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CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα
2009/S 53-076496
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Προμήθειες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κέννετυ 100-110 Παλλουριώτισσα, Αρμόδιος: Υπηρεσία Τοπικών
Έργων, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Υπόψη: Γεώργιου Πετροκώστα, CY-1047 Λευκωσία. Τηλ. +357
22609287. E-mail: gpetrokostas@wdd.moa.gov.cy. Φαξ +357 22609292.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.moa.gov.cy/wdd.
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: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Κιβώτιο Προσφορών, Συμβούλιο Προσφορών,
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λουκή Ακρίτα, Υπόψη: Άννας
Αγγελή, CY-1411 Λευκωσία,. Τηλ. +357 22408313. Φαξ +357 22771486.
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: όχι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προσφορά για "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο, δικλείδων, αεροβαλβίδων,
βαλβίδων τύπου πεταλούδας και υδροληψίες για τα Αρδευτικά Δίκτυα Ιδαλίου, Αγ. Σωζόμενου και Ποταμιάς".

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(β) Προμήθειες.
Αγορά.
Κύριος τόπος παράδοσης: Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στην Αποθήκη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
στην περιοχή Ποταμιά-Δάλι, που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από το Λιμάνι Λεμεσού.
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):
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο, δικλείδων,
αεροβαλβίδων, βαλβίδων τύπου πεταλούδας και υδροληψίες για τα Αρδευτικά Δίκτυα Ιδαλίου, Αγ. Σωζόμενου,
και Ποταμιάς, που αναφέρονται πιο κάτω, σύμφωνα με τους όρους, τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές
που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού ως ακολούθω: Κατηγορία 1 (i)Προμήθεια Σωλήνων και εξαρτημάτων
από ελατό χυτοσίδηρο Κατηγορία 2 (i)Προμήθεια Δικλείδων, Αεροβαλβίδων και βαλβίδων τύπου πεταλούδας.
κατηγορία 3 (i)Προμήθεια Υδροληψιών.
II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
44164310 - AA05, 44167100, 42131230, 42131280, 42131160.

II.1.7)

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

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα:
Ναι.
Πρέπει να υποβληθούν προσφορές: ένα ή περισσότερα τμήματα.

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη από την Ενδιαφέρουσα Υπηρεσία ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της Σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. είναι 826 500 EUR όπως αναλυτικά φαίνεται πιο κάτω: — Κατηγορία 1: 750 600 EUR συν Φ.Π.Α.
(Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο). — Κατηγορία 2: 34 000 EUR συν Φ.Π.Α.
(Προμήθεια δικλείδων, βαλβίδων τύπου πεταλούδας και αεροβαλβίδων) — Κατηγορία 3: 41 900 EUR συν
Φ.Π.Α. (Προμήθεια υδροληψιών).

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης:
Όχι.

II.3)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Περίοδος σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο για τα Αρδευτικά Δίκτυα Ιδαλίου, Αγ. Σωζόμενου
και Ποταμιάς.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
44164310 - AA05, 44167100.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Η εκτιμώμενη από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της Σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. είναι 750 600 EUR.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:
Περίοδος σε μήνες: 05 (από την ανάθεση της σύμβασης).

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια δικλείδων, βαλβίδων τύπου πεταλούδας και αεροβαλβίδων
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προμήθεια δικλείδων, βαλβίδων τύπου πεταλούδας και αεροβαλβίδων για τα Αρδευτικά Δίκτυα Ιδαλίου, Αγ.
Σωζόμενου και Ποταμιάς.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
42131230, 42131280.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Η εκτιμώμενη από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της Σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. είναι 34 000 EUR.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:
Περίοδος σε μήνες: 05 (από την ανάθεση της σύμβασης).

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδροληψιών.
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προμήθεια υδροληψιών για τα Αρδευτικά Δίκτυα Ιδαλίου, Αγ. Σωζόμενου και Ποταμιάς.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
42131160.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Η εκτιμώμενη από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της Σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. είναι 41 900 EUR.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:
Περίοδος σε μήνες: 05 (από την ανάθεση της σύμβασης).

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται
από Εγγύηση Συμμετοχής, για ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10 %) της εκτίμησης της Αναθέτουσας Αρχής για
την κάθε κατηγορία που υποβάλλει προσφορά ως ακολούθως: — Κατηγορία 1: 75 060 EUR, — Κατηγορία 2: 3
400 EUR, — Κατηγορία 2: 4 190 EUR. Με την υπογραφή της σύμβασης δημοσίου, ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος
να καταθέσει Εγγύηση Πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας για ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10 %)
της συνολικής τιμής της Σύμβασης Προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για όλα τα υλικά που θα παραδώσει για περίοδο ενός χρόνου από την
ημερομηνία παράδοσης τους. Το ποσό της εγγύησης να ανέρχεται στο τρία τοις εκατό (3 %) της Σύμβασης.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
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Η πληρωμή θα γίνεται από τον Προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Πληρωμή θα γίνεται δυνάμει
των προνοιών των άρθρων 24 και 25 του Παραρτήματος Ι. Γενικοί Όροι Σύμβασης, έναντι τιμολογίου, μετά την
οριστική παραλαβή των προϊόντων.
III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή
κοινοπραξίες φυσικών και/ ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει
και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία οι οποίοι
πληρούν τις νομικές ,οικονομικές ,τεχνικές ή άλλες προυποθέσεις που προβλέπονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Όχι.

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:
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Κάθε
Προσφέρων δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εάν ισχύει έστω και ένας από τους λόγους
αποκλεισμού που αναφέρονται στο Άρθρο 51, του Νόμου (Ν.12(Ι)/2006). Έτσι κάθε Προσφέρων οφείλει, να
υποβάλει συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη τη Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης
σύμφωνα με το Έντυπο 3 που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.

III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Συμπληρωμένο το σχετικό Πίνακα (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων
Διαγωνισμού, συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις
περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών του σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα
τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη, τουλάχιστον ίσο με 300 000 EUR.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Α.
Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά του Προσφέροντα:
— επιχειρηματική δομή,— τομείς δραστηριότητας, — εμπορευόμενα προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες Β.
Κατάλογο πέντε (5) το πολύ συμβάσεων που έχει παραδώσει, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το Έντυπο 5 το
οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Να έχει εκτελέσει επιτυχώς κατα τα τελευταία
τρία(3) έτη τουλάχιστον μία σύμβαση προυπολογισμού δαπανης που ανέρχεται τουλάχιστον στις 100 000 EUR
συναφές με το Αντικείμενο της Σύμβασης (προμήθεια σωλήνων διαφόρων τύπων, εξαρτημάτων, βαλβίδων
διαφόρων τύπων κ.λ.π. ). Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων συναφών με
το Αντικείμενο της Σύμβασης ( προμήθεια σωλήνων διαφόρων τύπων, εξαρτημάτων, βαλβίδων διαφόρων
τύπων κ.λ.π.), την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει την
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τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην παράδοση παρόμοιων προϊόντων που έχει
υλοποιήσει ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών.
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:
Aρ. Φακ.:13.25.15.40.4, Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Α.Υ. 25/2009.

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: 5.5.2009 - 12:00.
Έγγραφα με πληρωμή:
Τιμή: 69,00 EUR.
Όροι και μέθοδος πληρωμής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από
τα Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, (Υπηρεσία Τοπικών Έργων, Διαγωνισμών και Συμβάσεων)
στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, 1047 Λευκωσία. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα δίδονται στους
ενδιαφερόμενους αφού πληρώσουν το μη επιστρεπτέο ποσό των 60 EUR συν ΦΠΑ (συνολικό ποσο 69
EUR)και το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά ή επιταγή στο όνομα του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων.

IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
11.5.2009 - 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.
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IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Ημέρες — σε ημέρες: 120 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών).

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 11.5.2009 - 10:00.
Τόπος: Συμβούλιο Προσφορών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στη Διεύθυνση:
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λουκή Ακρίτα, 1411 Λευκωσία.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι.
Αρμόδιοι Κρατικοί Λειτουργοί και εκπρόσωποι της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:
Όχι.
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, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος Όροφος, CY-1304 Λευκωσία. E-mail:
tra@aap.gov.cy. Τηλ. +357 22445100. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ +357 22445107.

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός
Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (συμπεριλαμβανομένου και του Αρμοδίου Οργάνου)
που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει
δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή
απόφασης αυτής, να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Αρμόδια
Αρχή και το Αρμόδιο Όργανο, για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική
προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε εξέταση των αιτιάσεων
του Προσφέροντος και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της
αναφερόμενης ειδοποίησης. Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία κατά την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης του Αρμοδίου Οργάνου που εκδίδεται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας των πέντε (5)
ημερών. Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος
καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. Για τον τρόπο και τη διαδικασία
άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων,
ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Μέρους IV – Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης
Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003}.

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος Όροφος, CY-1304 Λευκωσία. E-mail:
tra@aap.gov.cy. Τηλ. +357 22445100. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ +357 22445107.

VI.5)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

18/03/2009
S53
ted.europa.eu

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

6/7

EE/S S53
18/03/2009
76496-2009-EL

Ευρωπαϊκές Κοινότητες – Προμήθειες – Ανοικτές διαδικασίες

7/7

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

7/7

17.3.2009.

18/03/2009
S53
ted.europa.eu

