
EE/S S238
06/12/2008      
316356-2008-EL  

Ευρωπαϊκές Κοινότητες – Προμήθειες – Ανοικτές διαδικασίες 1/4

 

 
06/12/2008       S238  
ted.europa.eu

Ευρωπαϊκές Κοινότητες – Προμήθειες – Ανοικτές διαδικασίες
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1/4

CY-Λευκωσία: Σωλήνες

2008/S 238-316356

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 
Προμήθειες

 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τ.Θ. 22028, Υπόψη: Γεωργία Ασπρομάλλη, CY-1516  Λευκωσία.
Τηλ.  (357) 22 40 04 49. E-mail: achristou@dgps.mof.gov.cy. Φαξ  (357) 22 40 04 44.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.mof.gov.cy.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών, Αγίου Ιλαρίωνος 235-243, Καϊμακλί, Υπόψη: Αχιλλέας Αχιλλέως, CY-1028  Λευκωσία.
Τηλ.  (357) 22 86 54 28. E-mail: achristou@dgps.mof.gov.cy. Φαξ  (357) 22 86 53 92. Διεύθυνση Internet (URL):
www.mof.gov.cy/dgps.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Οικονομικών, Γωνία Μιχαλάκη Καραολή
και Γρηγόρη Αυξεντίου 1, Υπόψη: Πάρης Πρωτοπαπάς, CY-1439  Λευκωσία. Τηλ.  (357) 22 60 12 24. E-mail:
pprotopapas@mof.gov.cy. Φαξ  (357) 22 60 27 60. Διεύθυνση Internet (URL): www.mof.gov.cy.

I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων.
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Σταδιακή προμήθεια πλαστικών σωλήνων για μεταφορά πόσιμου νερού.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(β) Προμήθειες.
Αγορά.
Κύριος τόπος παράδοσης: Από τις αποθήκες του προμηθευτή.
Κωδικός NUTS: CY000.

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά:
Δημόσια σύμβαση.

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο:
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών):

Σταδιακή προμήθεια πλαστικών σωλήνων για μεταφορά πόσιμου νερού.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):

mailto:achristou@dgps.mof.gov.cy
www.mof.gov.cy
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44164200.

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT):
Ναι.

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα:
Όχι.

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 000 EUR.

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:
Ναι.
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας
μικρότερων ή μεγαλύτερων ποσότητων από αυτές που ζητήθηκαν μέχρι ποσοστού ίσου με το 30 % της αξίας
της σύμβασης.

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

Εγγύηση συμμετοχής ΙΣΟ με το 10 % της αξίας της προσφοράς. Με τη σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος
πρέπει να καταθεσεί σε ευρώ το 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Η πληρωμή θα γίνεται εναντι τιμολογίου μετά την τελική παραλαβή των προιόντων.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα σyμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή
κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στη Κύπρο η σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) η του Ευρωπαικού Οικονομικού Χωρου (ΕΟΧ) η σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη διεθνή συμφωνία περι δημοσιων συμβάσεων(GPA) η έχουν υπογράψει
´και κυρώσει συμφωνίες συνδέσης η διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. η με την Κυπριακή Δημοκρατία και
ικανοποιούν τις προυποθέσεις σύμφωνα με τα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.
Ρητρες καθυστέρησεις (βλέπε τον όρο 7 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού, σελιδα 31 από 84).

III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την

εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Οπως
προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
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Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Το ολικό
υψος κύκλου εργασιών για τις τρείς προηγούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι της τάξεως του 200 %
της αξίας της προσφοράς τους.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Υπεύθυνη δήλωση περι του ολικού ύψους του
κύκλου εργασιών για τις τρείς προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 1) Η
συμμόρφωση των προσφερόμενων σωλήνων με τις απαιτήσεις του πρότυπου BS6920-1:2000; 2) Τήρηση
προτύπων εξασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά κυπριακών προτύπων CYS EN ISO
9001:2000; 3) Βλ. παράρτημα ΙΙ όροι εντολής και τεχνικές προδιαγραφές σελίδες 54-62.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: 1) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου; 2)
Πιστοποιητικά για σύστημα εξασφαλισής ποιότητας CYS EN ISO 9001:2000 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για
εξασφάλισης ποιότητας; 3) Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου (test reports) η άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις:
Όχι.

III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των

στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:

Ανοικτή.

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν:

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

2008T0083.

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου:
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 5.2.2009 - 17:00.
Έγγραφα με πληρωμή:
Τιμή: 60,00 EUR.
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Όροι και μέθοδος πληρωμής: Με ευθύνη του οικονομικού φορέα είτε ιδιοχειρος από αυτόν η εκπρόσωπο
του είτε με χρήση υπηρεσιών εταιρείας μεταφοράς αλληλογραφίας αφου πληρωθεί το ποσο των 60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα από τις 15/12/2008.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
6.2.2009 - 09:00.

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους:

IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Αγγλικά. Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 6.2.2009 - 09:00.
Τόπος: Υπουργείο Οικονομικών.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι.

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Ναι.
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: Σε 12 μήνες.

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ:
Όχι.

VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Τ.Θ. 24820, CY-1304  Λευκωσία. E-mail: tra@aap.gov.cy. Τηλ.  (357) 22 44
51 00. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ  (357) 22 44 51 07.

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Τ.Θ. 24820, CY-1304  Λευκωσία. E-mail: tra@aap.gov.cy. Τηλ.  (357) 22 44
51 00. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ  (357) 22 44 51 07.

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
4.12.2008.
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