ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ηξία (3) 

αληίηππα. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνζθέξνληνο πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ε νπνία 

δηαηππψλεηαη ζε Δπξψ θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 3) ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 36 κελψλ. Οη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο πιεξσηένπο δαζκνχο θαη 

θφξνπο, φζν θαη εηζθνξέο πνπ ηπρφλ επηβάιινληαη απφ ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα. Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ Vending Machines ζα ζεσξείηαη νξηζηηθφ θαη δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ 

απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ή/θαη άιισλ ζπλαθψλ εμφδσλ ή/θαη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ θφξσλ, δαζκψλ ή/θαη εηζθνξψλ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ. 

4. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο ζχληαμεο ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη απνδεθηφο θαη ε 

πξνζθνξά, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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8. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

8.1 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη 

παξαιεθζεί, γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκα κεηά ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο θαη νη πξνζθνξέο 

αξηζκνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ έληππν.  

 

8.2 Έιεγρνο Πξνϋπνζέζεσλ πκκεηνρήο  

1. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 5 θαη απνξξίπηεη 

ηηο πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ελ ιφγσ πξνυπνζέζεηο. 

2. Γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αμηνιφγεζε δελ ζπλερίδεηαη. 

 

8.3 Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

1. Γηα ηηο πξνζθνξέο νη νπνίεο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ειέγρνπ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

2. Αλάδνρνο ηεο χκβαζεο αλαθεξχζζεηαη ν Πξνζθέξσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ην ςειφηεξν 

κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines ζηελ Οηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη Πξνζθέξνληεο, θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ, βξεζεί φηη έρνπλ ππνβάιεη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζην ςειφηεξν κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines 

κεηαμχ φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ αμηνινγνχληαη, ηφηε ε επηινγή ηνπ 

Αλαδφρνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, 

ζηελ παξνπζία ησλ Πξνζθεξφλησλ πνπ πξφζθεξαλ ην ςειφηεξν κεληαίν ηέινο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines. 

 

 

9. ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

9.1 Αλάζεζε ύκβαζεο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ ή/θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αλάζεζε ηεο χκβαζεο γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά έρεη αλαδεηρζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, απηή κε ην ςειφηεξν κεληαίν 

ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines.  

2. ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν απνζηέιιεηαη έγγξαθε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.  
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9.2 Γλσζηνπνίεζε Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

9.3 Αθύξσζε δηαγσληζκνύ 

1. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν καηαησζεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνπο Πξνζθέξνληεο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

απνθαζίζζεθε ηνχην. 

2. Αθχξσζε κπνξεί λα απνθαζηζηεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α. φηαλ νπδεκία πξνζθνξά έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο,  

β. φηαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο πεξηιακβάλνπλ φξνπο ή ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ή φηη νη πξνδηαγξαθέο απηέο νδεγνχλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα 

ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα, 

γ. φηαλ νη ηηκέο φισλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη εμσπξαγκαηηθέο ή θαίλνληαη λα είλαη 

πξντφλ πξνζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ Πξνζθεξφλησλ, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαζηξαηεγείηαη ε έλλνηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ,  

δ. φηαλ νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνθεξχρζεθε ν δηαγσληζκφο έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ λα κελ είλαη πιένλ 

αλαγθαίν, ή  

ε. φηαλ ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε άιινο ζνβαξφο κε πξνβιεπηφο ιφγνο ηνλ νπνίν ην 

Αξκφδην Όξγαλν θξίλεη δηθαηνινγεκέλν. 

 

3. Οη Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηνλ ιφγν ηεο ελδερφκελεο αθχξσζεο. 

 

 

9.4 Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή πκθσλίαο 

1. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη, 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Δπηζηνιή Απνδνρήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο πκθσλίαο. Αλ παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη ν Πξνζθέξσλ δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ηφηε απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

Αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή κε 

ηαπηφρξνλε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκςεη εθ λένπ ην 

ζέκα ζην Αξκφδην Όξγαλν κε ζηφρν ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ 
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ππέβαιε ηελ επφκελε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8.3, πνπ 

πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ Πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ επφκελε πξνζθνξά πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο. 

3. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε πκθσλία, 

β. Δγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, πνζνχ €2.000, ε νπνία ζα έρεη εκεξνκελία 

ιήμεο ηξείο κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο χκβαζεο. 

4. Ζ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Έληππν 4) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ηεο 

παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 
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ΜΔΡΟ B: ΤΜΦΩΝΗΑ 

 

Σν Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ  κέζσ ηνπ Γηεπζπληή πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Βαζηιέσο 

Παχινπ 27,  2412 Λεπθσζία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή», 

               απφ ην έλα κέξνο, 

θαη 

Ο/Ζ <επωλπκία Αλαδόρνπ>, πνπ εδξεχεη ζηνλ/ελ <πόιε>, νδφο <νδόο> θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ/ηελ <νλνκαηεπώλπκν θαη παηξώλπκν λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

Αλαδόρνπ>, πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», 

  

ζπκθσλνχλ ηα εμήο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΟΜΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ηε χκβαζε απνηεινχλ, σο εληαία θαη αλαπφζπαζηα κέξε: 

α. Ζ παξνχζα πκθσλία 

β. Σα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ  

γ. Ζ απφ <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο> πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πην πάλσ κέξε νη πξφλνηέο ηνπο ζα εθαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

απηφκαησλ πσιεηψλ (Vending Machines) ξνθεκάησλ (δεζηψλ θαη/ή θξχσλ) θαη 

εδεζκάησλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζηε Λεπθσζία. 

2. Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ απφ ../../.. <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ> πξνζθνξά ηνπ, 

θαζψο θαη ζην άξζξν 3 ηνπ Μέξνπο Α ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 

13.25.006.007.013. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 36 

κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, κε δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη δχν δηεηίεο, λννπκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο ζπκθσλεί. ε 

πεξίπησζε αλαλέσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending 
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Machines πνπ θαηαβάιιεη ν Αλάδνρνο πξνο ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα απμάλεηαη, 

γηα θάζε δηεηή πεξίνδν θαηά 10% επί ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο ηέινπο. 

Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ ηέινπο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines 

μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΗ - ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ 

1. Ο Αλάδνρνο νξίδεη σο Τπεχζπλν ηνλ/ηελ θχξην/θπξία <νλνκαηεπώλπκν>, ν νπνίνο θέξεη 

ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ζθνπνχο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη έθδνζε νδεγηψλ ζηνλ 

Αλάδνρν θαη γεληθά γηα ηε δηαρείξηζε ηεο χκβαζεο, νξίδεη σο Τπεχζπλν πληνληζηή ηνλ 

εθάζηνηε Τπεχζπλν ηνπ επαξρηαθνχ Γξαθείνπ Λεπθσζίαο ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ. 

3. Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε, ζπγθαηάζεζε, έγθξηζε, πηζηνπνηεηηθφ ή απφθαζε απφ 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν απαηηείηαη απφ ηε χκβαζε ζα γίλεηαη γξαπηψο, εθηφο εάλ 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

4. Οπνηεζδήπνηε πξνθνξηθέο νδεγίεο ή εληνιέο ζα ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

κεηάδνζήο ηνπο θαη ζα επηβεβαηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΚΥΩΡΖΖ 

1. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή κέξνο 

απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ 

ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ  

1. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο ή κέξνπο απηήο ή νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή ππνρξέσζεο ή ζπκθέξνλ ηνπ 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ νπνηεζδήπνηε 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ή/θαη ηεθκεξίσζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, πνπ δπλαηφλ λα 

ζρεηίδνληαη κε θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σα έγγξαθα απηά ζα 

επηζηξέθνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

ν ηειεπηαίνο δπλαηφλ εχινγα λα δεηά ψζηε λα εθηειέζεη ηε χκβαζε. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΣΖΡΖΖ 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα ρεηξίδεηαη φια ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηε 

χκβαζε σο πξνζσπηθά θαη απφξξεηα θαη, εθηφο ζην κέηξν πνπ δπλαηφλ λα είλαη 

απαξαίηεην γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο απηήο, δελ ζα δεκνζηεχεη ή απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε 

ζηνηρεία ηεο χκβαζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή ηνπ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Τπεχζπλνπ πληνληζηή. ε πεξίπησζε 

έγεξζεο ηπρφλ δηαθνξψλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα νπνηαζδήπνηε δεκνζίεπζεο ή 

απνθάιπςεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο, ε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα 

είλαη ηειεζίδηθε.  

 

ΑΡΘΡΟ 9:  

ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΗΒΖ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

1. Σν κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines πνπ ζα θαηαβάιιεηαη σο ακνηβή 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νξίδεηαη ζην πνζφ <πνζό νινγξάθωο (πνζό αξηζκεηηθώο)> 

Δπξψ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

1. Με ηελ έλαξμε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πιεξψλεη θάζε κήλα πξνθαηαβνιηθά ην 

κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines. Σν ηέινο γηα ηνλ πξψην κήλα εληφο 

ηνπ νπνίνπ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε ή ην κέξνο ηνπ πνπ απνκέλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

κελφο απηνχ θαηαβάιιεηαη εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη απφ ηνλ 

Τπεχζπλν πληνληζηή πνπ φξηζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  

2. Δηδηθφηεξα, ν Τπεχζπλνο πληνληζηήο ζα ειέγρεη ηε ζπλερή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πκθσλία θαη ηδηαίηεξα ζην 

άξζξν 3 ηνπ Μέξνπο Α ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 13.25.006.007.013. 

3. Ο Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.1.2 ηνπ Μέξνπο Α ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 

13.25.006.007.013 νξηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα εθφζνλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

θάζε εκέξα πνπ παξέξρεηαη δελ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Τπεχζπλν πληνληζηή ππνδείμεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

4. ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ππνβιεζνχλ έγγξαθεο παξαηεξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ θαη λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 
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ππνδείμεσλ. Ο Τπεχζπλνο πληνληζηήο κπνξεί λα επαλέιζεη κφλν κε έγγξαθεο 

παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ ζηηο αξρηθέο έγγξαθεο ππνδείμεηο ηνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ πέληε (5) εκεξψλ ηνπ Αλάδνρνπ. Αλ ε πξνζεζκία ησλ 

δέθα εκεξψλ ηνπ Τπεχζπλνπ πληνληζηή παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη 

φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.2 ηνπ 

Μέξνπο Α ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 13.25.006.007.013.  

5. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη, κε αίηεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εχινγε παξάηαζε γηα ηελ ηήξεζε ππνρξέσζεο ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.1.2 ηνπ Μέξνπο Α ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 

13.25.006.007.013. 

6. Έγθξηζε αίηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 12.5 πην πάλσ δίδεηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 

(α) εάλ απνδεδεηγκέλα ζπληξέμνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζενκελία, απεξγίεο, 

θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, ερζξνπξαμίεο, πφιεκνη, θεξπγκέλνη ή κε, 

απνθιεηζκνί, εμεγέξζεηο, ζηάζεηο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνί, θαηαηγίδεο, 

θεξαπλνί, πιεκκχξεο, δηαβξψζεηο απφ λεξά πιεκκχξαο, εκθχιηεο δηαηαξαρέο, 

εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ κεξψλ, ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ή ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα νπνία δελ δχλαηαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα κέξε κε ηε δένπζα θξνληίδα, ή 

(β) εάλ ε αλάγθε γηα ηελ εχινγε παξάηαζε νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλεο παξαιείςεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

(η) εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξηζεί απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ή 

(ηη) εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν, λα θάλεη ρξήζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γηα εμαξγχξσζε ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ή κέξνπο ηεο, αλ ν 

Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ππνρξέσζε ηνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.2 ηνπ 

Μέξνπο Α ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ 13.25.006.007.013. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΓΓΤΖΔΗ 

1. Ωο εγγχεζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ηελ ππ. αξηζ. <αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο> 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο <επωλπκία Σξάπεδαο> Σξάπεδαο, πνζνχ <πνζό νινγξάθωο 

θαη πνζό αξηζκεηηθώο Δπξώ >.  
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2. Ζ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη θαη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε 

ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, νπφηαλ θαη ζα επηζηξαθεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ 

Αλάδνρν. 

3. Ζ εγγχεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο θακία 

δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε 

απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν, λα θάλεη ρξήζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γηα εμαξγχξσζε ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ή κέξνπο ηεο, αλ ν 

Αλάδνρνο αζεηήζεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηεο χκβαζεο ή δελ έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2. Αλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ εδάθην 1 ζπλερηζηνχλ γηα δεθαηέζζεξηο (14) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δχλαηαη, αλ 

ην επηζπκεί, λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξνο 

ηνλ Αλάδνρν ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

4. Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα 

πάξεη άκεζα κέηξα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο, γηα ζθνπνχο κείσζεο ησλ 

ζπλεπαγφκελσλ δαπαλψλ ζην ειάρηζην. 

5. Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο θακηά επηζηξνθή θαηαβιεζέληνο ηέινπο δελ ζα γίλεηαη 

πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πνπ δηέπεη ηε 

χκβαζε. 

7. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη απνδεκηψζεηο, κπνξεί λα θάλεη 

ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γηα εμαξγχξσζε ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ή κέξνπο ηεο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπηζησζείζα δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκφζην ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ν Αλάδνρνο θαιείηαη, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ επνκέλνπ εδαθίνπ 9, λα θαιχςεη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηε δεκηά πνπ ππέζηε ην 

Γεκφζην.  

9. Παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ εδαθίνπ 8, φηαλ ε δεκηά απηή πνπ ππέζηε ην Γεκφζην, 

πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο γηα πηζηή εθηέιεζε, δελ ππεξβαίλεη πνζφ φπσο απηφ 

θαζνξίδεηαη κε εγθχθιην ηεο Αξκφδηαο Αξρήο (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο), ε 

Αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα κε δηεθδηθήζεη απνδεκηψζεηο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

10. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ δπλαηφ λα 

πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

1. Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

Κππξηαθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ   

1. Σξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο παξνχζαο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ δελ ζίγεη νπζησδψο 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζηελ 

παξνχζα κεξψλ, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε σο αλαπφζπαζην 

κέξνο απηήο. 

 

πληαρζείζα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ηξία πξσηφηππα φπνπ δχν πξσηφηππα πξννξίδνληαη γηα 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα πξσηφηππν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη ππνγξαθείζα ηελ <εκέξα>, 

<XX/XX/20XX>. 

 

 

«ραξηφζεκα» 

 

 

Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

 

Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

Αλαδόρνπ: 

 

Τπνγξαθή: ............................................ 

 

Σίηινο:  ................................................... 

 

Όλνκα: .................................................. 

 

Μάξηπξεο:  

1. Τπνγξαθή: .......................................... 

 Όλνκα: ................................................ 

 

2. Τπνγξαθή: .......................................... 

 Όλνκα: ................................................ 

 

 

Τπνγξαθή: ............................................ 

 

Σίηινο:  ................................................... 

 

Όλνκα: .................................................. 

 

Μάξηπξεο:  

1. Τπνγξαθή: .......................................... 

 Όλνκα: ................................................ 

 

2. Τπνγξαθή: .......................................... 

 Όλνκα: ................................................ 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (ΔΝΣΤΠΑ) 

 

(Γηαγσληζκόο κε αξ. ΣΟΜ 13.25.006.007.013) 
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ΔΝΣΤΠΟ 1 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Πξνο:  Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ 

 

Θέκα: ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ 

ΠΩΛΖΣΩΝ (VENDING MACHINES) ΡΟΦΖΜΑΣΩΝ (ΕΔΣΩΝ ΚΑΗ/Ζ ΚΡΤΩΝ) ΚΑΗ 

ΔΓΔΜΑΣΩΝ ΣΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΛΔΤΚΩΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΓΗΚΩΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ. 

 

Αξ. Γηαγσληζκνχ:  

 

ΣΟΜ 13.25.006.007.013 

 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ: 

 

Παξαζθεπή, 15 Ηαλνπαξίνπ 2016, ψξα 09:00 

 

Τπεπζχλσο δειψλσ φηη: 

α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί νξηζηηθά κε απφθαζε θππξηαθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ), γηα δσξνδνθία (φπσο απηή νξίδεηαη 

αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997  θαη ζην άξζξν 

2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ), απάηε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 1995), ή γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ), 

β. Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο,  

γ. Γελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

δ. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ δηαγσγή, βάζεη 

απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

ε. Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα,  

 

Όπνηα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη λα δηαγξαθεί θαη ζην ρψξν πνπ αθνινπζεί λα δνζνχλ 

δηεπθξηλίζεηο.  
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......................................................................................................................................................

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

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

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

 

Υπογπαθή:  

Όνομα ςπογπάθονηορ:  

Απ. Δεληίος Ταςηόηηηαρ/Διαβαηηπίος 

ςπογπάθονηορ: 

 

Ιδιόηηηα ςπογπάθονηορ  

 

 

Σηοισεία Πποζθέπονηορ ή ζςμμεηέσονηορ ζε κοινοππαξία <λα δηαγξαθεί όηη δελ ηζρύεη>  

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

Υψξα εγθαηάζηαζεο: ..................Γηεχζπλζε:................................................................. 

......................................................................................................Σαρ.Κηβ.....................  

Διεύθςνζη επικοινωνίαρ (εάν είναι διαθοπεηική)............................................................ 

 .....................................................................................................Τασ. Κιβ. .................. 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο ............................... Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο ............................. 
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ΔΝΣΤΠΟ 2 
 

ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
Γηαγσληζκφο αξ. 13.25.006.007.013 

1. Αλαθεξφκαζηε ζηελ πξνζθνξά πνπ έρνπκε ππνβάιεη γηα __________________ 

________________________________________________________________, ε νπνία ηζρχεη γηα 

ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ. 

 

2. Γλσξίδνπκε φηη κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ:  

(α) απνζχξνπκε ηελ πξνζθνξά καο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ή 

(β) έρνληαο εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο καο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ 

πεξίνδν ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζνπκε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο: 

(η) έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζνπκε εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεηηθφ 

θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή ηελ Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο πκβνιαίνπ θαη/ή λα 

εθπιεξψζνπκε νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζην 

δηαγσληζκφ, ή 

(ηη) έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςνπκε ηε χκβαζε, 

είλαη δπλαηό λα καο επηβιεζνύλ νη πην θάησ θπξώζεηο: 

α. απνθιεηζκφο απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο, θαη 

β. ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρή 

ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

3. Δπηπξφζζεηα αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπκε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, σο 

απνδεκίσζε πνζφ ίζν κε ηέζζεξα (4) κεληαία ηέιε εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines ηεο 

πξνζθνξάο καο.  

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζψπνπ ηνπ ...................................................................... 

Όλνκα ππνγξάθνληνο ...................................................................... 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο ...................................................................... 

Ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο ...................................................................... 

Ζκεξνκελία ...................................................................... 

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
1
  

Όλνκα Πξνζθέξνληνο ........................................................................... 
 
εκείσζε 1:  ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ λα αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία 

γηα ηελ θνηλνπξαμία  θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.  
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ΔΝΣΤΠΟ 3 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
(1)

 
 
Πξνο: Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ 
(απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελν σο "ε Δλδηαθεξφκελε Τπεξεζία") 

Θέκα: Πξνζθνξά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ (Vending 

Machines)  ξνθεκάησλ (δεζηψλ θαη/ή θξχσλ) θαη εδεζκάησλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ 

ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζηε Λεπθσζία. 

Αξ. Γηαγσληζκνχ: ΣΟΜ 13.25.006.007.013 
 
Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Παξαζθεπή, 15 Ηαλνπαξίνπ 2016, ψξα 09:00. 

1. Αθνχ κειέηεζα/κε ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθνχ έρσ/κε 
απνθηήζεη πιήξε αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ, εκείο νη ππνθαηλφκελνη, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε, 
εθηειέζνπκε θαη ζπκπιεξψζνπκε ηηο ππεξεζίεο απηέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο 
ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ην πνζφ ησλ €………………… (αξηζκεηηθά) 
…………………………………………………(νινγξάθσο), ην νπνίν ζα θαηαβάιινπκε κεληαίσο, σο 
κεληαίν ηέινο εθκεηάιιεπζεο ησλ Vending Machines γηα ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ηνπ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 36 κελψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Αλ ε πξνζθνξά κνπ/καο γίλεη απνδεθηή αλαιακβάλσ/κε λα θαηαζέζσ/κε εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, γηα ην πνζφ θαη ζηελ κνξθή πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. πκθσλψ/κε φηη ε πξνζθνξά κνπ/καο ηζρχεη γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ επφκελε κέξα 
ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη ζα κε/καο δεζκεχεη θαη ζα κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

4. Δπηζπλάπησ/κε ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε ζπκθσλία, ε πξνζθνξά καο απηή καδί κε ηελ γξαπηή 
απνδνρή ζαο, ζα απνηεινχλ δεζκεπηηθφ ζπκβφιαην κεηαμχ καο.  

 
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο

(2)
 ή  

Δμνπζηνδνηεκέλνπ Αληηπξνζψπνπ ηνπ  

Τπνγξάθνληνο: Όλνκα:  

 Αξ. Γειηίνπ Σαπη./Γηαβαηεξίνπ:  

 Ηδηφηεηα:  

Πξνζθέξνληνο
(3)

: Όλνκα:  

 Υψξα εγθαηάζηαζεο:  

 Γηεχζπλζε:  

 Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  

 Αξηζκφο Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο:   

 Αξηζκφο Μεηξψνπ Φ.Π.Α.:   

 Υψξα εγγξαθήο κεηξψνπ ΦΠΑ:   

 Αξ. Δγγξαθήο εηαηξείαο:   
εκεηψζεηο:  

1. Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπν ηνπ. 
2. Δθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν. 

3. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ λα αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.



 

 

ΔΝΣΤΠΟ 4 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΙΣΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ηκεξνκελία ιήμεο ................................... 

Πξνο   ____________________________________________________ 

(απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελνπ «ε Αλαζέηνπζα Αξρή») 

Αμηφηηκε Κχξηε, 

Εγγπεηηθή Επηζηνιή Αξηζκόο------------------- 

πκβόιαην Αξ.------------------------ 

 Δπεηδή έρνπκε πιεξνθνξεζεί φηη έρεηε ζπκβιεζεί κε ηνπο θπξίνπο --------------------------------------------

--------------------------------------- (απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελσλ «ν Αλάδνρνο») γηα ηελ 

θαηαζθεπή/εθηέιεζε/παξνρή ηνπ/ηεο ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- (απφ εδψ θαη ζην εμήο ηνπ ζπκβνιαίνπ απηνχ θαινχκελνπ «ην πκβφιαην»)  

κε Πνζφ πκβνιαίνπ € ------------(36 Φ μηνιαίο ηέλορ εκμεηάλλεςζηρ ηων Vending Machines)----------------------, 

(νινγξάθσο) --------------------------------------------------------------------------------------- Δπξψ θαη ------------------------

-----------------ζελη) θαη επεηδή νη Όξνη ηνπ πκβνιαίνπ πξνλννχλ ηελ παξνρή εγγχεζεο γηα ηελ πηζηή 

εθηέιεζε ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ γηα πνζφ ίζν κε δχν ρηιηάδεο επξψ €2.000, εκείο, ην πην θάησ ππνγξάθνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, παξαηηνχκελνη απφ θάζε δηθαίσκα έλζηαζεο θαη 

επηθχιαμεο γηα ην πην πάλσ πκβφιαην ή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηνχ, κε ην παξφλ έγγξαθν, 

ακεηάθιεηα θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε έλζηαζε απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο αλαθνξά ζ’ 

απηφλ, εγγπνχκεζα λα ζαο πιεξψζνπκε ρσξίο θαζπζηέξεζε (θαη ην αξγφηεξν εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ) 

ζηελ πξψηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, νπνηνδήπνηε πνζφ ζα απαηηεζεί απφ εζάο κέρξη πνζνχ Γχν Υηιηάδεο 

Δπξψ (€ 2.000), έλαληη γξαπηήο ζαο δήισζεο φηη ν Αλάδνρνο έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα εθπιεξψζεη ή 

δελ έρεη εθπιεξψζεη θαη/ή έρεη παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν ηνπ πκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηκεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηα πνζά πνπ ζα πιεξψλνληαη. 

2. Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή δηφξζσζε ε νπνία δπλαηφ λα γίλεη ζην 

πκβφιαην, ή νπνηνζδήπνηε δηαθαλνληζκφο ζρεηηθά κε απηφ, δελ ζα καο απαιιάμεη απφ ηελ επζχλε καο πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαη δηα ηνπ παξφληνο παξαηηνχκεζα απφιπηα απφ ην 

δηθαίσκα καο λα ζπγθαηαηεζνχκε ή λα ιάβνπκε εηδνπνίεζε ή γλψζε γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα αιιαγή, 

ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, δηφξζσζε, ή δηαθαλνληζκφ. 

3. Ζ Δγγχεζε απηή ζα έρεη ηζρχ κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο πνπ 

αλαγξάθεηαη αλσηέξσ  θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή (ή, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη ηξαπεδηθή αξγία,  

κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εκέξαο πνπ δελ είλαη ηξαπεδηθή αξγία) ζα 

πξέπεη λα έρνπκε ιάβεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο ιήμεο, 

θαη λννπκέλνπ φηη κέρξη ηφηε δελ ζα έρεη ιεθζεί απφ εκάο νπνηαδήπνηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, ε Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή ζα ζεσξείηαη άθπξε είηε έρεη επηζηξαθεί ζε εκάο είηε φρη. 

4. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα δηέπεηαη απφ θαη ζα εξκελεχεηαη κε βάζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

                                                                                                    Γηαηεινχκε, 

                                                                                       [Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα] 

                                                                                        (ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

Δπηθνιιήζηε εδψ 

Υαξηφζεκα Ζκεξνκελία: …………………………………. 


