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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>,
για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ»».

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1

Αριθμός Διαγωνισμού

2/2022

2.2

Εκτιμώμενη Αξία

Τριάντα πέντε χιλιάδες, επτακόσια ευρώ (35.700€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.3

Χρηματοδότηση

Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά
15%

2.4

Διαδικασία διαγωνισμού

Συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 90(1)(γ) του
Ν.73(Ι)/2016

2.5

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από
προσφορά βάσει τιμής/κόστους.

2.6

Αρμόδιος Λειτουργός

Δημήτρης Λαμπριανίδης

οικονομική

άποψη

28ης Οκτωβρίου 20, 2012, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 496494
Τηλεομοιότυπο: +357 22 423540
opak@cytanet.com.cy

2.7

Διάρκεια ισχύος Προσφορών

2 (δυο) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

2.8

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.9

Νόμισμα Προσφοράς

Ευρώ

2.10

Τόπος υποβολής Προσφορών

Στο γραφείο που βρίσκεται στο ισόγειο επί της 28ης
Οκτωβρίου 20, 2012, Λευκωσία – Κύπρος, μεταξύ
09:00 – 14:00 (εργάσιμες ώρες).

2.11

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών

Έως 7/4/2022 και ώρα 14:00 μμ

2.12

Διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης

<5
μήνες > από την ημερομηνία έναρξης της
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1

Αντικείμενο

1.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων
Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ». Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων
παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6, και θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά στον Πίνακα
Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1).

2.

Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της
Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς
περιορισμούς.

3.2

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
1. Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων είναι οι περιοχές παρέμβασης Γεροσκήπου και Κοινότητα Νέου Χωριού (οι ακριβείς τοποθεσίες θα ορισθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης). Τα έξοδα μεταφοράς
των προσβάσιμων χώρων Υγιεινής για ΑμέΑ στον τόπο παράδοσης τα επιβαρύνεται ο
Ανάδοχος.
2. Η παράδοση των προϊόντων προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2022.

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες ως ορίζεται στο σημείο 2.7.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

2.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, για το αν
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση μη γραπτής
αποδοχής, οι προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1

Χρόνος και Τόπος Υποβολής

1.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη προθεσμία
Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 2.10, είτε
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα
πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.

5.2

Τρόπος Σύνταξης

1.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.8 και
σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 πιο κάτω.

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.
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•

Ο τίτλος του διαγωνισμού.

•

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Περιεχόμενα Προσφοράς

5.3

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.
Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές και αφορούν
προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της
αξιολόγησης και τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω σε ένα (1) πρωτότυπο
και τρία (3) αντίτυπα:
Α. ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία περιλαμβάνει:
•

Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2)

•

Πίνακας συμμόρφωσης με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 1)

•

Καταλόγους και φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα
των πρωτοτύπων για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα.

•

Δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί
το υπό προμήθεια προτεινόμενο προϊόν (για προϊόντα που κατασκευάζονται σε χώρα
εκτός Ε.Ε.). Στην δήλωση να συμπεριλαμβάνεται δέσμευση του προσφέροντα ότι θα
παρουσιάσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πίνακα πελατών ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο
είτε από τον κατασκευαστικό οίκο.

Β. ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την εκτέλεση
του Αντικειμένου της Σύμβασης, και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3).
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και
φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται
οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων
φόρων, δασμών ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον
Προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προσβάσιμος χώρος Υγιεινής/ Αποδυτήριο

6.1
-

Κάθε προσβάσιμος χώρος Υγιεινής/ Αποδυτήριο θα περιλαμβάνει 4 τμήματα:
1 WC ανδρών,

-

1 WC γυναικών,

-

1 WC για ΑμεΑ

-

1 αποδυτήριο για ΑμεΑ
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Τεχνικές Προδιαγραφές 1 WC ανδρών και γυναικών:
Οι χώροι υγιεινής θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον
χρήστη) με απολυμαντικό υγρό.
Η λειτουργία τους συνοψίζεται στα εξής:
Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης
• Λεκάνη 100% κλειστού τύπου από πολυαιθυλένιο, με καπάκι και κάλυμμα μεγάλης αντοχής στη
λεκάνη και διάφραγμα που λειτουργεί με την χρήση ποδοκίνητης αντλίας για μη οπτική επαφή με τη
δεξαμενή λυμάτων. Ο καθαρισμός της λεκάνης γίνεται με χρήση αντλίας ποδός.
Τεχνικά χαρακτηριστικά νιπτήρα
• Νιπτήρας συνδεδεμένος με δεξαμενή καθαρού νερού τουλάχιστον 50 lt. που φέρει ποδοκίνητη
αντλία νερού και στον οποίο υπάρχει και βαλβίδα οικονομίας νερού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υλικά κατασκευής
Ο χώρος υγιεινής θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά
σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς.
Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να
είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.
Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.
Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε επιτρέπεται ο
φυσικός φωτισμός.
Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε
μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.
Διαστάσεις:
Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 100 110 cm x 100 110 cm (βάση) και 200 220 cm
(ύψος).
Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη μετακίνησή της.
Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες
περιοχές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης:
Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενής :
Ο σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων χρήσεων και την
εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων.
Η δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος που εμποδίζει την
οπτική επαφή με τα λύματα. Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο
εύκολος καθαρισμός της δεξαμενής. Η δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που να
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καταλήγει εκτός καμπίνας) και να περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση
δυσάρεστων οσμών και να εξασφαλίζει την απολύμανση.
Τεχνικές Προδιαγραφές 1 WC AMEA:
Θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον χρήστη). Οι διαστάσεις
της καμπίνας θα είναι 1,60mx1,60m και εσωτερικού ύψους 2,00m τουλάχιστον, με εργονομική
διαρρύθμιση που θα επιτρέπει την άνετη κίνηση του ατόμου που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο
(δυνατότητα πλήρους περιστροφής του αμαξιδίου κατά 360ο) καθώς και του συνοδού του. Θα είναι εξ
ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε
κακώσεις και βανδαλισμούς. Τα τοιχώματα θα συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο που θα
εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου και θα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό λείο υλικό ώστε
να διευκολύνεται ο σωστός καθαρισμός τους και η απολύμανση τους. Τα χρώματα τους δεν θα πρέπει
να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Η καμπίνα θα
φέρει δάπεδο αντιολισθητικό μη πορώδες. Το συνολικό βάρος της άδειας καμπίνας δεν θα ξεπερνά τα
120kgr. Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως πόμολα, μεντεσέδες κλπ. Θα είναι
από ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό στη θαλάσσια διάβρωση. Ο εξοπλισμός της καμπίνας θα
περιλαμβάνει:

Λεκάνη κλειστού τύπου, με κάθισμα και σκέπασμα, Θήκη για χαρτί υγείας
κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό
Καλάθι σκουπιδιών

Κρεμάστρες ενδυμάτων σε κατάλληλο ύψος

Φωτισμό με ηλιακή ενέργεια για τις νυκτερινές ώρες.

Χημικό υγρό σε ποσότητα τουλάχιστον
δεκαπέντε λίτρων

Δεξαμενή για τα απόβλητα ανάλογης χωρητικότητας
ώστε να αντιστοιχεί σε 200 τουλάχιστον χρήσεις της
τουαλέτας. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα
απόσμησης και σύστημα εξαερισμού που θα
καταλήγει εκτός καμπίνας. Στη δεξαμενή θα γίνεται
εισροή χημικού υγρού που θα εξασφαλίζει την τέλεια
κάλυψη των αποβλήτων. Το υλικό απόσμησης θα
είναι μη τοξικό και μη αλλεργιογόνο, κάτι που θα
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση καθώς και
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του κατασκευαστικού
οίκου.

Η
τουαλέτα
θα
διαθέτει
σύστημα
εξουδετέρωσης των οσμών, με συνεχή
24ωρη λειτουργία χωρίς την ανάγκη χρήσης
μπαταριών και θα συνοδεύεται με υλικό
απόσμησης για χρονικό διάστημα τριών
μηνών τουλάχιστον.

Ο χώρος υγιεινής θα διαθέτει άριστη εργονομία, λειτουργικότητα και αισθητική σύμφωνα με τις
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, η οποία να εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με τον περιβάλλοντα
χώρο. Επιπλέον ο σχεδιασμός της θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό χρήσεων και την
εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων.
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Τεχνικές Προδιαγραφές 1 Αποδυτήριο για ΑμεΑ:
Πρόκειται για µη µόνιµο, συναρµολογούµενο αποδυτήριο για άτοµα µε κινητικές αναπηρίες ή άτοµα τα
οποία εν γένει είναι περιορισµένης κινητικότητας και θα αποτελείται από :

∆άπεδο

Οροφή

Τοίχους

Θύρα

Κάθετα δοκάρια στήριξης

Συνδέσεις δοκών

Πάγκο

Κρεµάστρες

Χειρολαβές

1. ∆ιαστάσεις χώρου
Ο ελάχιστος απαιτούµενος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό του αποδυτηρίου για να µπορεί να
περιστραφεί το αναπηρικό αµαξίδιο θα πρέπει να είναι 1,50Χ1,50µ τουλάχιστον. 2.∆άπεδο
Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από συναρµολογούµενα µέρη για την εύκολη µεταφορά και
φόρτωσή του. Η επιφάνειά του θα πρέπει να είναι συνεχής και οµαλή. Στα σηµεία ένωσης των
επιµέρους µερών του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η µη δηµιουργία αυλακιών µε ύψος ανώτερο των
0.5 εκ. και πλάτος ανώτερο των 2 εκ.
3.Τοιχώµατα Τα τοιχώµατα θα πρέπει να αποτελούνται από συναρµολογούµενα µέρη για την εύκολη
µεταφορά και φόρτωσή τους. Για να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα του χρήστη και ταυτόχρονα να
διασφαλίζεται ικανοποιητικός φυσικός φωτισµός θα πρέπει να έχουν απόστασή από το δάπεδο 2030εκ. και τελικό ύψος 180-200 εκ.
4.Οροφή Η οροφή θα πρέπει να αποτελείται από συναρµολογούµενα µέρη για την εύκολη µεταφορά
και φόρτωσή της. Επίσης θα πρέπει να τοποθετείται σε κεκλιµένη θέση ώστε να µην επιτρέπει την
παραµονή υγρών και στερεών στοιχείων στην επιφάνειά της.
5.Θύρα Η θύρα θα πρέπει να έχει ωφέλιµο πλάτος τουλάχιστον 0,90µ. και ελεύθερο ύψος 2,20µ.
Πρέπει να είναι συρόµενη ή ανοιγόµενη µε φρένο ώστε να µην την παρασύρει ο αέρας. ∆ε θα πρέπει
να απαιτείται µεγάλη δύναµη χειρισµού και δεν θα πρέπει να διαθέτει µηχανισµό αυτόµατου
κλεισίµατος. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική χειρολαβή στα 90εκ. από
το δάπεδο.
6.Πάγκος Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει πάγκο προκειµένου να διευκολύνει τα ΑµεΑ στην
αλλαγή ρούχων σε ξαπλωτή θέση.
Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη µίας χειρολαβής τοποθετηµένης σε οριζόντια θέση κεντρικά του
τοιχώµατος όπισθεν του πάγκου. Η εν λόγω χειρολαβή θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε
απόσταση µεταξύ 90 και 120εκ. από το δάπεδο και να έχει ελάχιστο µήκος 60εκ. Ακόµα, θα πρέπει να
υπάρχει χειρολαβή στον τοίχο δίπλα στην θύρα τοποθετηµένη κατακόρυφα. Τέλος, το αποδυτήριο θα
πρέπει να διαθέτει κρεµάστρες κυκλικής διατοµής
7.Σήµανση Σύµβολα, πικτογράµµατα, σχέδια, κείµενα κ.λπ. που αποτελούν την σήµανση είναι
τυποποιηµένα, απλά, ευδιάκριτα, σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε το υπόβαθρό τους, τοποθετηµένα
σε θέσεις ανάλογα µε το µέγεθός τους και τη λειτουργία τους.
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Οι εγκαταστάσεις θα είναι χρηστικές τόσο από αρτιμελείς όσο και από ΑμεΑ. Σε κάθε χώρο θα
υπάρχει σχετική σήμανση.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1

Αποσφράγιση Προσφορών

1.

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται από εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα, και όπου είναι εφικτό, άμεσα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφορών.

2.

Αποσφραγίζεται ο φάκελος και οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.

7.2
1.
2.
3.

Αξιολόγηση Προσφορών
Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών,
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αντικειμένου της Σύμβασης.
Για τις αποδεκτές προσφορές το Αρμόδιο Όργανο προχωρεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών
προσφορών τους.
Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι
Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να ζητούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν, να
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα
δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή
υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή
δικαιολογητικά να τα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργάσιμων
ημερών.

4. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα
προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά <της προσφερόμενης
τιμής ή του προσφερόμενου κόστους>.

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1

Ανάθεση Σύμβασης

1.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να
απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της
Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή/ το χαμηλότερο κόστος.

2.

Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με <την ίδια -χαμηλότερη- τιμή / το ίδιο χαμηλότερο
κόστος>, η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη
διαδικασία της κλήρωσης.

8.2

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

1.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση Ανάθεσης και
τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής.

2.

Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά όλους τους Προσφέροντες.
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8.3

Ακύρωση διαγωνισμού

1.

Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των Προσφορών για
ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τους οποίους
γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες.

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 της παρούσας Πρόσκλησης 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 της παρούσας Πρόσκλησης είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι
προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται
η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,
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 δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις σε
περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το
ποσό που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη της σύμβασης, ή
στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το Αρμόδιο
Όργανο κρίνει δικαιολογημένο.

8.4

Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας

1.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός
της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή της σχετικής
Συμφωνίας.

2.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος ανάδοχος για υπογραφή, η Αναθέτουσα Αρχή
έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο για ανάθεση της
Σύμβασης στον επόμενο Προσφέροντα, σύμφωνα με την κατάταξη της παραγράφου 6.2 (4).
Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ανάθεση.

3.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την
υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία

4.

Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον Ανάδοχο.
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Στην Λευκωσία, σήμερα την <ημερομηνία υπογραφής>, ημέρα <ημέρα>, στην οδό 28ης
Οκτωβρίου 20 – Λευκωσία.
αφενός μεν,
Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον <ιδιότητα-θέση
νόμιμου εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής> η οποία θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα
Αρχή»,
αφ’ ετέρου,
Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον/την <ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής
«Ανάδοχος»,
συμφωνούν τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α.

Η παρούσα Συμφωνία

β.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού

γ.

Η προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> και
οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη, οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται
σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2)
Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ,».

2.

Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται στην
προσφορά του ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου> καθώς και στο
άρθρο 3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι της σύμβασης είναι πέντε μήνες (5).

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοματεπώνυμο>, ο οποίος φέρει τη
συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.
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2.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης, το όνομα
του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

3.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από οποιοδήποτε
πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση, θα γίνεται γραπτώς εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

4.

Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο μετάδοσής τους
και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ
1.

Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη
Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους, και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Η έγκριση μιας εκχώρησης/μεταβίβασης από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος
που δεν έχει εκχωρηθεί.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε αναγκαίες
πληροφορίες/ έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφά αυτά θα
επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
1.

Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη
Σύμβαση, ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν μπορεί να διενεργηθεί χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Αντικείμενο της Σύμβασης θα
εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και τα υπό παράδοση
προϊόντα θα πληρούν τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που
ισχύουν για την παραγωγή ή την κατασκευή τέτοιων προϊόντων.
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν θα είναι αυθεντικά, καινούργια,
αχρησιμοποίητα, ανακοινωμένα και σε παραγωγή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις
προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

3.

ή

περιορισμούς

που

Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού, το
Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιδιόρθωσης ή
αποκατάστασης των προϊόντων για συγκεκριμένη περίοδο εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην επανόρθωση, με δικά του έξοδα, μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, οποιουδήποτε
σφάλματος ή έλλειψης ιδιοτήτων στα προϊόντα που παραδίδει δυνάμει της Σύμβασης.

4. Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα συμμορφώνεται
με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα
είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του σ’ αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το
προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον
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έλεγχο του, θα σέβονται και θα συμμορφώνονται επίσης με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς.
(Σχετικός είναι ο κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016).

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η συνολική αξία της Σύμβασης, ορίζεται στο ποσό <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικώς)>
Ευρώ. Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

2.

Στην συνολική αξία της Σύμβασης περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του
Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε είδους
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η
συνολική αξία της σύμβασης αφορά το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης του άρθρου 2 της
παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
1.

Η παράδοση των προϊόντων της Σύμβασης, γίνεται στους τόπους και το χρόνο που ορίζεται στο
Άρθρο 3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Συντονιστή εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το κατά περίπτωση προϊόν ή
προϊόντα, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) μέρες νωρίτερα.

3.

Όλα τα προς παράδοση προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα, η σήμανσή τους να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών με την εισαγωγή και διάθεση προϊόντων στην Κυπριακή
αγορά νομοθετημάτων και να συνοδεύονται από πρωτότυπο τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα, στο
οποίο να αναγράφεται ο αριθμός προσφοράς, το είδος και ο αριθμός παραγγελίας καθώς και
από Δελτία Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει οι φάσεις βιομηχανοποίησης
στη δηλωθείσα με την προσφορά τους χώρα κατασκευής.

4.

Ο Ανάδοχος δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήγει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης.

5.

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Αρμόδιο Όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.

Για κάθε παράδοση το Αρμόδιο Όργανο προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων των προϊόντων που
παραδόθηκαν και προχωρεί, ανάλογα με τα πορίσματά της, στην παραλαβή ή απόρριψη των
προϊόντων. Η απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου καταγράφεται σε πιστοποιητικό παραλαβής ή
απόρριψης (και τους λόγους αυτής).

7.

Η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων που παραδόθηκαν γίνεται με μακροσκοπική εξέταση, στην
οποία καλείται πάντοτε να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος.

8.

Σε περίπτωση που στο άρθρο 3 του Μέρους Α προβλέπεται, εκτός της μακροσκοπικής εξέτασης,
η διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων ή δοκιμασιών τότε η παραλαβή θα διενεργείται σύμφωνα με
τον Κανονισμό.

9.

Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας, η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή
της, μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση της συγκεκριμένης ποσότητας με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία. Εάν ο Ανάδοχος δεν
αντικαταστήσει τα προϊόντα που απορρίφθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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10. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα προϊόντα, η
Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς βλάβη όλων των άλλων δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη
Σύμβαση, έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί όμοια με τα πιο πάνω προϊόντα από άλλη πηγή και
να απαιτήσει τυχόν πρόσθετα έξοδα ή ζημιές από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.

Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας,
συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση
που υπάρχει ήδη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός για σκοπούς καταβολής πληρωμών από
το Δημόσιο, δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος
επιθυμεί να καταβάλλονται από τούδε και στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο
τραπεζικό λογαριασμό. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του
Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό.

2.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, έναντι τιμολογίου ως εξής:

Α) Χορήγηση 1ης ενδιάμεσης πληρωμής που αντιστοιχεί στο τριάντα τις εκατό (30%) της συμβατικής
αξίας, μαζί με τον συνολικά αναλογούντα Φ.Π.Α.
Β) Χορήγηση του υπολοίπου της Συμβατικής Αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μετά την
παραλαβή των προσβάσιμων χώρων υγιεινής.

3.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 (Ν.38(Ι)/2014), ο Γενικός Λογιστής της
Δημοκρατίας δύναται κατά τη κρίση του κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, να αποκόπτει οποιαδήποτε
οφειλόμενα από τον Ανάδοχο ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη
Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του κράτους.

ΑΡΘΡΟ 11: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων της Σύμβασης με υπαιτιότητα του
Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης.

2.

Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό <ένα επί τοις εκατό
ολογράφως (1%)> της Συμβατικής Αξίας των προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η παράδοση.

3.

Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα
εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης
ή/και της εγγύησης προκαταβολής.

4.

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν
υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό <δυο επί τοις εκατό
ολογράφως (2%) της Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο
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έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Άρθρο
14.

ΑΡΘΡΟ 12: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.

Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει μέρος ή
όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης ή δεν έχει
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

2.

Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) ημέρες
από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί,
να τερματίσει τη σύμβαση, δίδοντας γραπτή προειδοποίηση 30 ημέρων.

3.

Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό της
Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο.

4.

Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για
προϊόντα που παραδόθηκαν και υποστηρικτικές- συμπληρωματικές εργασίες που εκτελέστηκαν
ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και για προμήθεια προϊόντων ή
εκτέλεση εργασιών που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό της Σύμβασης.

5.

Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις αφαιρέσει
από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω της εγγύησης
πιστής εκτέλεσης.

6.

Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της
εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία τη ζημιά
που υπέστη το Δημόσιο.

7.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό να
προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με τους
Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
Δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα, όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την
Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο, και υπογραφείσα την <ημέρα>,
<XX/XX/20XX>.
«χαρτόσημα»
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Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:
Μάρτυρες:
1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: ............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ...................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:
Μάρτυρες:
1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ..................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ 2:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ 3:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ 4:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 5:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 6:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΝΤΥΠΟ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ζητούμενο προϊόν (1): _________________________________

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

1.

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.

Αριθμός μονάδων

1.2.

Κατασκευαστής – Μοντέλο

ΝΑΙ

κ.λπ.
2.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
Κ.λπ.
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2. Ζητούμενο προϊόν (2): _________________________________

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

1.

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.

Αριθμός μονάδων

1.2.

Κατασκευαστής – Μοντέλο

ΝΑΙ

κ.λπ.
2.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
Κ.λπ.

3. Ζητούμενη υπηρεσία (1): _________________________________
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Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

1.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1.
1.2.

2.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
Κ.λπ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί
οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται
αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν
αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό
μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι προσφορές
που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο
προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από
την Προσφορά, είτε ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού
στην Προσφορά.
5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς
το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα
δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο
3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το
σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το
ζητούμενο χαρακτηριστικό.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΝΤΥΠΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

Θέμα: Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Αρ. Διαγωνισμού:
Τελευταία
προθεσμία
Προσφορών:

υποβολής

1.
Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του
Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και
συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη
συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας.
2.
Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του
Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.
Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή
περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

3.
Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται
στο Άρθρο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος

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

Σελίδα 29 από 38

Στοιχεία Προσφέροντος1

Όνομα Προσφέροντος

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

Χώρα εγκατάστασης

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

Διεύθυνση............................................................

Ταχ. Κιβ. ............................................................

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)

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

Ταχ. Κιβ. ............................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας.....................................

Τέλεφαξ επικοινωνίας........................................

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

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

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

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

Ημερομηνία

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

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΝΤΥΠΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΕΝΤΥΠΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

Θέμα: Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Αρ. Διαγωνισμού:

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

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε,
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα
Διαγωνισμού 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 (εάν απαιτείται), για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού,
και να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης με την υπογραφή της Συμφωνίας.
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει και θα μας δεσμεύει για περίοδο ίση με αυτή
που ορίζεται στο Άρθρο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του
Όνομα υπογράφοντος
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος
Ημερομηνία

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

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

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

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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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ΕΙΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Προϊόν /Υπηρεσία

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Συνολική

Μονάδας

Τιμή

Χωρίς

Χωρίς

Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2
3
4
5
6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

κλπ
1
2
κλπ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

Σελίδα 34 από 38

ΕΝΤΥΠΟ 4
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία λήξης ...................................

Προς
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
(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 ------------------ 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 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.
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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 Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]

(υπογραφή και σφραγίδα)

{

Επικολλήστε εδώ }
Χαρτόσημα
Ημερομηνία: ………………………………….
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
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ΕΝΤΥΠΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
Προς
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Αξιότιμοι Κύριοι,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ................

1.
Κατά
παράκληση
των
αιτητών............................................................................
.......................................................................................................................................κρατούμε
στη
διάθεση σας το πιο κάτω ποσό ως εγγύηση για την από μέρους σας προκαταβολή ποσού Ευρώ
..............................................................................
(ολογράφως
.................................
............................................................... Ευρώ και .....................................................σεντ ) προς τους
αιτητές σύμφωνα με τους Όρους της μεταξύ σας Συμφωνίας ημερομηνίας ................................. για την
<τίτλος σύμβασης>, το οποίο αναλαμβάνουμε να σας πληρώσουμε χωρίς αναφορά στους αιτητές και
ανεξάρτητα από οποιανδήποτε ένσταση από μέρους τους, αμέσως μετά τη λήψη της γραπτής
απαιτήσεως σας στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι οι αιτητές δεν έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους δυνάμει της πιο πάνω Συμφωνίας και ότι ζητάτε πληρωμή σύμφωνα με την
εγγύηση αυτή.
2.
Αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσης εγγυητικής ότι η υποχρέωση του Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος θα μειώνεται κατά ... τοις εκατό (%) του ποσού πληρωμής για εκτελεσθείσα εργασία
(αντίγραφο του σχετικού διατακτικού πληρωμής το οποίο θα εκδίδεται από την Οργάνωση
Παραπληγικών Κύπρου θα αποστέλλεται σε μας) η δε εγγύηση μας θα συνεχίσει να ισχύει με το
μειωμένο από καιρού εις καιρό ποσό μέχρι τελείας εξόφλησης της κατά την ................ , μετά την οποία
ημερομηνία οποιαδήποτε υποχρέωση μας δυνάμει της εγγυήσεως αυτής τερματίζεται η δε εγγύηση
μας θα θεωρείται άκυρη και χωρίς οποιαδήποτε αξία.
3.
Η εγγύηση μας αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά τη λήψη από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για
λογαριασμό του/των αιτητή/τών του πιο πάνω ποσού της προκαταβολής.
4.
Εννοείται πάντοτε ότι η συνολική υποχρέωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με
την εγγύηση αυτή περιορίζεται στο πιο πάνω ποσό.
5.
Η εγγύηση μας αυτή ισχύει μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας λήξεως.
6.
Οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με την εγγύηση αυτή πρέπει να υποβληθεί σε μας γραπτώς
και έγκαιρα ώστε να βρίσκεται στα χέρια του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος μέχρι την πιο πάνω
ημερομηνία. Μετά την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε υποχρέωση μας τερματίζεται και η εγγύηση μας
θα θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ είτε η παρούσα μας επιστραφεί για ακύρωση είτε όχι.
7.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Διατελούμε,
[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
[ Επικολλήστε εδώ ]
[Χαρτόσημα ]

Ημερομηνία: ..............................................
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3.1.2)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΛΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΔΕΝ
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ΕΝΤΥΠΟ 6
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προς
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Αξιότιμε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ................
1.
Επειδή
έχουμε
πληροφορηθεί
ότι
έχετε
συμβληθεί
με
τους
κυρίους
....................................................., (από εδώ και στο εξής καλούμενων "ο Ανάδοχος") για την
Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ, (από εδώ και στο
εξής του συμβολαίου αυτού καλουμένου "η Συμφωνία" με Ποσό Συμφωνίας ..........................................
Ευρώ
(ολογράφως..................................................................................................
Ευρώ
και
.....................................................σεντ), και επειδή οι όροι της Συμφωνίας προνοούν για την παροχή
εγγύησης για την καλή λειτουργία της προμήθειας αυτής για ποσό ίσο με ποσοστό ..............................
εφαρμοζόμενου επί του ποσού της Συμφωνίας, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την πιο πάνω Συμφωνία ή οποιαδήποτε
τροποποίησή της, 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 εργασίμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας,
οποιοδήποτε
ποσό
θα
απαιτηθεί
από
εσάς
μέχρι
ποσού
.................................................................................................
Ευρώ
(ολογράφως.................................................................................................
Ευρώ
και
.....................................................σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή
παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας.
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
στη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτή, δεν θα μας απαλλάξει από την
ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος απόλυτα
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 πρέπει να ισχύει μέχρι την .................................. συμπεριλαμβανομένης και
μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την
παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης, η Εγγυητική Επιστολή θα
θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι, νοουμένου ότι δεν έχει ληφθεί από εμάς
οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας.
4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Διατελούμε,
[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
{

Επικολλείστε εδώ
Χαρτόσημα

}
Ημερομηνία: ………………………………….
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