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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128899-2010:TEXT:EL:HTML

CY-Λευκωσία: Προϊόντα καθαρισμού

2010/S 86-128899

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Προμήθειες

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

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος
Σημείο(α) επαφής: ΤΚΑΠ
Υπόψη Σκεύης Χριστοφή
2025 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο  +357 22400468
E-mail: achristou@dgps.mof.gov.cy
Φαξ  +357 22400444
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 Οικονομικών
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439
Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψη Πάρη Πρωτοπαπά
Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο  +357 22601224

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

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

Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών που
αποτελούνται από διάφορα είδη παρασκευασμάτων καθαρισμού.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128899-2010:TEXT:EL:HTML
mailto:achristou@dgps.mof.gov.cy
http://www.eprocurement.gov.cy
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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)

Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών που
αποτελούνται από διάφορα είδη παρασκευασμάτων καθαρισμού.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
39830000

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

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 360 000 EUR

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης
Ναι
περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: +30 %.
προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 12 (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

Η εγγύηση συμμετοχής ίση με το 10 % της αξίας της προσφοράς, πρέπει να είναι είτε τραπεζική ή προσωπική
επιταγή του ίδιου του Προσφέροντος, δηλαδή του οικονομικού φορέα που θα υποβάλει προσφορά προς
Διευθυντή του Τ.Κ.Α.Π, είτε τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε χώρες 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 σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή
διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των
χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
2. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει το ποσό που καθορίζεται στον όρο 2.14 πιο πάνω, μπορεί να
γίνει δεκτή εφόσον το ποσό της υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5 % του κατά τον εν λόγω όρο ορθού ποσού της
εγγύησης συμμετοχής.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
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4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο
κοινοπραξία.

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
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 2. Για την
πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6.1, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του και σε περίπτωση
που ο υπογράφων την Προσφορά είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, επίσημα αποδεικτικά
στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο, καθώς και το δικαίωμα του εκπροσώπου να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο,
διαφορετικά, πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του νομικού
προσώπου, με βάση το οποίο:
— να εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, και
— να παρέχεται πληρεξούσιο σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (εκπροσώπους) να υπογράψει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Προσφορά, καθώς και να καταθέσει την Προσφορά και να εκπροσωπήσει το
νομικό πρόσωπο σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού.
Β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να
υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποία θα υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία στην
οποία θα δηλώνεται:
(i) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία,
(ii) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,
(iii) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και
(iv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.
Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί πληρεξούσιο για τον ορισμό του Εκπροσώπου της κοινοπραξίας.
3. Δήλωση κυκλοφορίας των υπό προμήθεια προτεινόμενων προϊόντων.
Για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αντιπρόσωπος ή νόμιμος
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου οφείλει με την κατάθεση της Προσφοράς του να δηλώσει σε ποιά/ες
αγορές, ιδιωτική και Δημόσια, κράτους μέλους της Ένωσης κυκλοφορούν τα προϊόντα του.
Εφόσον δε του ζητηθεί να παρουσιάσει εντός της χρονικής προθεσμίας που θα του τεθεί και η οποία δεν θα
υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, κατάλογο των κυριοτέρων πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά
τη προηγούμενη τριετία (3) με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και τα στοιχεία των πελατών,
στα οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας με τους πελάτες αυτούς. (Ταχυδρομική
Διεύθυνση, Φαξ και E-mail).
Για τους σκοπούς του όρου αυτού "κυριότερες πωλήσεις" σημαίνει δύο πωλήσεις Παρόμοιων Προϊόντων σε
κάθε τέτοιο πελάτη που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο εκ των τριών τελευταίων χρόνων και η
αξία των οποίων ήταν, τουλάχιστον, ίση με το 50 % της Προσφοράς του.
4. Τη Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη, σύμφωνα
με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα: Υποδείγματα Εντύπων των Εγγράφων
Διαγωνισμού για την απόδειξη ότι, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους από τη διαδικασία ανάθεσης
Σύμβασης που απαριθμούνται στο άρθρο 51 του Ν 12(Ι)/2006 και οι οποίοι αφορούν στην προσωπική τους
κατάσταση.
5. Πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται η Συμμετοχή σε συλλογικό ή ατομικό σύστημα διαχείρισης
αποβλήτων συσκευασίας και συνεπώς, η συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται



EE/S S86
04/05/2010
128899-2010-EL

Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 4/7

04/05/2010 S86
http://ted.europa.eu/TED

Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4/7

στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002, 2003, Ν.32(Ι)/2002, Ν.133/2003
(Κ.Δ.Π. 747/2003) και όπως αυτοί έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. Η υποχρέωση συμμόρφωσης
προς την απαίτηση του όρου αυτού, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Προσφέρων ασκεί εμπορική και/ή
βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Δημοκρατίας ή διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση (Permanent
Establishment) μέσο της οποίας διεξάγει το σύνολο ή μέρος της δραστηριότητας του.
Ο επιτυχών οικονομικός φορέας, είναι υποχρεωμένος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών πριν την υπογραφή
της Συμφωνίας, από την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική επιστολή γνωστοποίησης κατακύρωσης της
Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει ανάμεσα στα άλλα έγγραφα που ορίζονται στην παράγραφο 11.4(4) του
ΜΕΡΟΥΣ Α των εγγράφων του διαγωνισμού και τη Δήλωση της υποπαραγράφου (ε) με τα ανάλογα αποδεικτικά
στοιχεία, με τα οποία να τεκμηριώνεται η ισχύς της συμφωνίας που έχει συνάψει με το φορέα διαχείρισης του
συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή, ανάλογα με την περίπτωση, ή την έγκριση
λειτουργίας τέτοιου ατομικού συστήματος.
6. Για την προστασία των εργαζομένων τη βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογραμμένη, σύμφωνα με το
υπόδειγμα (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα: Υποδείγματα Εντύπων των Εγγράφων
Διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα
III.2.3) Τεχνική ικανότητα

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
1. Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 1) πλήρως και ορθά συμπληρωμένο.
2. Τεχνικά και πληροφοριακά φυλλάδια (Prospectus) κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή
αντίγραφα των πρωτότυπων και θα περιλαμβάνουν τα προσφερόμενα προϊόντα. Στα κατατιθέμενα Prospectus,
πρέπει να γίνεται αναφορά στην επιχειρηματική δομή και το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
στην παραγωγική δυνατότητα της και να περιγράφονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ολοκληρωμένο και να
τεκμηριώνονται τα βασικά τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες όμοιων με τα υπό προμήθεια
προϊόντα που περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής των
Προϊόντων που θα προσφέρουν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι τέτοιες
ώστε να μπορεί να δοθεί απάντηση σε όλα τα βασικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών / υπηρεσιακών
απαιτήσεων.
Οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν που να τεκμηριώνουν/αποδεικνύουν τις λειτουργικές απαιτήσεις
και επιδόσεις που έχουν τεθεί για τα προϊόντα που θα προσφερθούν, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Τα εν λόγω Prospectus πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος παραγωγής των προϊόντων, στο πλαίσιο
της πολιτικής προώθησης των πωλήσεών του στις αγορές (ιδιωτικέ ή Δημόσιες) του ενδιαφέροντος του και δεν
θα πρέπει να είναι καθαρά διαφημιστικού περιεχομένου. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων προϊόντων και όχι από τοπικούς
αντιπροσώπους ή εκπρόσωπους.
Σε περίπτωση που ορισμένες πληροφορίες που ζητούνται δεν περιλαμβάνονται στα εν λόγω έγγραφα, αυτές
μπορεί να περιληφθούν και να υποβληθούν με ξεχωριστή επιστολή.
3. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Product Safety Data Sheet) για κάθε είδος των υπό προμήθεια
Προϊόντων που θα προσφερθεί, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να συμφωνά με την Ευρωπαϊκή
οδηγία 1907/2006 (REACH) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (93/112/ΕΟΚ & 2001/58/ΕΟΚ).
4. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από ανεξάρτητο οργανισμό το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του
Κατασκευαστή προτύπου εξασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης του βασιζόμενου στη
σειρά των κυπριακών προτύπων CYS EN 9001: 2000 ή CYS EN 9001: 2008 όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση
τροποποιηθεί και πιστοποιηθεί από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα
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αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας. Στα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να
αναφέρονται και οι τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης που καλύπτει η σχετική πιστοποίηση.
5. Σε περίπτωση προσφερόμενων προϊόντων με απολυμαντικές ιδιότητες (βιοκτόνο παράγοντα) απαιτείται
Αριθμός έγκρισης Κυκλοφορίας Προϊόντος που δόθηκε από το Τμήμα Γεωργίας βάση του Περί Βιοκτόνων
Νόμος του 2004 (Ν 72(Ι)2004).
6. Σε περίπτωση προσφερόμενων προϊόντων με σήμανση συμμόρφωσης CE marking απαιτείται Δήλωση
ΕΚ Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) προς στις υποχρεωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν
Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των περί Βασικών Απαιτήσεων
που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων 2002 έως 2005 και όπως έχουν
τυχών τροποποιηθεί. Στην δήλωση αυτή πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η πλήρης περιγραφή και στοιχεία αναγνώρισης του προτεινομένου
προϊόντος και να καθορίζονται τα πρότυπα ή άλλες προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την κατασκευή του και με
βάση τις οποίες δηλώνεται η πιστότητα προς τις απαιτήσεις ασφάλειας.
7. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες Υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία να βεβαιώνεται η συμμόρφωση των Προϊόντων που έχει προσφέρει
προς τις υποχρεωτικές απαιτήσεις τόσο των Κανονισμών 648/2004 και 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσο και, στην περίπτωση του προς προμήθεια είδος με Α/Α 3, της Οδηγίας
ΕΝ 1276:1997 καθώς επίσης, ότι πληρούν τα κριτήρια της πρωτογενούς ή τελικής αερόβιας βιοδιασπασιμότητας
και γενικότερα, η καταλληλότητα τους για τους σκοπούς που αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν. (όπου
εφαρμόζεται).
8. Τα στοιχεία κατασκευαστή (Έντυπο 5) πλήρως και ορθά συμπληρωμένα και δεόντως υπογεγραμμένα.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα προϊόντα, σε δικό του εργοστάσιο και
θα στηριχθεί εξολοκλήρου στις δυνατότητες άλλων φορέων, οφείλει να υποβάλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά:
(i) για τους άλλους αυτούς φορείς, τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 6, και 7 του Όρου
9.3.2 πιο πάνω.
(ii) για τον ίδιο, το Έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 1), το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των
εγγράφων διαγωνισμού και αναφέρεται στην παράγραφο 1 του όρου 9.3.2 καθώς και το (Έντυπο 5), το οποίο
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των εγγράφων διαγωνισμού.

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
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
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IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Όχι

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

2010Δ0031

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 1.7.2010 - 14:00
Έγγραφα με πληρωμή
τιμή 40 EUR
Όροι και μέθοδος πληρωμής: 4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού.
1. Οι Οικονομικοί Φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον τρόπο και από τους τόπους
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.10 (Μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα του Τ.Κ.Α.Π. (www.mof.gov.cy/
dgps) ή την ιστοσελίδα του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy) δωρεάν και σε έντυπη μορφή από το
Λογιστήριο του Τ.Κ.Α.Π. με την καταβολή του ποσού EUR 40 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος
Φ.Π.Α.), θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό Έντυπο, με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λ.π.) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη
διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων απόκτησαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποσταλούν τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτών.
2. Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέσω
διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ή του Συστήματος, για τους σκοπούς του εδαφίου 1 πιο
πάνω θα θεωρείται ότι τα παρέλαβαν μόνον εφόσον αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή με τηλεομοιότυπο
ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Έντυπο 9 που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα Εντύπων των
Εγγράφων Διαγωνισμού.
3. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα Έγγραφα
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €40,00, για να αποκτήσουν το δικαίωμα
συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
2.7.2010 - 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: 2.7.2010 - 09:30
Τόπος
Κιβώτιο Προσφορών Υπουργείου Οικονομικών, Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439
Λευκωσία. ΕΛΛΑΔΑ/GREECE.

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

www.mof.gov.cy/dgps
www.mof.gov.cy/dgps
www.eprocurement.gov.cy
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VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ

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
E-mail: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο  +357 22445100
Διαδίκτυο: 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
E-mail: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο  +357 22445100
Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ  +357 22445107

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
30.4.2010

mailto:tra@aap.gov.cy
http://www.tra.gov.cy
www.tra.gov.cy
mailto:tra@aap.gov.cy
http://www.tra.gov.cy

