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ΜΕΡΟΣ Α: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Α∆ΕΙΟΥΧΟΣ
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα
∆ιαγωνισμού.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, που εδρεύει στην Αγλαντζιά, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108
Αγλαντζιά.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας
του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς που εντάσσονται στην κατηγορία όπως
προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με
την οποία η Σύμβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί.
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΌΡΓΑΝΟ
Όργανο που συστήνεται δυνάμει των Κανονισμών, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο των
εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
ΈΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν την Προκήρυξη Σύμβασης, το Μέρος Α: Οδηγίες προς
τους Οικονομικούς Φορείς, το Μέρος Β: Όροι –Συμφωνία σύμβασης το συνημμένο
Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, ∆ηλώσεων κ.λπ., που, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν
από τους Προσφέροντες, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε Κοινοπραξία φυσικών ή νομικών
έχει παραλάβει τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί [Κ.∆.Π.
243/2012] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί (κατ΄αναλογία).
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ΝΟΜΟΣ
Ο Νόμος που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
και για συναφή θέματα του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016} όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση
τροποποιηθεί (κατ΄αναλογία).
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών ή
νομικών προσώπων, που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας Προσφορά με σκοπό
τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική και οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, που
καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και τους
όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή τιμή προσφοράς για την υλοποίηση
του Αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αδειούχου η οποία
συνάπτεται μετά την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης και την οποία αποτελούν, ως
ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α. οι Όροι Σύμβασης - Συμφωνία – Μέρος Β΄
β. η Προσφορά και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του Αδειούχου.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Το Μέρος Β΄ των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, όπως θα συμπληρωθεί μετά την ανάθεση της
σύμβασης με βάση την Προσφορά του Αδειούχου και θα συνυπογραφεί από τους
συμβαλλομένους.
ΣΥΣΤΗΜΑ (∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
2.

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Μέρος Α των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι
Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.

3.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1

Αριθμός ∆ιαγωνισμού

12/2017

2.2

Αντικείμενο της Σύμβασης

∆ιαγωνισμός για την επιλογή αδειούχου για
παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της
καφετέριας
του
∆ημοτικού
Κολυμβητηρίου
Αγλαντζιάς

2.3

Προϋπολογισμός
Σύμβασης

€16.000, ∆εκαέξι Χιλιάδες (για δύο χρόνια)

2.4

Χρηματοδότηση

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.5

∆ικαίωμα προσφυγής στη
διαδικασία
διαπραγμάτευσης του
33.(δ)(ii) του Ν12(Ι)

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.6

∆ιαδικασία διαγωνισμού

Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης
άδειας χρήσης

2.7

Κριτήριο Ανάθεσης

Η υψηλότερη τιμή προσφοράς

2.8

Αναθέτουσα Αρχή

∆ήμος Αγλαντζιάς

2.9

Αρμόδιος Λειτουργός

Αντιγόνη Χατζηγεωργίου
∆ήμος Αγλαντζιάς, Τ.Θ. 20259, 2150 Αγλαντζιά
Τηλ. 22462048
Φάξ. 22455799
antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

2.10

Περίοδος διάθεσης
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού

Έως την 12 Μαΐου 2017

2.11

Τόπος διάθεσης Εγγράφων
∆ιαγωνισμού

Από τα Γραφεία του ∆ήμου Αγλαντζιάς, οδός
Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, τηλέφωνο
22462233

2.12

Τρόπος παραλαβής
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού

Με ευθύνη του οικονομικού φορέα, είτε ιδιοχείρως
από αυτόν ή από εκπρόσωπο του είτε με χρήση
υπηρεσιών εταιρείας μεταφοράς αλληλογραφίας.

2.13

Τιμή διάθεσης Εγγράφων

∆ωρεάν

2.14

Προθεσμία Υποβολής
Σχολίων / Ερωτήσεων /
Εισηγήσεων

Έως 03/05/2017
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Χρόνος και τόπος ανοικτής
συνάντησης (εάν
εφαρμοστεί)

Χρόνος και τόπος
επιτόπιας επίσκεψης (εάν
εφαρμοστεί)

∆εν εφαρμόζεται

 ∆ημ. Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς. ………….., ώρα
9:00π.μ.-10:00π.μ.

Αποστολή απαντήσεων
από την Αναθέτουσα Αρχή

05/05/2017

2.15

Ποσό εγγύησης
συμμετοχής

10% της συνολικής αξίας της προσφοράς σύμφωνα
με την παρ. 2.3

2.16

∆ιάρκεια ισχύος
Προσφορών

60 ημέρες από την τελευταία προθεσμία υποβολής
των προσφορών.

2.17

Περίοδος ισχύος εγγύησης
συμμετοχής

30 ημέρες από την τελευταία προθεσμία υποβολής
των προσφορών.

2.18

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.19

Νόμισμα Προσφοράς

Ευρώ

2.20

Τόπος υποβολής
Προσφορών

Κιβώτιο Προσφορών του ∆ήμου Αγλαντζιάς που
βρίσκεται στα Γραφεία του ∆ήμου Αγλαντζιάς, στον
1ο όροφο, στη διεύθυνση:
Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.

2.21

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών

μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 12
Μαΐου 2017

2.22

Εκτιμώμενη ημερομηνία
παρουσίασης τεχνικών
προσφορών (εάν
εφαρμοστεί)

∆εν εφαρμόζεται

2.23

Εκτιμώμενη ημερομηνία
γνωστοποίησης
αποτελεσμάτων
διαγωνισμού

Μάιος 2017

2.24

Εκτιμώμενη ημερομηνία
υπογραφής σύμβασης

Μάιος 2017

2.25

Τόπος παροχής υπηρεσιών

∆ημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς,
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Οδός Καθαρής αρ.31, Αγλαντζιά

2.26

∆ιάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης

Τρεισήμισι (3,5) μήνες με ημερομηνία έναρξης της
σύμβασης τις 20/05/2017, με δικαίωμα στην
Αναθέτουσα Αρχή, ανανέωσης της Σύμβασης για
ακόμη μια περίοδο στο επόμενο έτος.

2.27

Συντελεστής αναγωγής σε
σημερινές τιμές

∆εν εφαρμόζεται

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση
τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα:
α.

β.

δ.

το Νόμο που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης ∆ημοσίων
Συμβάσεων και για συναφή θέματα του 2016, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 {Ν.73(Ι)/2016} (κατ’
αναλογία).
τους περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (∆ημοτικούς) Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 6 Ιουλίου 2012 (Κ∆Π
243/2012) (κατ’ αναλογία).
τον περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των ∆ημοσίων
Συμβάσεων Νόμο του 2010, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
∆ημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου 2010 {Ν.104(Ι)/2010}. (∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

3.2 Γενικές Αρχές
1.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που
προβλέπονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.

2.

Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό
Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής ∆ημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις
διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του
Αντικειμένου της Σύμβασης.

3.

Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, ενώ είναι
δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και
προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις,
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νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή
την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα της Αναθέτουσας
Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης
των Προσφερόντων.
4.

Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

5.

Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με
οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του.

6.

Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία και
με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με το
διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους.

3.3 Προστασία Οικονομικών Φορέων [∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού
1.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και τα δικαιώματα επί
αυτών ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή.

2.

Η χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων ∆ιαγωνισμού
1.

Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού συνίστανται:
α. στην Προκήρυξη της Σύμβασης
β. στο παρόν Μέρος Α (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς) που περιλαμβάνει τα
άρθρα 1 έως 10 με τις επιμέρους παραγράφους τους
γ. στο Μέρος Β΄ (Συμφωνία)
δ. στο συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, ∆ηλώσεων, Πίνακες και
λοιπά έντυπα που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες και συγκεκριμένα:


Έντυπο 1: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με το
εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α



Έντυπο 2: ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το
εδάφιο (3) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α

Σελίδα 10 από 55

2.



Έντυπο 3: Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας
Προσφέροντος, σύμφωνα με το εδάφιο (4) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους
Α



Έντυπο 4: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων
Προσφέροντος, σύμφωνα με τα εδάφια (5.β), (5.γ) και (5.ε) της παραγράφου
8.3.1.1 του Μέρους Α



Έντυπο 5: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος, σύμφωνα με το εδάφιο (5.ε)
της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α και το εδάφιο (2.γ) της παραγράφου
8.3.1.2 του Μέρους Α



Έντυπο 6: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με
το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α



Έντυπο 7: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) της
παραγράφου 8.3.2 του Μέρους Α



Έντυπο 8: Πίνακας Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύμφωνα με το εδάφιο (4.α) της
παραγράφου 10.4 του Μέρους Α



Έντυπο 9:
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύμφωνα με
το εδάφιο (5) της παραγράφου 10.5 του Μέρους Α

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού διαπιστώσουν ότι τα
παραληφθέντα αντίγραφα δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους πίνακες περιεχομένων του
προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέα πλήρη
αντίγραφα. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.3 Λήψη Εγγράφων ∆ιαγωνισμού
1.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού από το ∆ήμο
Αγλαντζιάς που βρίσκεται στη διεύθυνση Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, από την
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017.
Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού θα δίδονται στους
ενδιαφερόμενους δωρεάν.

2.

Από τους Οικονομικούς Φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού θα ζητηθεί
να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο και φαξ), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη
κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτών.

3.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει, με μέριμνα
του και δαπάνη του, εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας-δεμάτων κλπ (υπηρεσία courier),
τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδίδει στην εταιρεία αυτή τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού,
χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το έγκαιρο ή ασφαλές της άφιξης των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού στον ενδιαφερόμενο.
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5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 ∆ιευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή
τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, τις οποίες θα αποστέλλει με
ειδοποίηση σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, εντός της προθεσμίας
της παραγράφου 2.14.

5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους
1.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/ και παρατηρήσεις σχετικά με τους
όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.14, με γραπτή επιστολή,
φαξ.: 22455799 (ταχυδρομική διεύθυνση: Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά).

2.

Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις
ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.14,
προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν ενδιαφερθεί για το διαγωνισμό.

3.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να επικαλεστούν
προφορικές απαντήσεις που παρέχονται από οποιοδήποτε Λειτουργό. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις.

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1 ∆ικαιούμενοι Συμμετοχής
1.

∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και 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 ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και
κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή
∆ημοκρατία.

2.

Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή
Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε
προσώπου.
β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης
εγκατάστασης 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 ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει
και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή
∆ημοκρατία.
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3.

Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι
κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν
την υπογραφή της Σύμβασης.

6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής
6.2.1 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα
1.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους
κατάσταση:
α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ), απάτη (κατά
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995), ή για
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ),
β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή
κανονιστικές πράξεις
γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις
δ. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή,
βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου
ε. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή
στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την
ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή ∆ημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα
όπου είναι εγκατεστημένοι
ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω
και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των
πληροφοριών αυτών.

2.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της
κοινοπραξίας.
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3.

Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες
επικαλείται ο Προσφέρων, κατά την έννοια του εδαφίου (5) της παραγράφου 6.2.2 και του
εδαφίου (7) της παραγράφου 6.2.3.

6.2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και
χρηματοοικονομική τους επάρκεια:
1.

να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη,
τουλάχιστον ίσο με το 80% του ετήσιου Προϋπολογισμού της Σύμβασης που ανέρχεται σε
δεκαέξι χιλιάδες (€16.000).

2.

Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα
και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

3.

Ειδικότερα:
 O μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα
πρέπει να είναι θετικός

4.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της
κοινοπραξίας.

5.

Ο Αδειούχος να μην έχει κατά την ημερομηνία της ανάθεσης, υπό τη διαχείριση τους
παρόμοιας φύσεως δραστηριότητα

6.2.3 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές
τους ικανότητες:
1.

∆ικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο :
(α)

είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής ή Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων και έχει γνώσεις για τρόφιμα και ποτά, όπως προνοείται στην περί
Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία, ή

(β)

είναι κάτοχος Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
τουλάχιστον τριών ετών σε διεύθυνση Κέντρων Αναψυχής

(γ)

έχει πείρα σε επισιτιστικά ή κέντρων αναψυχής ή συναφή επαγγέλματα, η οποία
θα κριθεί ικανοποιητική από το ∆ήμο

και

έχει

πείρα
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2.

ο αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων από τον Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα
φυσικών προσώπων, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος
από δύο (2).

3.

να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την
προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει
εμπειρία στη διαχείριση καφετεριών

4.

Ο Αδειούχος να προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα εργασιών για τα τελευταία 5 χρόνια

5.

Ο Αδειούχος να προσκομίσει βεβαιώσεις από τους αναθέτοντες για τις καλές υπηρεσίες
που προσέφεραν ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει

6.

Ο Αδειούχος να προσκομίσει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη,
τουλάχιστον 2 συμβάσεις, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 80%
του Προϋπολογισμού της Σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών της
κατηγορίας για αδειοδότηση χρήσης και εκμετάλλευσης καφετεριών και με ποσοστό
συμμετοχής τουλάχιστον 100% Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά
ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%.

6.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής
7.

Η εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 2.15, πρέπει να είναι τραπεζική εγγύηση που
εκδίδεται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων
Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή ∆ημοκρατία και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.

8.

Σε περίπτωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης ως εγγύηση συμμετοχής, αυτή θα μπορεί να
συνταχθεί στην ελληνική <ή στην αγγλική> γλώσσα.

9.

Σε περίπτωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης ως εγγύηση συμμετοχής, αυτή θα πρέπει να
συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο
συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.

10.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή
καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

11.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά την
κατάθεση από τον Προσφέροντα στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση της εγγύησης πιστής
εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
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12.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην
περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α) μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, αποσύρει την Προσφορά
του ή μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης:
(ι) αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό
ή/και άλλο έγγραφο ή/και την εγγύηση πιστής εκτέλεσης ή/και να εκπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αυτό, ή
(ιι) αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.3 Κυριότητα
Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά
τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της
επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

6.4 Εμπιστευτικότητα
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των Προσφερόντων σε
ότι αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα των
επιχειρήσεών τους.

2.

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν, στην Τεχνική τους Προσφορά, τις
πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε
τρίτους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές.

6.5 Χρόνος Ισχύος
1.

Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.16 του
Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

3.

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη
λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε
περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της Προσφοράς τους, αυτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.6 Εναλλακτικές Προσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του
Αντικειμένου της Σύμβασης.

6.7 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης
Προσφορές για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής
1.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το
αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21.

2.

Οι Προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.20 ή
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα
πρέπει, με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να παραληφθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών. Στη δεύτερη
περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της Προσφοράς θα πρέπει να
αναγράφεται η φράση: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί αλλά να
τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών».

3.

∆εν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν
μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή.

4.

Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους με
γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την τελευταία
προθεσμία υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή
περίβλημα θα πρέπει, εκτός των προβλεπομένων στην επόμενη παράγραφο, να
αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,
ανάλογα με την περίπτωση.

5.

Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των
Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία
προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9.5.

6.

Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της
μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά ή
μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα:
α.

σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της Σύμβασης,

β.

σε καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή ως αποζημίωση ποσού ίσο με το 10% της τιμής
της προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί, και

γ.

στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας
σύμβασης.

Σελίδα 17 από 55

7.2 Τρόπος Σύνταξης
1.

Οι Προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην
παράγραφο 2.18. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.

2.

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.



Ο αριθμός διαγωνισμού.



Ο τίτλος του ∆ιαγωνισμού.



Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι
μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

4.

Ο ενιαίος φάκελος της Προσφοράς περιλαμβάνει τα εξής:
Α. ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής ο οποίος περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα:
i,

τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ii.

το Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο
σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9) του Συνημμένου Προσαρτήματος των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 8.3 του Μέρους
Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού..

Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Κάθε σελίδα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ αντιτύπων που θα περιέχονται στους Υποφακέλους, θα
πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σε
περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η
τελευταία σελίδα.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
5.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

6.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η
Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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7.

Όλα τα Έντυπα / ∆ηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

7.3 Περιεχόμενα Υποφακέλων
7.3.1 Περιεχόμενα
Προσφορά»

Υποφακέλου

«∆ικαιολογητικά

Συμμετοχής

και

Τεχνική

Ο Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα
∆ικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά.
7.3.1.1 ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν στα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το
δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και συγκεκριμένα απαρτίζονται
από:
1. Την Εγγύηση Συμμετοχής της παραγράφου 6.2.4, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με
το Υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού.
2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6.1, από τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του.
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 οποίο θα
υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται:
(ι)

η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία,

(ιι)

το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,

(ιιι)

ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και

(ιv)

ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.

3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 6.2.1,
συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής
Κατάστασης, υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 2) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
4. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα,
της παραγράφου 6.2.2, συμπληρωμένο το σχετικό Πίνακα, υπόδειγμα του οποίου (Έντυπο 3)
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, συνοδευόμενο από αντίγραφα
ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών
ετών, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών
καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων
απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
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Προσφέρων) ή ∆ήλωση του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.
5. Για την πιστοποίηση της σχετικής εμπειρίας του προσφέροντα, Μέρος Β΄, Όροι Σύμβασης
Παράγραφος 5, τα ακόλουθα στοιχεία – Έντυπο 4:
α.

αποδεικτικά στοιχεία για την απαιτούμενη εμπειρία όπως αυτή ορίζεται στους
Τεχνικούς Όρους

β.

Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού του
Προσφέροντα, για την κάλυψη της προϋπόθεσης συμμετοχής που ορίζεται στο εδάφιο
(1) της παραγράφου 6.2.3, που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το
οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.

γ.

Στοιχεία των εργοδοτουμένων του (κατάλογο με τα ονόματα τους και τις περιόδους
εργοδότησης τους). Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την υποβολή
οποιωνδήποτε δικαιολογητικών σε σχέση με τα πιο πάνω στοιχεία.

δ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα πιο πάνω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται από το
μέλος που θα υποδειχθεί ως ο συντονιστής της κοινοπραξίας και εάν θα υποδειχθεί
άλλο φυσικό πρόσωπο ως ο υπεύθυνος του κολυμβητηρίου, αυτό θα πρέπει να πληροί
το στοιχείο 4(i) και να συμπληρώσει το Έντυπο 4.

ε. Ο Αδειούχος να μην έχει κατά την ημερομηνία της ανάθεσης, υπό τη διαχείριση του
παρόμοιας φύσεως δραστηριότητα
στ. Ο Αδειούχος να προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα εργασιών για τα τελευταία 5 χρόνια
ζ. Ο Αδειούχος να προσκομίσει βεβαιώσεις από τους αναθέτοντες για τις καλές υπηρεσίες
που προσέφεραν ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχει
η. Ο Αδειούχος να προσκομίσει ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3)
έτη, τουλάχιστον 2 συμβάσεις, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον
στο 80%
του Προϋπολογισμού της Σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών της κατηγορίας για αδειοδότηση χρήσης και εκμετάλλευσης καφετεριών
και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 100% Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει»
σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%.
6. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται βασικοί εμπειρογνώμονες (όπως
αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος ΙΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ), που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι του Προσφέροντα, δηλώσεις των
προσώπων αυτών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με
τον Προσφέροντα και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.
7.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την
έννοια του εδαφίου (5) της παραγράφου 6.2.2 ή/και του εδαφίου (7) της παραγράφου
6.2.3, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν:


∆ηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε
περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους
κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Έντυπο 15) .



∆ήλωση του εδαφίου (3) της παραγράφου 8.3.1.1.
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Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (4) και (5) της
παραγράφου 8.3.1.1 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους
φορείς αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων και στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται
εμπειρογνώμονες που είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι των άλλων φορέων δεν απαιτείται η
υποβολή δηλώσεων των προσώπων αυτών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τις
παραγράφους 8.3.1.1.6 και 8.3.1.2.2.δ.
8.

Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο
6) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία
των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή ∆ημοκρατία και
εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli).

9.

∆εόντως συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Έντυπο 7 που
περιλαμβάνεται στο προσάρτημα των εγγράφων του ∆ιαγωνισμού.

10. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, πλην της Εγγύησης Συμμετοχής την οποία πρέπει να
υποβάλλουν πρωτότυπη.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη
συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, πλην της Εγγύησης
Συμμετοχής
και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή
αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφόρησης, η
οποία έπρεπε να δοθεί με την Προσφορά, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως
εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.

7.3.2 Περιεχόμενα «Οικονομικής Προσφοράς»
1.

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δεόντως συμπληρωμένο το Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9) που περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.

2.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.

3.

Οι τιμές μονάδας και η συνολική τιμή Προσφοράς εκφράζονται στο νόμισμα που ορίζεται
στην παράγραφο 2.19. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.

4.

Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την
απόρριψή της.

5.

Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1 Αποσφράγιση Προσφορών
1.

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21, με τον τρόπο που
προβλέπεται στον Κανονισμό.

2.

Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αριθμούν τις Προσφορές και τις καταχωρούν σε ειδικό
έντυπο.

3.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, γίνεται για τις προσφορές οι
οποίες δεν έχουν απορριφθεί κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής.

8.2 Έλεγχος ∆ικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής
1.

Το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί, των εγγυήσεων συμμετοχής της προσφοράς καθώς και την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα στο
άρθρο 6 και την παράγραφο 8.3.1.1 και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε
ειδικό έντυπο.

2.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν
καλύπτουν τις απαιτούμενες από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού προϋποθέσεις συμμετοχής, η
Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της.

3.

Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώματος
και των προϋποθέσεων συμμετοχής, η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται και δεν
αποσφραγίζεται ο Υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς.

8.3 Αξιολόγηση Προσφορών
1.

Για τις Προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων
συμμετοχής, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης, θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών.

2.

Ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται ο προσφέρων με την υψηλότερη τιμή
προσφοράς.

3.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν υποβάλει την ίδια οικονομική
προσφορά, η οποία αντιστοιχεί την υψηλότερη τιμή προσφοράς μεταξύ όλων των
Οικονομικών Προσφορών που αξιολογούνται, τότε η επιλογή του αναδόχου από την
αναθέτουσα αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία
των Προσφερόντων.

4.

Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω σταδίου, το Αρμόδιο Όργανο θα προχωρήσει στην
αξιολόγηση των αποδεκτών Προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακα (Έντυπο
10) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
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8.4 Αξιολόγηση
1.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το
περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον
οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και ειδικότερα στους
όρους της παραγράφου 8.3.2.

2.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν
καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού σχετικούς όρους και
συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου
Οργάνου της.

3.

Σε περίπτωση που οι τιμές Προσφοράς δίνονται σε άλλο νόμισμα από ευρώ, για σκοπούς
αξιολόγησης και σύγκρισης τιμών, αυτές θα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τιμή
πώλησης του ξένου συναλλάγματος έναντι του ευρώ που δίνεται από την Κεντρική
Τράπεζα κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Όταν η τελευταία
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών είναι τραπεζική αργία, θα λαμβάνεται υπόψη η
τιμή συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

4.

Η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει στη βάση σημερινών τιμών που έχουν αναχθεί με
συντελεστή του οποίου το ύψος καθορίζεται στο άρθρο 2.27, για όλες τις μελλοντικές
πληρωμές ποσών, αν υπάρχουν. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των
προσφερόντων θα γίνει με βάση τα αναθεωρημένα ποσά Προσφορών, όπως αυτά θα
προκύψουν από την πιο πάνω αναγωγή.

8.5 ∆ιευκρινίσεις Προσφορών
1.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς και μέχρι την Ανάθεση της
Σύμβασης, καμία διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού ή της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρμόδιο
Όργανο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το
περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που
περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι
υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

3.

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι
μικρότερο των 5 εργάσιμων ημερών.

4.

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

8.6 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης
1.

Η ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει
αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η έχουσα τη ψηλότερη τιμής προσφοράς.

2.

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα προβεί στην
οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της προσφερόμενης τιμής.
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9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9.1 Ανάθεση Σύμβασης
1. Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει
αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η έχουσα τη ψηλότερη τιμής προσφοράς
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών με την ίδια ψηλότερη τιμή, η επιλογή του
Ανάδοχου από την αναθέτουσα αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
κλήρωσης.

9.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων ∆ιαγωνισμού
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τον υποψήφιο Αδειούχο σχετικά με την Απόφαση
Ανάθεσης.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με επιστολή της, στη μεν περίπτωση ακύρωσης του
διαγωνισμού όλους τους Προσφέροντες, σε δε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους μη
επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα Προσφέροντα που υποβάλει σχετική
αίτηση, τους λόγους απόρριψης της Προσφοράς του και σε περίπτωση που ο Προσφέρων
έχει υποβάλει παραδεκτή Προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα της
επιλεγείσας Προσφοράς, καθώς και το όνομα του Αναδόχου, τηρουμένων των διατάξεων
του Νόμου.

9.3 Ακύρωση ∆ιαγωνισμού
1.

Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να αποφασιστεί
εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. όταν ουδεμία Προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
β. όταν οι όροι των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές
προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν
μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα
σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ. όταν οι τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι
προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,
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δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον
αναγκαίο,
ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το
Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο.
3.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς / Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται
από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης
ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 3.3 του
παρόντος Μέρους.

9.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας
1.

Για την κατάρτιση της Συμφωνίας, η Αναθέτουσα Αρχή θα χρησιμοποιήσει το Μέρος Β
«Συμφωνία» των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, το οποίο θα συμπληρώσει αναλόγως.

2.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Αν
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της
Συμφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 6.2.4.

3.

Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα
στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα που
υπέβαλε την επόμενη Προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη του εδαφίου (1) της
παραγράφου 9.6, που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η
άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση
της ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη Προσφορά που
πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο,
με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως.

4.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για
την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα (Έντυπο 11) του Προσαρτήματος
των Εγγράφων διαγωνισμού, για την επιβεβαίωση της κάλυψης των προϋποθέσεων
συμμετοχής (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) της παραγράφου 6.2.1,
β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα νομιμοποίησης του
προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία,
γ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο
να καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας.
Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να διαφέρουν από τα οριζόμενα στο
συμφωνητικό συνεργασίας του εδαφίου (2.β) της παραγράφου 8.3.1.1.
δ. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
παράγραφο.
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στ. να υποβάλει πιστοποιητικά υγείας για τους χειριστές τροφίμων και επίσημα ιατρικά
πιστοποιητικά για μεταδοτικές ασθένειες για τον κάθε υπάλληλο, περιλαμβανομένου
του εαυτού του.
5.

Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον
Ανάδοχο.

9.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
1.

Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό
ποσό της Συμφωνίας. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης να ισχύει μέχρι και 30
μέρες μετά τη λήξη της Συμφωνίας.

2.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Αδειούχο μετά την πλήρη
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να
εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του.

3.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με
την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή ∆ημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των
χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.

4.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης θα μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική
γλώσσα.

5.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα (Έντυπο 12) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού.

6.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή καλύπτει
αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
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Μέρος Β: «Συμφωνία Για Την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Και Εκμετάλλευσης της
Καφετέριας του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς»
Συμφωνία που έγινε στις ………………… ΜΕΤΑΞΥ του ∆ήμου Αγλαvτζιάς (που στο εξής θα
αναφέρεται ως "o ∆ήμος", όρος που θα περιλαμβάνει τους διαδόχους και τους προς τούτο
εξoυσιoδoτημέvoυς υπαλλήλους του ∆ήμου) αφενός και του …………….. (που στο εξής θα
αναφέρονται ως "o Αδειούχος") αφετέρου.
1.

Έναντι της καταβολής του πιο κάτω oριζoμέvoυ δικαιώματος άδειας χρήσης και της
εκπλήρωσης όλων των πιο κάτω όρων και υποχρεώσεων από τον Αδειούχο, o ∆ήμος
παραχωρεί στον Αδειούχο την άδεια όπως αυτός χρησιμοποιεί την Καφετέρια στο
∆ημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαvτζιάς με τον εξοπλισμό της που καταγράφεται στο
συνημμένο ΠIΝΑΚΑ II «Εξοπλισμός Καφετέριας».

2.

Η άδεια αυτή ισχύει για την περίοδο από τις 20 Μαΐου 2017 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου
2017.
Νοείται ότι o ∆ήμος δύναται κατά την απόλυτο κρίση του, να παρατείνει την
παραχωρούμενη άδεια για μια (1) ακόμη περίοδο, με τους ίδιους όρους.

3.

Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
Συμφωνίας για χρονικό διάστημα μέχρι 15 ημερών (±).

4.

Το πληρωτέο από τον Αδειούχο δικαίωμα άδειας χρήσης για την παραχωρούμενη άδεια, θα
είναι €…………………… πλέον ΦΠΑ για την περίοδο 20/05/2017 μέχρι 10/09/2017, το οποίο
θα πληρώνεται σε ίσες μηνιαίες δόσεις την πρώτη κάθε μήνα, της πρώτης δόσης
πληρωτέας την 19η Μαϊου 2017.
Νοείται ότι αν o Αδειούχος παραλείψει να καταβάλει προς το ∆ήμο οποιαδήποτε δόση μετά
από παρέλευση δέκα (10) ημερών από της ημερομηνίας πληρωμής της δόσης αυτής και
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια της Συμφωνίας/Άδειας Χρήσης, αυτός
υποχρεούται στην καταβολή τόκου προς έξι τοις εκατό (6%) από της ημερομηνίας
παράλειψης της πληρωμής.

5.

Ο Αδειούχος υποχρεούται όπως εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της περί Κέντρων Αναψυχής
Νομοθεσίας του 1985 -2007, όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί και τις
εκάστοτε προς τούτο υποδείξεις του ∆ήμου.

6.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην προσφορά αυτή
προϋποθέτει πλήρη γνώση και αποδοχή χωρίς επιφυλάξεις εκ μέρους του των όρων και
προϋποθέσεων οι οποίες διέπουν την υποβολή των προσφορών, καθώς επίσης και των
όρων της Συμφωνίας που θα υπογραφτεί.

7.

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, μετά τη μελέτη των προσφορών θα αποδεχθεί την ψηλότερη έγκυρη
προσφορά η οποία θα πληροί όλους τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού.

8.

Ο Αδειούχος δεν θα χρησιμοποιεί το ακίνητο παρά μόνο ως Καφετέρια.
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8.1.

Ο Αδειούχος δεν θα παραχωρεί την άδεια αυτή σε oπoιoδήπoτε πρόσωπο ούτε θα
παραχωρεί ή εγκαταλείπει προς όφελος τρίτου oπoιoδήπoτε των δυνάμει της
Συμφωνίας δικαιωμάτων του επί του ακινήτου ή μέρος αυτού, η δε άδεια αυτή
είναι προσωπική για τον αδειούχο μόνο.

8.2.

Ο Αδειούχος δεν θα εκχωρεί σε άλλο πρόσωπο oπoιoδήπoτε δικαίωμα ή όφελος το
οποίο του παραχωρείται βάσει της Συμφωνίας αυτής.

9.

Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη λειτουργίας της καφετέριας να εξασφαλίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας.

10.

Ο Αδειούχος υποχρεούται να διατηρεί την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση
του ακινήτου σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις
υποδείξεις και προς ικανοποίηση του ∆ημοτικού Μηχανικού.
Ο Αδειούχος υποχρεούται να πληρώνει στο ∆ήμο την κατανάλωση νερού σύμφωνα με το
μετρητή που υπάρχει εγκατεστημένος. Η ένδειξη του μετρητή με αρ ……...είναι:
………………. Ο ∆ήμος δεν θα έχει καμιά ευθύνη αν οι πιο πάνω εγκαταστάσεις υποστούν
οποιαδήποτε βλάβη ή αν τυχόν ολιγοστεύσει ή διακοπεί ή αλλοιωθεί η παροχή νερού στο
ακίνητο για οποιαδήποτε αιτία.
Ο Αδειούχος υποχρεούται να πληρώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα
με την ένδειξη του εσωτερικού μετρητή με Αρ. 51216136. Η ένδειξη του μετρητή είναι:
……………... Ο ∆ήμος δεν θα έχει καμιά ευθύνη αν η ηλεκτρική εγκατάσταση υποστεί
οποιαδήποτε βλάβη ή διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καφετέρια, για
οποιαδήποτε αιτία.
Ο Αδειούχος υποχρεούται να καταβάλλει όλα τα σχετικά με την τηλεφωνική
εγκατάσταση/χρήση τέλη.

11.

Κάθε προσφοροδότης πρέπει να έχει υπόψη το εξής το οποίο υποχρεούται να τηρήσει:
∆ιεξαγωγή εκδηλώσεων/ οργανωμένα πάρτι
Για τη διεξαγωγή οργανωμένων εκδηλώσεων/ πάρτι κλπ. θα πρέπει να λαμβάνεται η εκ
των προτέρων γραπτή έγκριση από το ∆ήμο. Οποιαδήποτε άδεια θα παραχωρείται με
όρους.
Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής εκδηλώσεων εντός του ∆ημοτικού
Κολυμβητηρίου, χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση έναντι του Αδειούχου. Νοείται ότι θα
υπάρξει προηγουμένως συμφωνία για την ημερομηνία διεξαγωγής οποιασδήποτε
εκδήλωσης καθώς και για τον αριθμό των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν.

12.

Ο Αδειούχος υποχρεούται να μεριμνά για τη συντήρηση και επιδιόρθωση του
αποχετευτικού συστήματος με δικά του έξοδα και πληρώνει τα σχετικά τέλη
αποχετεύσεων και για την εκκένωση των βόθρων.

13.

Ο Αδειούχος οφείλει να εγγραφεί στην Υπηρεσία ΦΠΑ, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος.
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14.

Ο Αδειούχος θα είναι υπόχρεος όπως πληρώνει όλους τους φόρους, τέλη και δικαιώματα,
τέλη για την αποκομιδή σκυβάλων και οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις οι οποίες θα είναι
εκάστοτε πληρωτέες προς οποιαδήποτε ∆ημόσια ή Τοπική ή άλλη Αρμόδια Αρχή ή
Οργανισμό σε σχέση με το ακίνητο ή οποιαδήποτε αύξηση αυτών δυνάμει οποιουδήποτε
Νόμου, ∆ιατάγματος, Κανονισμού που ισχύει από καιρό σε καιρό ανεξάρτητα αν οι φόροι
αυτοί, τέλη, δικαιώματα ή επιβαρύνσεις είναι πληρωτέες από το ∆ήμο ή άλλως.

15.

Ο Αδειούχος δεν θα δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε μετατροπή του ακινήτου ή σε
οποιαδήποτε προσθήκη ή άλλη εργασία σε αυτό χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση
του ∆ήμου. Κάθε τέτοια προσθήκη ή εγκατάσταση ή καλυτέρευση θα ανήκει στο ∆ήμο.
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού από τον Αδειούχο ο ∆ήμος θα δικαιούται χωρίς
επηρεασμό των άλλων δικαιωμάτων του, δυνάμει της Συμφωνίας αυτής, να ζητήσει όπως
ο Αδειούχος επαναφέρει με δικά του έξοδα το ακίνητο στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν
προηγουμένως.

16.

Εξοπλισμός Καφετερίας
Ο Αδειούχος υποχρεούται όπως διατηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση της Καφετερίας σε
καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση με δικά του έξοδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο
Αδειούχος θα αγοράσει και θα τοποθετήσει με δικά του έξοδα τις ακόλουθες ηλεκτρικές
συσκευές :


Ψυγείο ποτών και αναψυκτικών



Ψυγείο παγωτού



Φούρνο μικροκυμάτων



Ψηστιέρες



Μηχανές για καφέ, νεσκαφέ κλπ



Μίξερ



Μηχανή πάγου



Οποιαδήποτε άλλη συσκευή ηλεκτρική ή μη η οποία κατά την κρίση του θα είναι
απαραίτητη για την καλύτερη διεξαγωγή της εργασίας του Αδειούχου.

Οι πιο πάνω συσκευές είναι ενδεικτικές και μπορεί ο Αδειούχος να τοποθετήσει λιγότερες
ή περισσότερες. Οι συσκευές είναι περιουσία του Αδειούχου και θα μετακινηθούν όταν
τερματισθεί η Συμφωνία για την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης της
Καφετέριας του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς.
17.

∆ιαθέσιμα Προϊόντα
17.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο ∆ήμο τιμοκατάλογο με τα είδη που θα
προσφέρει (ποτά, ζεστά φαγητά κλπ), σύμφωνα με τις τιμές και τα είδη που ο ΚΟΤ
εγκρίνει για τη λειτουργία καφετερίας.
Ο τιμοκατάλογος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του ∆ήμου.
Οι τιμές που θα ισχύουν την περίοδο από 30/05/2015 μέχρι 12/09/2015
εμφαίνονται στον ΠIΝΑΚΑ I «Τιμοκατάλογος Ειδών Καφετέριας».
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Εάν o Αδειούχος θα προσφέρει και άλλα είδη που δεν αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο, τότε η τιμή πώλησης των θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων
έγκρισης του ∆ήμου.
Ακολούθως οι τιμές θα μπορούν να αναθεωρούνται μετά την εξασφάλιση της εκ
των προτέρων έγκρισης του ∆ήμου σύμφωνα με την περί Κέντρων Αναψυχής
Νομοθεσία.
17.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί πιστά τον τιμοκατάλογο που θα υποβάλει και θα
εγκριθεί από το ∆ήμο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην τιμή που περιλαμβάνεται
στον πιο πάνω κατάλογο να γίνεται μετά την εξασφάλιση της εκ των προτέρων
έγκρισης του ∆ήμου.
17.3. Σε περίπτωση και εάν επιθυμεί να παρασκευάζει τα είδη που θα προσφέρει στο
χώρο της καφετερίας, πρέπει να εξοπλίσει κατάλληλα την κουζίνα της καφετερίας
με τον ανάλογο εξοπλισμό. Η συντήρηση του εξοπλισμού του αναδόχου θα
βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί να παρασκευάζει σε άλλο χώρο εκτός
της καφετερίας τα φαγώσιμα θα πρέπει να εφαρμόζει τις πρόνοιες της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση)
Νόμοι του 1996-2011 και Κανονισμοί (ΕΚ) αριθμ. 882/2004, 853/2004, 852/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004).
17.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει απόδειξη στο κοινό μετά από κάθε πώληση.
18.

O Αδειούχος υποχρεούται όπως:
18.1. διατηρεί το ακίνητο και τους ανοικτούς χώρους καθαρούς από γενικής και
υγειονομικής απόψεως με δικά του έξοδα και γενικά δίδει μεγάλη έμφαση στον
ευπρεπισμό και καθαριότητα του ακινήτου σύμφωνα με τις υποδείξεις και προς
ικανοποίηση του ∆ήμου ή του εκπροσώπου του.
18.2. Ιδιαίτερα τονίζεται η υποχρέωση του Αδειούχου για καθαρισμό του περιτειχισμένου
και περιφραγμένου χώρου γύρω από την πισίνα και των τραπεζιών που θα είναι
τοποθετημένα στο χώρο αυτό.
18.3. Ασφαλίζει προς όφελος και του ∆ήμου (jointly) έναντι κάθε ατυχήματος τόσο τους
υπαλλήλους του όσο και τους πελάτες του ακινήτου ή τους επισκεπτόμενους το
ακίνητο για oπoιoδήπoτε σκοπό σε oπoιoδήπoτε χρόνο, περιλαμβανομένης και
τροφικής δηλητηρίασης (Food Poisoning). Αντίγραφο του εν λόγω Συμβολαίου θα
πρέπει να υποβάλλεται στο ∆ήμο.
18.4. ∆ιατηρεί την Καφετέρια ανοικτή από τις 9:00 μέχρι τις 19:00 καθημερινά,
συμπεριλαμβαvoμέvωv και των Κυριακών και των αργιών. Το ωράριο μπορεί να
τροποποιηθεί κατόπιν έγκρισης του ∆ήμου.
18.5. Μη επιτρέπει τη χρησιμοποίηση οχληρών μουσικών οργάνων στο ακίνητο (juke
boxes και τα παρόμοια). Ο Αδειούχος δύναται να χρησιμοποιεί μουσική κατόπιν
ειδικής εκ των προτέρων έγκρισης του ∆ήμου.
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18.6. Εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του ∆ήμου και τη Νομοθεσία σε σχέση
με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην
Κυπριακή ∆ημοκρατία (Παράρτημα Ι)
18.7. ∆ιατηρεί τα πυροσβεστικά σημεία και τον εξοπλισμό της πυρασφάλειας
(περιλαμβανομένης της συντήρησης των πυροσβεστήρων) πάντοτε έτοιμα προς
χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
18.8. χρησιμοποιεί ειδικευμένο και επαρκές υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο να μιλά
πέραν της ελληνικής και ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα την Αγγλική και να μπορεί να
εξυπηρετεί και διεθνή πελατεία. Ο ∆ήμος έχει δικαίωμα να υποδεικνύει τον ακριβή
αριθμό του εκάστοτε απασχoλoύμεvoυ προσωπικού ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες της πελατείας του ακινήτου και να απαιτεί όπως το υποδειχθέν προσωπικό
προσληφθεί από τον Αδειούχο. Το απασχoλoύμεvo προσωπικό να φέρει τις
ενδεδειγμένες επαγγελματικές στολές.
19.

Ο Αδειούχος οφείλει να διατηρεί πάντοτε και συνεχώς το ακίνητο, σε άριστη κατάσταση
στην οποία αναγνωρίζει ότι το παρέλαβε. Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε
διάφορες βελτιωτικές εργασίες του ακινήτου χωρίς οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή/και
συγκατάθεση εκ μέρους του Αδειούχου.

20.

Ο Αδειούχος θα είναι υπόχρεος για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς
(συμπεριλαμβανομένης και κακόβουλης ζημιάς) η οποία πιθανό να προξενηθεί για
οποιαδήποτε αιτία στο ακίνητο, όσο και την συντήρηση του. Οι εν λόγω επιδιορθώσεις /
συντηρήσεις θα ελέγχονται και πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου.
Νοείται ότι αν ο Ανάδοχος, μετά από γραπτή ειδοποίηση του ∆ήμου που θα καθορίζει την
απαιτούμενη επιδιόρθωση/συντήρηση του ακινήτου παραλείψει για περίοδο εικοσιμίας
(21) ημερών το αργότερο, να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του ∆ήμου για την
επιδιόρθωση/συντήρηση του ακινήτου όπως διαλαμβάνεται πιο πάνω, τότε ο ∆ήμος θα
δύναται να προβεί με δικές του διευθετήσεις στην επιδιόρθωση/συντήρηση και τα
συνεπαγόμενα έξοδα θα εκπίπτουν από την εγγύηση του Αδειούχου που κατέθεσε.
Μετά την επιδιόρθωση/συντήρηση ο Αδειούχος μετά από γραπτή ειδοποίηση του ∆ήμου,
υποχρεούται όπως μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης, να
συμπληρώσει την εγγύηση στο αρχικό της ποσό.

21.

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, όπως αυτός
παρατίθεται στον συνημμένο Πίνακα (Συν.ΙΙ). Σ’ αυτή την περίπτωση ο Αδειούχος
οφείλει να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση, στην οποία αναγνωρίζει ότι τον
παρέλαβε.

22.

Επίσης μπορεί να αγοράσει τραπέζια και καρέκλες ή άλλο εξοπλισμό για την επίπλωση
του χώρου αφού υποβάλει στο ∆ήμο δείγματα του εν λόγω εξοπλισμού για έγκριση. ∆εν
θα προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού παρά μόνον μετά από γραπτή έγκριση από το
∆ήμο.

23.

Ο Αδειούχος υποχρεούται όπως διατηρεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο αναγκαίο εξοπλισμό
για να μπορεί να προσφέρει επαρκή και ικανοποιητική εξυπηρέτηση.

24.

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός που υπάρχει και ανήκει στο ∆ήμο, όπως αναφέρεται στον
Πίνακα (Συν.ΙΙ), θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αδειούχο αφού προηγουμένως
γίνει καταμέτρηση του και χρέωσή του στον αδειούχο. Νοείται ότι κατά τη λήξη της
Συμφωνίας ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιστραφεί στο ∆ήμο και οποιεσδήποτε απώλειες
θα αντικατασταθούν από τον αδειούχο.
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25.

Απαγορεύεται η διατήρηση κατοικίδιων ή άλλων ζώων ή πτηνών στο εσωτερικό ή
εξωτερικό του ακινήτου.

26.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όπως διατηρεί το εσωτερικό και εξωτερικό του ακινήτου
ελεύθερο οποιασδήποτε φύσεως διαφημίσεων και μεριμνά για την ευπρεπή εμφάνιση
του.

27.

(1) Ο ∆ήμος δεν θα ευθύνεται έναντι του Αδειούχου ή των προσκεκλημένων ή αδειούχων
υπαλλήλων του Αδειούχου ή επισκεπτόμενων του Αναδόχου, ή οποιωνδήποτε άλλων
προσώπων που παρευρίσκονται μέσα στα κτίρια ή επί του ακινήτου και του περιβάλλοντος
αυτού χώρου γενικά σχετικά με οποιοδήποτε ατύχημα που συμβαίνει ή οποιαδήποτε
βλάβη που προκαλείται ή οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε αντικειμένου ή
περιουσίας που προκαλείται μέσα στα κτήρια ή επί του ακινήτου.
(2) Σε περίπτωση που ο Αδειούχος ήθελε υποχρεωθεί από το ∆ικαστήριο ή άλλως πως
στην καταβολή χρηματικού ποσού για ζημιές, απώλειες, δαπάνες ή άλλως, για
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αυτή ή οποιουδήποτε των υπηρετών ή αντιπροσώπων
του η οποία αφορά άμεσα ή έμμεσα το ακίνητο ή γενικότερα οποιοδήποτε ζήτημα που έχει
σχέση με τη συμφωνία αυτή, αυτός δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από το γεγονός αυτό,
για να εγείρει αγωγή ή να λάβει άλλο ένδικο μέτρο εναντίον του ∆ήμου δυνάμει της
συμφωνίας για άδεια χρήσης ή άλλως πως. Ο Αδειούχος έχει σε οποιοδήποτε χρόνο
ευθύνη για αποζημίωση του ∆ήμου για κάθε απαίτηση ή αξίωση η οποία ήθελε εγερθεί
κατά του ∆ήμου ως και για κάθε αξίωση, απώλεια, δαπάνη, επιβάρυνση ή ζημιά την οποία
ο ∆ήμος ήθελε υποστεί συνεπεία οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του Αναδόχου, των
υπηρετών ή αντιπροσώπων του.

28.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του όρου 10.3 στο μέρος Α΄ των εγγράφων, η άδεια αυτή
δύναται να τερματισθεί αμέσως με ειδοποίηση που δίδεται από το ∆ήμο προς τον
Αδειούχο:
28.1. Αν σε oπoιoδήπoτε χρόνο οποιαδήποτε πληρωμή πληρωτέα δυνάμει της
Συμφωνίας αυτής παραμείνει απλήρωτη για είκοσι και μία (21) ημέρες αφότου
αυτή κατέστη πληρωτέα ανεξάρτητα αν αυτή ζητήθηκε ή όχι.
28.2. Αν o Αδειούχος παραλείψει να συμπληρώσει την εγγύηση όπως προνοείται στην
παράγραφο 10.5 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού.
28.3. Για την οποιαδήποτε παράβαση από τον Αδειούχο oπoιoυδήπoτε των όρων της
Συμφωνίας αυτής η οποία παράβαση κατά τη γνώμη του ∆ήμου μπορεί να
επανορθωθεί και δηλώνεται ως τέτοια στην ειδοποίηση που δίδεται από το ∆ήμο
και o Αδειούχος συνεχίζει να μη συμμορφώνεται για την επανόρθωση της και μετά
την παρέλευση της σχετικής προς τούτο ειδοποίησης που δίδεται από το ∆ήμο από
είκοσι μίας (21) ημερών.
28.4. Για την οποιαδήποτε παράβαση από τον Αδειούχο oπoιoυδήπoτε των όρων της
Συμφωνίας αυτής η οποία παράβαση κατά τη γνώμη του ∆ήμου δεν μπορεί να
επανορθωθεί και δηλώνεται ως τέτοια στην ειδοποίηση που δίδεται από το ∆ήμο.
28.5. Αν o Αδειούχος καταδικασθεί για συστηματική παράβαση της περί Κέντρων
Αναψυχής Νομοθεσίας.
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28.6. Αν o Αδειούχος ως φυσικό πρόσωπο θα έχει διαπράξει οποιαδήποτε πράξη
πτώχευσης ή αν εκδοθεί διάταγμα παραλαβής της περιουσίας του δυνάμει του περί
Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφάλαιο 5, ή εv περιπτώσει εταιρείας ληφθεί ειδική απόφαση
(RESOLUTION) της εταιρείας ή καταχωρηθεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για τη διάλυση
ή/και εκκαθάριση (WINDING UP AND/OR LIQUIDATION) της εταιρείας.
28.7. Η άδεια αυτή μπορεί να τερματισθεί αμέσως σε oπoιoδήπoτε χρόνο από το ∆ήμο
αν o Αδειούχος αποβιώσει.
Νοείται ότι σε περίπτωση τερματισμού της άδειας χρήσης σύμφωνα με τις πρόνοιες
των υποπαραγράφων 28.1, 28.2, 28.4, και 28.5, του όρου αυτού o Αδειούχος θα
είναι υπεύθυνος:
(α) για καθυστερημένα δικαιώματα άδειας χρήσης αν υπάρχουν, και
(β) όσον αφορά την περίοδο που απομένει για τη μη παραχώρηση της άδειας χρήσης
του ακινήτου ή για την παραχώρηση άδειας χρήσης του ακινήτου σε άλλο
πρόσωπο ή πρόσωπα με χαμηλότερο δικαίωμα άδειας χρήσης.
Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση τερματισμού της άδειας χρήσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του όρου 33, o Αδειούχος σε καμιά περίπτωση θα δικαιούται αποζημίωση
σε περίπτωση παραχώρησης της άδειας χρήσης σε άλλο πρόσωπο, ή πρόσωπα με
ψηλότερο δικαίωμα άδειας χρήσης.
29.

Ανεξάρτητα με τις διατάξεις του όρου 32 της Συμφωνίας αυτής, παράλειψη εκ μέρους του
Αδειούχου να καταβάλει οποιαδήποτε δόση ή μέρος αυτής του δικαιώματος άδειας χρήσης
όπως καθορίζεται στον όρο 3 της Συμφωνίας αυτής, δίδει το δικαίωμα στο ∆ήμο να λάβει
τα απαραίτητα μέτρα εvαvτίov του Αδειούχου για την είσπραξη του oφειλoμέvoυ ποσού.

30.

Ο Αδειούχος οφείλει όπως επιστρέψει το ακίνητο καθώς και τις ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό κατά την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας ή κατά τον
oπoιoδήπoτε τρόπο τερματισμό της άδειας αυτής σε άριστη κατάσταση στην οποία αυτός
αναγνωρίζει ότι παρέλαβε αυτά, ευθυνόμενος για κάθε ζημιά ή βλάβη σε αυτά όπως
αναφέρεται στον όρο 24 της Συμφωνίας αυτής.
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να παραδώσει το ακίνητο κατά την ημερομηνία λήξης της
Συμφωνίας ή και τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο τερματισμό της άδειας χρήσης θα θεωρείται
ότι αυτός το κατέχει παράνομα και θα είναι υπόχρεος να πληρώνει €200 ημερησίως σαν
προσυμφωνημένη αποζημίωση.

31.

Ο Αδειούχος δεν θα έχει καμιά απαίτηση για αποζημίωση από το ∆ήμο για τυχόν θόρυβο,
οχληρία κλπ. που δυνατό να προκληθεί σε περίπτωση που o ∆ήμος αποφασίσει την
εκτέλεση έργων υποδομής στην περιοχή, ή έργων συντήρησης του ακινήτου.

32.

Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η Συμφωνία αυτή αποτελεί άδεια και
δεν παρέχει ενοικίαση στον Αδειούχο και ότι η κατοχή του ακινήτου εξακολουθεί να
παραμένει στο ∆ήμο τηρουμένων των δικαιωμάτων που δημιουργούνται από την άδεια
αυτή.
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33.

Ο Ανάδοχος δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η σχέση του με τον ∆ήμο αποτελεί
Συμφωνία / Άδεια ∆ιαχείρισης και σε καμιά περίπτωση δεν είναι σχέση ενοικιαστή με
εκμίσθωση και δεν δημιουργεί σε καμιά περίπτωση προϋποθέσεις ή σχέσεις θέσμιας
ενοικίασης και/ ή ενοικίαση υπό οποιαδήποτε μορφή και ότι σε κάθε περίπτωση
εμποδίζεται να επικαλεστεί ότι είναι ενοικιαστής και ή ότι η παρούσα Συμφωνία / Άδεια
∆ιαχείρισης διέπεται από τον περί Ενοικιαστών Νόμο του 1983 και οιωνδήποτε
μεταγενέστερων τροποποιήσεων του, αλλά αποτελεί μόνο Συμβατική Σχέση μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών.

34.

Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι όλοι οι όροι της Συμφωνίας αυτής
είναι ουσιώδεις και παράλειψη oπoιoυδήπoτε από αυτούς, δίδει το δικαίωμα στο ∆ήμο να
τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και να λάβει εvαvτίov του Αδειούχου οποιαδήποτε
δικαστικά μέτρα και να απαιτήσει νόμιμες αποζημιώσεις ή και oπoιoδήπoτε δικαστικό
διάταγμα.

Σε επιμαρτύρηση της Συμφωνίας αυτής τα συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρονται πιο πάνω
έθεσαν την υπογραφή τους κατά την ημερομηνία που αναφέρεται πιο κάτω.

Εκ μέρους και για λογαριασμό
της Αναθέτουσας Αρχής:

Εκ μέρους και για λογαριασμό
του Αναδόχου:

………………………………………….
Κώστας Κόρτας

΄Ονομα:……………………

∆ήμαρχος
Τίτλος: ……………………
Α∆Τ.:………………………

……………………….

Μάριος Χειρίδης
∆ημοτικός Σύμβουλος

……………………………
Μιχαήλ Πίτσιακκος
∆ημοτικός Σύμβουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ:

ΜΑΡΤΥΡΕΣ:
1. .....................................

..........................
2. .....................................
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ΠIΝΑΚΑΣ I «Τιμοκατάλογος Ειδών Καφετέριας»
ΚΑΦΕΤΗΡIΑ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡIΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖIΑΣ
Τιμοκατάλογος

€

Price List

Χάμπουργκερ

2,50

Hamburger

Χάμπουργκερ Με Τυρί

3,00

Cheeseburger

Χάμπουργκερ Με Πατάτες

4,00

Hamburger With Chips

Χάμπουργκερ Κοτόπουλο

3,50

Chicken burger

Ψαροκεφτέδες Με Πατάτες

5,00

Breaded Crab Claws With Chips

Κοτολέτες Με Πατάτες

6,00

Lamb Cutlets With Chips

Πίττα Με Χαλούμι

4,00

Pita With Halloumi

Σάντουιτς

2,50

Sandwich

Hot Dogs

2,50

Hot Dogs

Πατάτες

1,50

Chips

Πατάτες Με Φέτες Μπέικον

3,00

Chips With Sliced Bacon

Σαλάτες

4,00

Salads

Αναψυκτικά Εγκυτιωμένα (33cl)

1,30

Soft Drinks Tins (33 Cl)

Χυμός Μικρός (0,25cl)

1,50

Fruit Small Juice

Χυμός Μεγάλος (0,33cl)

1,70

Fruit Large Juice

Φραπέ

2,00

Frappe

Νεσκαφέ

1,50

Nescafe

Καφές Κυπριακός

1,00

Cyprus Coffee

Εμφιαλωμένο Νερό ½ Λίτρο

0,70

Mineral Water ½ L.

Μικρές Κυπριακές Mπύρες

2,00

Tin Of Local Beer

Τσιπς Μικρό (45gr.)

1,00

Small Crisps

Παγωτά Κυπριακά

1,00

Local Ice Cream

Παγωτά Εισαγώμενα

1,00-2,50

Imported Ice Cream

Ice Tea (33cl)

1,30

Ice Tea

Pokka (250ml)

1,70

Pokka

Mr Brown (250 Ml)

1,70

Mr Brown

Lucozade (330ml)

1,70

Lucozade

Shark (250ml)

2,40

Shark

ΣΤIΣ ΠIΟ ΠΑΝΩ ΤIΜΕΣ ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΟI ΦΟΡΟI - ABOVE PRICES ARE INCLUSIVE OF ALL
TAXES/CHARGES.
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ΠIΝΑΚΑΣ IΙ «Εξοπλισμός Καφετέριας»

Ψυγείo Νερού

Τραπεζάκια (πλαστικά)

Σκαμπό (πλαστικά)

Ομπρέλες

Κάλαθοι αχρήστων

Σταχτοδοχεία
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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία λήξης ...................................
Προς
∆ήμος Αγλαντζιάς
(από εδώ και στο εξής καλούμενης "η Αναθέτουσα Αρχή")

Αξιότιμοι Κύριοι,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ------------------∆ιαγωνισμός αρ. --------------------------

Επειδή οι κύριοι ------------------------------------------------------------------------------ (από
εδώ και στο εξής καλουμένων "ο Προσφέρων") συμμετέχουν στο διαγωνισμό και έχουν
υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή για ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από
εδώ και στο εξής της προσφοράς αυτής καλούμενης “η Προσφορά”), και επειδή οι όροι του
∆ιαγωνισμού υπ. αρ. ------------------ προνοούν για παροχή από τον Προσφέροντα Εγγύησης
Συμμετοχής για ποσό € --------------------------------------- (ολογράφως ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και ---------------------------------- σεντ) (από εδώ και στο εξής του ποσού αυτού καλούμενου «το Ποσό
Εγγύησης Συμμετοχής») εμείς, το υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του
Προσφέροντος, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για την πιο πάνω
Προσφορά, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από
μέρους του Προσφέροντος και χωρίς αναφορά σ΄ αυτόν, εγγυούμαστε να σας πληρώσουμε
χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή
σας, το Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής, έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Προσφέρων:
(α) μετά την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, έχει αποσύρει την
Προσφορά του ή μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης:
(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό
και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να
εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αυτό, ή
(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση.
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2.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης
που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι
τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν
είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την
παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί
από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε
έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.
3.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
∆ικαστηρίων.

∆ιατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσημα

}
Ημερομηνία: ………………………………….

[Σημειώσεις προς τον προσφέροντα και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:
1.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, στην Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα
μέλη της κοινοπραξίας.
2.
Ως ημερομηνία λήξης να αναγραφεί η 30η ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος
των προσφορών του πιο πάνω αναφερόμενου διαγωνισμού.]
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς: ∆ήμο Αγλαντζιάς
Θέμα: Παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας του ∆ημοτικού
Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς
Αρ. ∆ιαγωνισμού:

12/2017

Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

12/05/2017

Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.

∆εν έχω καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1
της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο
2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ),

β.

∆εν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,

γ.

∆εν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,

δ.

∆εν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή, βάσει
αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,

ε.

∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,

στ.

Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία
που ισχύει στη Κυπριακή ∆ημοκρατία / στη χώρα όπου είμαι εγκατεστημένος δηλαδή την
.................... <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>, κατά την ημερομηνία τελευταίας
προθεσμίας υποβολής των προσφορών,

ζ.

∆εν έχω κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας υπό τη διαχείριση μου
παρόμοιας φύσεως δραστηριότητα
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Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν
διευκρινίσεις.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................

Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος
Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>
Όνομα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..................∆ιεύθυνση:.................................................................
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................

∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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ΕΝΤΥΠΟ 3
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες οικονομικών στοιχείων με βάση τις ετήσιες οικονομικές
σας καταστάσεις για τα τρία τελευταία έτη με τελευταίο έτος αναφοράς το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας Α συμπληρώνεται με συνολικά
στοιχεία για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και ο Πίνακας Β για κάθε μέλος της κοινοπραξίας
χωριστά. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένα μόνο πρόσωπο συμπληρώνεται ο πίνακας
Α).
Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς δεν είναι ακόμη
ελεγμένες σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International
Financial Reporting), να υποβάλετε δήλωση για τα οικονομικά στοιχεία, υπογραμμένη από τη
διεύθυνση της επιχείρησης, μαζί με βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ή από κάτοχο
ισοδύναμων προσόντων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του. Οι αριθμοί σε όλες τις στήλες
πρέπει να υπολογιστούν στην ίδια βάση ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση κατά έτος
(ή, σε περίπτωση που έχει αλλάξει η βάση, θα πρέπει να δοθεί επεξήγηση για την αλλαγή υπό
μορφή υποσημείωσης στον πίνακα).

Πίνακας Α

Οικονομικά στοιχεία

<Έτος>

<Έτος>

<Έτος>

Μέσος όρος

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε
Ευρώ/ΛΚ)
Ετήσια
αποτελέσματα
εργασιών (σε Ευρώ/ΛΚ)

Πίνακας Β
Επωνυμία μέλους Κοινοπραξίας: .........................
Οικονομικά στοιχεία

<Έτος>

<Έτος>

<Έτος>

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε
Ευρώ/ΛΚ)
Ετήσια
αποτελέσματα
εργασιών (σε Ευρώ/ΛΚ)

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του Ν.12(Ι)/2006 ή του
άρθρου 56(5) του Ν.11(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων
κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει να περιλάβουν και τα
στοιχεία του/των τρίτου/ων.
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ΕΝΤΥΠΟ 4
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
α/α

Τίτλος Έργου

(μέγιστος 10)
Όνομα φορέα
(μέλους της
Κοινοπραξίας)

…

Χώρα

…

Συνολική
Αξία
Σύμβασης
(Ευρώ)
…

Αναλογία της
σύμβασης που
εκτελέστηκε
από το Φορέα
(%)

Πελάτης
(Αναθέτουσα
Αρχή)

…

…

Προέλευση
Χρηματοδότησης

(έναρξης/
λήξης)

…

Λεπτομερής περιγραφή του έργου
…

Ημερομηνίες

…

Λοιπά μέλη
κοινοπραξί
ας (εφόσον
υπάρχουν)
…

Είδος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
…

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι
συναφείς– σύμφωνα με είδη υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.3 του Μέρους Α των
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο
φορέας κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις 10)
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2. ΠΕ∆ΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
(Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία συμπληρώνει τον παρακάτω
πίνακα με τα πεδία ως έχουν δηλώνοντας – με τη χρήση του συμβόλου  - το πεδίο
ειδίκευσης του συντονιστή της κοινοπραξίας και κάθε μέλους χωριστά. Σε περίπτωση
που ο Προσφέρων είναι ένα μόνο πρόσωπο η εμπειρία του δηλώνεται στη στήλη του
συντονιστή. Τα πεδία ειδίκευσης θα πρέπει να είναι τα είδη υπηρεσιών που
αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.3.2 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού)

Συντονιστή
ς

Μέλος 1
(επωνυμία)

Μέλος 2
(επωνυμία)

κλπ

Συναφής υπηρεσία
1
Συναφής υπηρεσία
2
κλπ

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
3.1 Πίνακας Α
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού που
απασχολούνται στον Προσφέροντα με μόνιμη σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο
Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται για κάθε μέλος της
κοινοπραξίας χωριστά)

α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο
Φορέα

Τίτλοι
Σπουδών

Έτος
Πρόσληψης
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3.2 Πίνακας Β
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του
Προσφέροντα για το παρόν έτος και για τα δύο προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση που ο
Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται με τα συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη
της κοινοπραξίας και όχι για κάθε μέλος χωριστά) .

<Έτος>

Προσωπικό που
απασχολείται στον
Προσφέροντα με
μόνιμη σχέση
εργασίας

Σύνολο

<Έτος>

Αριθμός
Σύνολο
Αριθμός
προσωπικού
προσωπικού
απασχολούμενο
απασχολούμενο
σε υπηρεσίες
σε υπηρεσίες
συναφείς με την
συναφείς με την
προκηρυσσόμενη
προκηρυσσόμενη


<Έτος>

Σύνολο

Αριθμός
προσωπικού
απασχολούμενο
σε υπηρεσίες
συναφείς με την
προκηρυσσόμενη

Συντονιστής
Μέλος Κοινοπραξίας 1
Μέλος Κοινοπραξίας 2
κλπ
ΣΥΝΟΛΟ

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του Ν.12(Ι)/2006,
δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων κάνει χρήση της παραπάνω
δυνατότητας, οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει να περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων



Συναφείς με την προκηρυσσόμενη θεωρούνται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.3.2 του Μέρους Α των
Εγγράφων Διαγωνισμού.
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4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών της Ομάδας
Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος ΙΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού επισυνάψτε στον παρόν Έντυπο
αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των προσώπων αυτών τα οποία θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) του Προσαρτήματος των Εγγράφων
∆ιαγωνισμού.

Σελίδα 45 από 55

ΕΝΤΥΠΟ 5
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Προτεινόμενη
Ομάδα Έργου:

Θέση

στην

1. Επίθετο:
2. Όνομα:
3. Ημερομηνία γέννησης:
4. Υπηκοότητα:

5.

Εκπαίδευση:
Περίοδος
Φοίτησης

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου

Από

6.

Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα)
Γλώσσα

7.

Μέχρι

Πτυχίο / ∆ίπλωμα που
αποκτήθηκε

Ανάγνωση

Γραφή

Ομιλία

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :
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8.

Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)

9.

Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε

10.

Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που

Επιχείρηση, Οργανισμό ∆ημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)

11.

Επαγγελματική εμπειρία:

Επιχείρηση /
Οργανισμός

Περίοδος
Από

Μέχρι

Θέση

Περιγραφή
Καθηκόντων *

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις
ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης.
12.

Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο

Τίτλος
έργου

13.

Ημερομηνίες
εκπόνησης
(έναρξη –
ολοκλήρωση)

Αποδέκτης/
Αξία έργου

Φορέας
Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή
έργου

Αρμοδιότητες
- καθήκοντα

Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να
ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο
Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία
τεκμηρίωσης.
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ΕΝΤΥΠΟ 6
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς: ∆ήμο Αγλαντζιάς
Θέμα: Επιλογή Προμηθευτή για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας
του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς

Αρ. ∆ιαγωνισμού:

12/2017

Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

12/05/2017

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των
εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη ∆ημοκρατία και εφαρμόζονται στο
χώρο παροχής εκτέλεσης της σύμβασης.

Υπογραφή :

..........................................................

Όνομα υπογράφοντος:

..........................................................

Αρ.
∆ελτίου
Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
υπογράφοντος:
..........................................................
Ιδιότητα υπογράφοντος:

..........................................................
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ΕΝΤΥΠΟ 7
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς
∆ήμο Αγλαντζιάς
Θέμα: Επιλογή Προμηθευτή για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας
του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς

Αρ. ∆ιαγωνισμού:
Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

12/2017
12/05/2017

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει
πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να
αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα τα
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των €
..................................
(ολογράφως
.......................................................................................
Ευρώ
και
............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α.,
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής
Προσφοράς που επισυνάπτεται.
3. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή
Πιστής Εκτέλεσης, για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού,
και να αρχίσουμε την εκτέλεση των Υπηρεσιών μέσα στα χρονικά όρια που προνοούνται
στους όρους της Συμφωνίας και να τις συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που
αναφέρονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και στην Προσφορά μας.
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στο
εδάφιο 2.16 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να
γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

................................................................

Όνομα υπογράφοντος

................................................................

Αρ.
∆ελτίου
υπογράφοντος

Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου

................................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος

................................................................

Ημερομηνία

................................................................

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

................................................................

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και ∆ιεύθυνση)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................................

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα
στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
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ΕΝΤΥΠΟ 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο
να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (α) και (δ) του εδαφίου
6.2.1 του άρθρου 6 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Το δικαιολογητικό
αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της
σύμβασης.

2.

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα
ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις συμμετοχής (β) και (γ) του εδαφίου 6.2.1 του άρθρου 6 του Μέρους Α
των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης.

3.

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής
του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (στ) του
εδαφίου 6.2.1 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Αρμόδια αρχή στη
πιστοποιητικών είναι:

Κυπριακή

∆ημοκρατία

για

την

έκδοση

των

σχετικών

 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο αρ. Ε. Πρ. 104)
 Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Έντυπο Φ.Π.Α. 105)
 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και
για αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του.
4.

Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής ή Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων ή

5.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με εμπειρία τουλάχιστον τριών
ετών σε διεύθυνση Κέντρων Αναψυχής

6.

Βεβαιώσεις για τις καλές υπηρεσίες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχει
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ΕΝΤΥΠΟ 9
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία λήξης ...................................
Προς
∆ήμο Αγλαντζιάς
(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Αξιότιμε Κύριε,

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------Συμβόλαιο Αρ.------------------------

Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούμενων «ο
Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής
του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο») με Ποσό Συμβολαίου € ---------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν
την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό
100% εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα
ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, με το
παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του
Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση
(και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε
ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας
δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή
έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών
απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό
να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει
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από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος
παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή
γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.
3.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης
που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι
τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν
είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την
παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί
από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε
έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.
4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
∆ικαστηρίων.

∆ιατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσημα

}
Ημερομηνία: ………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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