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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166342-2012:TEXT:EL:HTML

CY-Λευκωσία: Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
2012/S 100-166342

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Τμήμα Δημοσίων Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 165
Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας
Υπόψη: Θέκλα Καδή
2048 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:  +357 22806872
Φαξ:  +357 22316037
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.mcw.gov.cy/pwd
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Τμήμα Δημοσίων 'Εργων
Λεωφόρος Στροβόλου 165
Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας
Υπόψη: Μαρία Ερμογένους
2048 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:  +357 22806805
Φαξ:  +357 22316037
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Τμήμα Δημοσίων 'Εργων
Λεωφόρος Στροβόλου 165
Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας (αρ.γραφ.-20-)
Υπόψη: Στέλλα Φωτίου
2048 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:  +357 22806711
Φαξ:  +357 22316037
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Υπουργείο Συγκοινωνιών και 'Εργων
Αχαιών 28, Ενορία Αγίου Ανδρέα

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166342-2012:TEXT:EL:HTML
www.mcw.gov.cy/pwd
http://www.eprocurement.gov.cy
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Σημείο(α) επαφής: Πρόεδρο Συμβουλύου Προσφορών
Υπόψη: Ρένα Αντωνιάδου
1424 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:  +357 22800199
Φαξ:  +357 22800126

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.3) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια υλικών οδοποιίας σε τρεις Περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας. Αρ. Προσφ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας)
Ε5/2012.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κωδικός NUTS CY000

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια υλικών οδοποιίας σε τρεις περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): όχι

II.1.8) Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 286 000,00 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
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Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση μέχρι +/-30 % στο ποσόν της προσφοράς για
κάθε τμήμα ξεχωριστά.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: 
σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 1
Ονομασία: Τμήμα 1
1) Σύντομη περιγραφή

Σκύρα 20-5mm για μπετόν (περιοχή 1).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 6 500,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2
Ονομασία: Τμήμα 2
1) Σύντομη περιγραφή

Σκύρα 20-5mm για μπετόν (περιοχή 2).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 300,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3
Ονομασία: Τμήμα 3
1) Σύντομη περιγραφή

Σκύρα 20-5 mm για μπετόν (περιοχή 3).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 300,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 4
Ονομασία: Τμήμα 4
1) Σύντομη περιγραφή

'Αμμος για μπετόν (περιοχή 1).
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2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 39 000,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 5
Ονομασία: Τμήμα 5
1) Σύντομη περιγραφή

'Αμμος για μπετόν (περιοχή 2).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 600,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 6
Ονομασία: Τμήμα 6
1) Σύντομη περιγραφή

'Αμμος για μπετόν (περιοχή 3).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 600,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 7
Ονομασία: Τμήμα 7
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό θεμελίου τύπου 1 σκύρα crusher-run ασυμπίεστο (περιοχή 1).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 91 000,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 8
Ονομασία: Τμήμα 8
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό θεμελίου τύπου 1 σκύρα crusher-run ασυμπίεστο (περιοχή 2).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
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44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 19 500,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 9
Ονομασία: Τμήμα 9
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό θεμελίου τύπου 1 σκύρα crusher-run ασυμπίεστο (περιοχή 3).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 600,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 10
Ονομασία: Τμήμα 10
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό τύπου 2 για ερείσματα (περιοχή 1).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 78 000,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 11
Ονομασία: Τμήμα 11
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό τύπου 2 για ερείσματα (περιοχή 2).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 6 500,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 12
Ονομασία: Τμήμα 12
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό τύπου 2 για ερείσματα (περιοχή 3).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000
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3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 300,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 13
Ονομασία: Τμήμα 13
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό τύπου 2 για υποθεμέλιο (περιοχή 1).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 26 000,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 14
Ονομασία: Τμήμα 14
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό τύπου 2 για υποθεμέλιο (περιοχή 2).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 6 500,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 15
Ονομασία: Τμήμα 15
1) Σύντομη περιγραφή

Υλικό τύπου 2 για υποθεμέλιο (περιοχή 3).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
44100000, 14210000, 14212000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 300,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων.
Εγγύηση πιστής εκτέλεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
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III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό 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 ‘Ενωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 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 και που έχουν καταβάλει
το αντίτιμο για την αγορά των εγγράφων διαγωνισμού, εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στα ‘εγγραφα διαγωνισμού.
Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2
Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3) Τεχνική ικανότητα

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
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: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

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) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) Ε5/2012

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με 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: 19.7.2012 - 14:00
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Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
20.7.2012 - 11:00

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

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 20.7.2012 - 11:30
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 24 μήνες

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

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
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο:  +357 22445100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ:  +357 22445107

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή 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 που προηγείται της
σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου,
έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί
των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
2. Για την άσκηση 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.
3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης
των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον
Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

mailto:tra@aap.gov.cy
http://www.tra.gov.cy
www.tra.gov.cy
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VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
1304 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο:  +357 22445100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ:  +357 22445107

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
24.5.2012

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

