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CY-Πάφος: Υλικά κατασκευής οδών

2010/S 15-019332

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 
Προμήθειες

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

Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Τ. Θ 60005, Αρμόδιος: Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπόψη: Νεόφυτος Λαζάρου, 8100
  Πάφος, ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS. Τηλ.  +357 26801155. E-mail: paphos.dao@pafda.moi.gov.cy. Φαξ  +357
26801172.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.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: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσθένη Σεβέρη, Αρμόδιος:
Συμβούλιο Προσφορών, Υπόψη: Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών, 1304  Λευκωσία, ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS.
Τηλ.  +357 22867759. E-mail: info@moi.gov.cy. Φαξ  +357 26777730. Διεύθυνση Internet (URL): http://
www.moi.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.
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 την προμήθεια υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(β) Προμήθειες.
Κύριος τόπος των έργων: Διάφορα χωρά/δρόμοι της Επαρχίας Πάφου.
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):

Προμήθεια και παράδοση στο εργοτάξιο Υλικών Οδοποιϊας που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορα έργα της
Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου ανάλογα με τις ανάγκες της.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
44113000.
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II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT):

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: 565 530 EUR.

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:
Ναι.
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η διάρκεια της σύμβασης θα υπόκειται σε αυξομείωση 4
μηνών.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 4 (από την ανάθεση 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 σύμφωνα με τα έγγραφα της προσφοράς και εγγύηση πιστής εκτέλεσης ίση με το 10 %
της τιμής της κάθε σύμβασης.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικά Κονδύλια. Ενδιάμεσες πληρωμές για υλικά που έχουν παραδοθεί μπορούν
να γίνουν κάθε δεκαπενθήμερο αφού υποβληθεί από μέρους του αναδόχου λογαρισμός (τιμολόγιο) ο οποίος θα
πιστοποιείται από τον επιβλέποντα Τεχνικό του Εργοδότη.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες νομικών ή
φυσικών προσώπων.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την

εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις:
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
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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:

34/54/7/Δ/2010-6/10.

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: 19.2.2010 - 09:00.
Έγγραφα με πληρωμή:
Τιμή: 50 EUR.
Όροι και μέθοδος πληρωμής: Μετρητά ή τραπεζική επιταγή με δικαιούχο τον Έπαρχο Πάφου. Το ποσό αυτό δεν
επιστρέφεται.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
26.2.2010 - 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:
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: 26.2.2010 - 09:30.
Τόπος: Υπουργείο Εσωτερικών (Λευκωσία).
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι.
Αρμόδιοι Κρατικοί Λειτουργοί.

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

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304  Λευκωσία,
ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS. E-mail: tra@aap.gov.cy. Τηλ.  +357 22445100. Διεύθυνση Internet (URL): http://
www.tra.gov.cy. Φαξ  +357 22445107.

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: 1. 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.
2. 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.
3. 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.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304  Λευκωσία,
ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS. E-mail: tra@aap.gov.cy. Τηλ.  +357 22445100. Διεύθυνση Internet (URL): http://
www.tra.gov.cy. Φαξ  +357 22445107.

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
20.1.2010.
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