ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΔ
ΠΔΣΡΟΤΛΛΔΚΣΖ
Π/Τ: Οθηώ ρηιηάδεο επξώ ( €8.000,00) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ

Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ 7/2020

ΓΔΡΟΚΖΠΟΤ, ΜΑΡΣΗΟ 2020
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ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΡ. 7/2020
«ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΠΕΣΡΟΤΛΛΕΚΣΗ»
1. Ο Γήκνο Γεξνζθήπνπ δεηεί πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε πεηξνζπιιέθηε κε ηνλ
ρεηξηζηή ηνπ γηα 80 ψξεο ( ± 20%) γηα θαζαξηζκφ ηεο δεκνηηθήο παξαιίαο Γεξνζθήπνπ
απφ δηαζπαξκέλεο Κξνθάιεο δηακέηξνπ απφ 1εθ. κέρξη 20εθ..
2. Ο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο χκβαζεο αλέξρεηαη ζε νθηψ ρηιηάδεο επξψ (8 000
Δπξψ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
3. Σν κεράλεκα δπλαηφλ λα είλαη είηε απηφλνκν είηε κεηαθεξφκελν θαη λα είλαη κεγάιεο
ηππνδχλακεο ( 140 HP σο 200 HP).
4. Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίδεηαη γηα πεξίνδν 45 εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηξείο θάζεηο .
5. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν, λα απεπζχλνληαη ζηνλ
Γήκαξρν Γεξνζθήπνπ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην Κηβψηην Πξνζθνξψλ ηνπ Γήκνπ
(είζνδνο Γεκνηηθνχ Μεγάξνπ, Πιαηεία Γεξνζθήπνπ, 8210 Πάθνο) ην αξγφηεξν κέρξη ηε
Παξαζθεπή 20 Μαξηίνπ 2020 θαη ψξα 11.00. ην θάθειν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε
«ΠΡΟΦΟΡΑ 7/2020 ΓΗΑ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΔ
ΠΔΣΡΟΤΛΛΔΚΣΖ ».
6. Γηα ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζε
ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο πξνζθνξάο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζηνλ αξκφδην ιεηηνπξγφ ηνπ Γήκνπ θ. Κ. Λεάλδξνπ, ηει.26961803, ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε kleandrou@geroskipou.org.cy

Από Δήμο Γεροςκήπου
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ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
1.

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ο Γήκνο Γεξνζθήπνπ δηελεξγεί δηαγσληζκφ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο
ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ εθκίζζφζε πεηροζσιιέθηε κε ηολ τεηρηζηή ηοσ γηα 80 ώρες (
± 20%) γηα θαζαρηζκό ηες δεκοηηθής παραιίας Γεροζθήποσ από δηαζπαρκέλες
θροθάιες δηακέηροσ από 1εθ. κέτρη 20εθ.

2.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

1.

Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε εθκίζζφζε πεηροζσιιέθηε γηα θαζαρηζκό ηες
δεκοηηθής παραιίας Γεροζθήποσ.

2.

Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο χκβαζεο είλαη ν Γήκνο Γεξνζθήπνπ κέζσ ηνπ Γεκάξρνπ πνπ
εδξεχεη ζηε δηεχζπλζε Γήκνο Γεξνζθήπνπ, Πιαηεία Γεξνζθήπνπ, Γεξνζθήπνπ ,
Πάθνο, Σ.Θ. 63015, 8210 Γεξνζθήπνπ.

3.

Αξκφδην πξφζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ν θ. Κσρηάθος Λεάλδροσ, Δεκοηηθός
Μεταληθός. Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα
δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία
ηνπ
Γήκνπ
Γεξνζθήπνπ,
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
kleandrou@geroskipou.org.cy ή κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 26961247 κε ηελ έλδεημε
<Δηαγφληζκός γηα θαζαρηζκό ηες δεκοηηθής παραιίας Γεροζθήποσ κε
πεηροζσιιέθηε.>.
4. Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016 {Ν. 73(Η)/2016}.

3.
3.1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Αληηθείκελν

1.

Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο απνηειεί ε εθκίζζφζε πεηροζσιιέθηε κε ηολ τεηρηζηή ηοσ
γηα 80 ώρες ( ± 20%) γηα ηο θαζαρηζκό ηες δεκοηηθής παραιίας Γεροζθήποσ.

2.

πγθεθξηκέλα δεηείηαη ε αγνξά ππεξεζηψλ γηα ηα πην θάησ:
Α) Δθκίζζσζε πεηξνζπιιέθηε/φρεκα κε ηππνδχλακε 140 HP σο 200 HP (κε νδεγφ), γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ηεο δεκνηηθήο παξαιίαο Γεξνζθήπνπ απφ θξνθάιεο θαη ελαπφζεζε ηνπο ζε
ζσξνχο. Ζ απνκάθξπλζε ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Γεξνζθήπνπ.

3.

Γηα νπνηαλδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη, o
πξνκεζεπηήο ζα επζχλεηαη γηα απνδεκίσζε ησv επηπηψζεσλ είηε ζε εξγαηηθά είηε ζε άιιεο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πoπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηεv θαζπζηέξεζε απηή.

4.

ε πεξίπησζε πνπ o πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο, o Γήκνο Γεξνζθήπνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα vα ιάβεη ππεξεζίεο
απφ άιιε πεγή θαη vα ηνλ επηβαξχλεη κε πηζαλή επηπιένλ δηαθνξά ζηεv ηηκή.
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5.

Ο Γήκνο δεv είλαη ππνρξεσκέλνο vα θαηαθπξψζεη ηελ παξνχζα πξνζθνξά εάλ απηφ δελ
είλαη πξνο ηo ζπκθέξνλ ηoπ Γήκνπ.

6.

Ο θάζε πξνζθνξνδφηεο πξέπεη λα επηζπλάςεη καδί κε ηελ πξνζθνξά αληίγξαθα ησλ
αθφινπζσλ εγγξάθσλ:


Σίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ νρήκαηνο.



Άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.



Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο (Μ.Ο.Σ), φπνπ ηζρχεη



Αζθάιεηα (ηπρφλ θαιππηηθά ζεκεηψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο).

7.

Σν κεράλεκα/φρεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο πξνζθνξάο
πξέπεη λα είλαη λφκηκν, λα έρεη φιεο ηηο άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη
απφ ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ είλαη ή ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ζηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ αδεηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο.

8.

Ο επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο πξνζθνξάο. Ο ρψξνο εξγαζίαο αλεμαξηήησλ ηεο ψξαο εθηέιεζεο
ζα πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαηάιιεια κε εκθαλήο ζεκάλζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ην
Γήκν Γεξνζθήπνπ θαη ή ην Γξαθείν επηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Σν σξάξην εξγαζίαο ζα
πξνεγθξίλεηαη 72 ψξεο πξηλ απφ ην Γήκν Γεξνζθήπνπ.

3.2
1.

Σόπνο Δθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ε δεκνηηθή παξαιία ηνπ Γήκνπ
Γεξνζθήπνπ. εκεηψλεηαη φηη αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα δεηεζεί απφ ην Γήκν
Γεξνζθήπνπ ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιια ζεκεία πέξαλ ηνπ πην πάλσ αλαθεξφκελνπ
πνπ δχλαηαη λα ππνδεηρζνχλ εληφο ησλ δεκνηηθψλ νξίσλ.

3.3

Πξνζωπηθό (Γελ εθαξκόδεηαη)

3.4

Έλαξμε θαη Γηάξθεηα Δθηέιεζεο

1.

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίδεηαη γηα πεξίνδν 45 εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηξείο θάζεηο .

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ
1.

Ο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο χκβαζεο ( γηα 80 ψξεο εξγαζία ) αλέξρεηαη ζε οθηώ
τηιηάδες εσρώ (8 000 Εσρώ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
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5. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ
1.

Ζ χκβαζε ζα αλαηεζεί ζηελ εληφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Δγγξάθσλ
Γηαγσληζκνχ πξνζθνξά πνπ εκθαλίδεη ηε ρακειόηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή ζχκθσλα κε
ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.

2.

εκεηψλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δεv είλαη ππνρξεσκέλε vα θαηαθπξψζεη ηεv παξνχζα
πξνζθνξά γηα φιεο ηηο δεηεζέληεο ππεξεζίεο ζε έvαλ εξγνιάβν εάλ απηφ δεv είλαη πξνο ηo
ζπκθέξνλ ηεο.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
6.1

Γέζκεπζε κε απόζπξζεο ηεο πξνζθνξάο

1.

Ζ «Γέζκεπζε κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο» πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην
Τπφδεηγκα (Έληππν 1) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ
Γηαγσληζκνχ.

2.

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ:
(α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ή
(β) έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά
ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο:
(η) έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε
Πηζηνπνηεηηθφ θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή λα εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε
ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ή
(ηη) έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε,

ζα επηβιεζνύλ νη πην θάηω θπξώζεηο:
α.

απνθιεηζκφ απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο,

β.

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε
ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο
ζχκβαζεο, θαη

γ. θαηαβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο απνδεκίσζε πνζνχ ίζν κε ην 10% ηεο ηηκήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ έρεη απνζπξζεί.
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6.2

Σηειέτφζε Οκάδας Έργοσ (Δελ εθαρκόδεηαη)

7. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα ηρείς κήλες (3 κήλες)
πξνζκεηξνχκελνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη
ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα
απαληήζνπλ κέζα ζε δχν (2) εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο λα παξαηείλνπλ ηελ
ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

8. ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
8.1

Υξόλνο θαη Σόπνο Τπνβνιήο

1.

Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 20 Μαρηίοσ 2020 θαη ψξα 11:00πκ.

2.

Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απεπζείαο ζην θηβψηην πξνζθνξψλ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ζηε δηεχζπλζε Πιαηεία Γεξνζθήπνπ, ΣΘ63015, 8210 Γεξνζθήπνπ.

3.

Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ
ζην θηβψηην πξνζθνξψλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα.

8.2

Σξόπνο ύληαμεο

1.

Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ
ειιεληθή Γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 8.3 ηεο
παξνχζαο.

2.

ηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:

3.



Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.



Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.



Ο αξηζκφο δηαγσληζκνχ.



Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ.



Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.



Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο,
πξνζζήθεο θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη
κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ.
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8.3

Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο

1.

Ζ πξνζθνξά απνηειείηαη απφ έλαλ κφλν εληαίν θάθειν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα
ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Α. Ζ ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζην δηαγσληζκφ, φπσο απηή
αλαθέξζεθε ζην Άξζξν 6, ζε έλα (1) πξωηόηππν θαη έλα (1) αληίηππν, ε νπνία ζα
πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 1) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
Πξνζάξηεκα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
Β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Πξνζθέξνληνο ζε έλα (1) πξωηόηππν θαη έλα (1)
αληίηππα. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνζθέξνληνο πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή
νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ε νπνία
δηαηππψλεηαη ζε Δπξψ θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 2) ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο πιεξσηένπο δαζκνχο
θαη θφξνπο, φζν θαη εηζθνξέο πνπ ηπρφλ επηβάιινληαη απφ ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ζεσξνχληαη νξηζηηθέο θαη δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ
απμνκεηψζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θφξσλ, δαζκψλ ή/θαη εηζθνξψλ. Ζ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηελ εθκίζζσζε πεηξνζπιιέθηε πξέπεη λα είλαη γηα θάζε
εξγάζηκε ψξα θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα
απαηηεζνχλ. Σπρφλ ππεξσξίεο ζα ινγίδνληαη ζαλ εξγάζηκεο ψξεο θαη ρσξίο θακία
πξφζζεηε επηβάξπλζε.
Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλεμαηξέησο ηηο ψξεο θαη ηα έμνδα
κεηαθνξάο ηνπ κεραλήκαηνο/νρήκαηνο πξνο θαη απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο, εκεξνκίζζηα
κεραλνδεγνχ, θαχζηκα, έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φπσο ιηπαληηθά,
επηδηνξζψζεηο, ην θέξδνο ηνπ Αλάδνρνπ θαη νηηδήπνηε άιιν θξίλεη ν πξνζθνξνδφηεο
σο αλαγθαίν. Δπίζεο λα πεξηιακβάλεη έμνδα αζθάιεηαο ησλ κεραλεκάησλ έλαληη
μέλεο ηδηνθηεζίαο θαη αηπρεκάησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλάγθεο ηνπ δήκνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ην 2020
αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή παξαιία ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο
πεξηνρέο εληφο ησλ δεκνηηθψλ νξίσλ Γεξνζθήπνπ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ηελ επηβεβαίσζε εθηέιεζεο
εξγαζίαο απφ αξκφδην ιεηηνπξγφ ηνπ Γήκνπ.

2.

Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο ζχληαμεο ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη απνδεθηφο θαη ε
πξνζθνξά, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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9. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
9.1

Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ

1.

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη
παξαιεθζεί, γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκα κεηά ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

2.

Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο θαη νη πξνζθνξέο
αξηζκνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ έληππν.

9.2

Έιεγρνο Πξνϋπνζέζεωλ πκκεηνρήο

1.

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηελ
νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο Γέζκεπζεο κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο.

2.

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ
Άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

3.

Γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αμηνιφγεζε δελ ζπλερίδεηαη.

9.3

Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ

1.

Γηα ηηο πξνζθνξέο νη νπνίεο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ειέγρνπ ησλ
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.

2.

Όπνπ νη ηηκέο πξνζθνξάο δίλνληαη ζε μέλν λφκηζκα, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαη
ζχγθξηζεο ηηκψλ, απηέο ζα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο έλαληη ηνπ Δπξψ πνπ δίλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαηά ηελ
ηειεπηαία εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Όηαλ ε ηειεπηαία εκεξνκελία
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξαπεδηθή αξγία, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ηνπ
ζπλαιιάγκαηνο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εξγάζηκεο εκέξαο.

3.

Αλάδνρνο ηεο χκβαζεο αλαθεξχζζεηαη ν Πξνζθέξσλ κε ηε ρακειόηεξε ηηκή ζηελ
Οηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.

4.

ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη Πξνζθέξνληεο, θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ
Οηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ, βξεζεί φηη έρνπλ ππνβάιεη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ
αμηνινγνχληαη, ηφηε ε επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, ζηελ παξνπζία ησλ Πξνζθεξφλησλ.
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10. ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
10.1 Αλάζεζε ύκβαζεο
1.

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή
λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αλάζεζε
ηεο χκβαζεο γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη αλαδεηρζεί, θαηά ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, απηή κε ηε ρακειόηεξε ηηκή.

2.

ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν απνζηέιιεηαη έγγξαθε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.

10.2 Γλωζηνπνίεζε Απνηειεζκάηωλ Γηαγωληζκνύ
1.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην
δηαγσληζκφ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ.

10.3 Αθύξωζε δηαγωληζκνύ
1.

Ο δηαγσληζκφο κπνξεί λα αθπξσζεί πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ γηα εηδηθνχο θαη αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

2.

Αθχξσζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα
απνθαζηζηεί λννπκέλνπ φηη κηα ηέηνηα απφθαζε είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη ζπλάδεη
κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

3.

Οη Δλδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο / Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη
απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηνλ ιφγν ηεο ελδερφκελεο
αθχξσζεο.

10.4 Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή πκθωλίαο
1.

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη,
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Δπηζηνιή Απνδνρήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο πκθσλίαο. Αλ παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη ν Πξνζθέξσλ δελ
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ηφηε ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1.

2.

ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκςεη εθ λένπ ην
ζέκα ζην Αξκφδην Όξγαλν κε ζηφρν ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ επφκελε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9.3, πνπ
πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
απηνχ γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
ηνπ Πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ επφκελε πξνζθνξά πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη
πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο
πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο.
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3.

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε πκθσλία,
β. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Γεκνηηθφ Σακία ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ φηη δελ ππάξρνπλ
νθεηιέο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

4.

Ζ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Έληππν 3) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
πλεκκέλν Πξνζάξηεκα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)
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ΜΔΡΟ B: ΤΜΦΩΝΗΑ

ηελ Γεροζθήποσ ζήκεξα ηελ <εκεροκελία σπογραθής ηες Σύκβαζες>, εκέξα <εκέρα>,
ζην Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου
αθελφο κελ,
Ο Δήκος Γεροζθήποσ ν νπνίνο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Δήκαρτο ν νπνίνο ζα
θαιείηαη ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή»,

αθ’ εηέξνπ,
Ο/Ζ <επφλσκία Αλαδότοσ>, πνπ εδξεχεη ζηνλ/ελ <πόιε>, νδφο <οδός> θαη εθπξνζσπείηαη
λφκηκα απφ ηνλ/ηελ <ολοκαηεπώλσκο θαη παηρώλσκο λόκηκοσ εθπροζώποσ ηοσ
Αλαδότοσ>, πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο»,

ζπκθσλνχλ ηα εμήο :

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΟΜΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1.

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ηε χκβαζε απνηεινχλ, σο εληαία θαη αλαπφζπαζηα κέξε:
α.

Ζ παξνχζα πκθσλία

β.

Σα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ

γ.

Ζ απφ <εκεροκελία σποβοιής προζθοράς> πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη
νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ
Αλαδφρνπ.

ε πεξίπησζε δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πην πάλσ κέξε νη πξφλνηέο ηεο ζα εθαξκφδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ο θαζαρηζκός ηες δεκοηηθής παραιίας
Γεροζθήποσ κε πεηροζσιιέθηε.

2.

Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ απφ ../../.. <εκεροκελία σποβοιής προζθοράς Αλαδότοσ> πξνζθνξά ηνπ, θαζψο
θαη ζην άξζξν 3 ηνπ Μέξνπο Α ηεο απφ ../../.. <εκεροκελία αποζηοιής πρόζθιεζες ηες
σπουεθίοσς προζθέροληες από ηελ Αλαζέηοσζα Αρτή> Πξφζθιεζεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (αξ. Πξφζθιεζεο ............ <αρηζκός Πρόζθιεζες>).
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ
ΤΜΒΑΖ
1.

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ε εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο θαη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο είλαη 15 εξγάζηκεο εκέξεο.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΗ – ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ
1.

Ο Αλάδνρνο νξίδεη σο Τπεχζπλν ηνλ θχξην Κσρηάθο Λεάλδροσ, Δεκοηηθό Μεταληθό ν
νπνίνο θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.

2.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ζθνπνχο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη έθδνζε νδεγηψλ ζηνλ Αλάδνρν
θαη γεληθά γηα ηε δηαρείξηζε ηεο χκβαζεο, ζα νξίζεη Τπεχζπλν πληνληζηή, ν δηνξηζκφο
ηνπ νπνίνπ ζα θνηλνπνηεζεί γξαπηψο ζηνλ Αλάδνρν ακέζσο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο πκθσλίαο. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

3.

Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε, ζπγθαηάζεζε, έγθξηζε, πηζηνπνηεηηθφ ή απφθαζε απφ
νπνηνδήπνηε πξφζσπν απαηηείηαη απφ ηε χκβαζε ζα γίλεηαη γξαπηψο, εθηφο εάλ
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά.

4.

Οπνηεζδήπνηε πξνθνξηθέο νδεγίεο ή εληνιέο ζα ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν κεηάδνζήο
ηεο θαη ζα επηβεβαηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΚΥΩΡΖΖ
1.

Δθρψξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη ηε
χκβαζε ή κέξνο ηεο ζε ηξίηνπο.

2.

Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή κέξνο
ηεο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ,
ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

3.

Ζ έγθξηζε κηαο εθρψξεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειέζεη ή ην κέξνο πνπ
δελ έρεη εθρσξεζεί.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
1.

Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, πεξηνξίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηεο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά
πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.

2.

Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο κπνξεί, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, λα πξνβεί ζε λέα
ππεξγνιαβία ή ζε αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ πνπ είρε θαζνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, ή
λα αλαιάβεη ν ηεο ην κέξνο πνπ είρε δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα πινπνηήζεη
ππεξγνιάβνο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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3.

Γηα ηεο αλάγθεο ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ηκήκαηα ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν, ηελ ηαπηφηεηά
ηνπ θαζψο θαη έγγξαθε ηεθκεξίσζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο είλαη
ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ηεο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη.

4.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ζα
θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ηελ απφθαζή ηεο, δειψλνληαο ηεο ιφγνπο ζε πεξίπησζε πνπ
αξλεζεί λα παξαρσξήζεη ηελ έγθξηζε απηή.

5.

Ννείηαη φηη ε έγθξηζε ηέηνηαο αίηεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, δελ απαιιάζζεη ηνλ
Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε απφ ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ δπλάκεη ηεο χκβαζεο.

6.

Σπρφλ αιιαγή ππεξγνιάβνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζεσξείηαη φηη απνηειεί αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ.

7.

Ννείηαη φηη ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ αλαηίζεληαη ζε ππεξγνιάβν απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ
επηηξέπεηαη λα αλαηεζνχλ ζε ηξίηνπο απφ ηνλ ππεξγνιάβν.

8.

Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

9.

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηεο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη
ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηεο, ηεο αθξηβψο θαη γηα ηεο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή
ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ.

10. Δάλ ηεο ππεξγνιάβνο θξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ Τπεχζπλν πληνληζηή φηη
δελ είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν Τπεχζπλνο
πληνληζηήο δπλαηφλ λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν πάξαπηα είηε λα παξνπζηάζεη λέν
ππεξγνιάβν κε πξνζφληα θαη πείξα πνπ λα είλαη απνδεθηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο
αληηθαηαζηάηε είηε λα αλαιάβεη ν ηεο ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο
χκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
1.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ νπνηεζδήπνηε
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ή/θαη ηεθκεξίσζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, πνπ δπλαηφλ λα
ζρεηίδνληαη κε θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σα έγγξαθα απηά ζα
επηζηξέθνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.

2.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ν
ηειεπηαίνο δπλαηφλ εχινγα λα δεηά ψζηε λα εθηειέζεη ηε χκβαζε.

ΑΡΘΡΟ
8:
ΔΗΓΗΚΔ
ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ
1.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

ΣΟΤ

ΑΝΑΓΟΥΟΤ

–

ΣΖΡΖΖ

Ο Αλάδνρνο ζα ρεηξίδεηαη φια ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηε
χκβαζε σο πξνζσπηθά θαη απφξξεηα θαη, εθηφο ζην κέηξν πνπ δπλαηφλ λα είλαη
απαξαίηεην γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο, δελ ζα δεκνζηεχεη ή απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε
ζηνηρεία ηεο χκβαζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο
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Αξρήο ή ηνπ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Τπεχζπλνπ πληνληζηή. ε πεξίπησζε
έγεξζεο ηπρφλ δηαθνξψλ σο ηεο ηελ αλαγθαηφηεηα νπνηαζδήπνηε δεκνζίεπζεο ή
απνθάιπςεο γηα ηεο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο, ε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα είλαη
ηειεζίδηθε.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ
1.

Όια ηα παξαδνηέα, πνπ ζπληάζζνληαη ή εηνηκάδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο χκβαζεο, ζα πεξηέιζνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο
Αλάδνρνο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο, ζα παξαδψζεη φια απηά ηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο ηεο απφ
ηεο χκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΗΒΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, νξίδεηαη ζην πνζφ <ποζό οιογράθφς (ποζό
αρηζκεηηθώς)> Δπξψ. ηελ σο άλσ ακνηβή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α. Ζ
θαηαβνιή ηεο ελ ιφγσ ακνηβήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ
πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ εθδίδεη ν Αλάδνρνο.

2.

ηελ σο άλσ ακνηβή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παληφο είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, θαζψο θαη νη θάζε
είδνπο θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κππξηαθή
Ννκνζεζία. Ζ ακνηβή αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο.

3.

Ζ αλαπξνζαξκνγή ακνηβψλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απαγνξεχεηαη.

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
1. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε έθδνζε επηηαγήο ζην φλνκα ηνπ αλάδνρνπ, έλαληη
ηηκνινγίνπ ζε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην Έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο (Έληππν 2) θαη ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λννπκέλνπ φηη ε
αλαζέηνπζα αξρή ηθαλνπνηεζεί απφ ην απνηέιεζκα ηεο παξαδνηέαο εξγαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1.

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ε παξαιαβή ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο γίλεηαη απφ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα
ην ζθνπφ απηφ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην πιαίζην απηφ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο αθνξνχλ:
α.

ηελ έγθαηξε παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηνλ Αλάδνρν.

Β.

ηε ζπκβαηηθή επίβιεςε, ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ελζηάζεσλ θαη ηελ
παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, θαη ηελ πξφηαζε ηεο ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ
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έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο ηεο ηνλ Αλάδνρν.
2.

Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα
εμήο:
α.

ην έγθαηξν ή κε ηεο ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

Β.

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

3.

Κάζε παξαδνηέν ζεσξείηαη φηη έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα εθφζνλ εληφο
<αρηζκός εκερώλ οιογράθφς θαη αρηζκεηηθά – προηείλεηαη εληός 30 εκερώλ>
εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (εκεξνκελία πξσηνθφιινπ
παξαδνηένπ), δελ ππνβιεζνχλ εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζηνλ
Αλάδνρν ππνδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο φξνπο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

4.

ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ππνβιεζνχλ έγγξαθεο παξαηεξήζεηο
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεο ιάβεη ππφςε ηεο θαη λα πξνβεί ηεο
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ηνπ παξαδνηένπ εληφο <αρηζκός εκερώλ οιογράθφς θαη
αρηζκεηηθά – προηείλεηαη εληός 20 εκερώλ> εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ
παξαηεξήζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβάιεη εθ λένπ ην παξαδνηέν ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα επαλέιζεη κφλν κε έγγξαθεο
παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαδνηένπ ηεο αξρηθέο έγγξαθεο
ππνδείμεηο ηεο εληφο <αρηζκός εκερώλ οιογράθφς θαη αρηζκεηηθά – προηείλεηαη εληός
20 εκερώλ> εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ παξαδνηένπ. Αλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη
άπξαθηε, ηφηε ην παξαδνηέν ζεσξείηαη νξηζηηθά παξαιεθζέλ. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

5.

Με ηελ παξαιαβή θάζε παξαδνηένπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο επέξρεηαη
απηνδηθαίσο απφζβεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Με ηελ παξαιαβή θαη
ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ νινθιεξψλεηαη ην έξγν ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαη ιακβάλεη ρψξα απηνδηθαίσο ζησπεξή νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

6.

Σνπιάρηζηνλ <αρηζκός εκερώλ οιογράθφς θαη αρηζκεηηθά – προηείλεηαη 10 εκέρες>
εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ, είλαη
δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα δεηήζεη εγγξάθσο εχινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ή ηνπ
ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο. Ζ αίηεζε απεπζχλεηαη ηεο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία πξέπεη
λα απνθαζίζεη επ’ ηεο πξηλ απφ ην ρξφλν ιήμεο ππνβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ.
(ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

7.

Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ Παξαδνηέσλ κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή ζχκθσλα κε ηεο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, κφλν ηεο εμήο πεξηπηψζεηο :
i. εάλ απνδεδεηγκέλα ζπληξέμνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζενκελία, απεξγίεο,
θαηαιήςεηο ή ηεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, ερζξνπξαμίεο, πφιεκνη, θεξπγκέλνη ή κε,
απνθιεηζκνί, εμεγέξζεηο, ζηάζεηο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνί, θαηαηγίδεο,
θεξαπλνί, πιεκκχξεο, δηαβξψζεηο απφ λεξά πιεκκχξαο, εκθχιηεο δηαηαξαρέο,
εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ
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έιεγρν ησλ κεξψλ, ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
ή ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα νπνία δελ δχλαηαη λα
αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα κέξε κε ηε δένπζα θξνληίδα, ή (ΓΔΝ
ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)
ii. εάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλεο παξαιείςεηο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαη (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)
i. εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν θαη
εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ή (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)
ii. εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γίλεη απνδεθηφ
απφ ηνλ Αλάδνρν. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ
1.

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ππνβνιήο Παξαδνηένπ ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη Ρήηξα
Καζπζηέξεζεο Παξάδνζεο.

2.

Ζ ξήηξα, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δέθα επί ηοης
εθαηό οιογράθφς (10%) ηεο εκεξήζηαο πκβαηηθήο Αμίαο ησλ εξγαζηψλ ή ηνπ
Παξαδνηένπ.

3.

Σπρφλ ξήηξεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηα
πξνεγνχκελα εδάθηα, ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ.

4.

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξηδφκελσλ ρξφλσλ παξάδνζεο γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ
ππνβιεζεί ζπλνιηθά ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ πέληε επί ηοης
εθαηό οιογράθφς (5%) ηεο πκβαηηθήο Αμίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη
ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ησλ εηδηθά
αλαθεξφκελσλ ζην Άξζξν 15.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΓΓΤΖΔΗ (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)
1.

Ωο εγγχεζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ηελ ππ. Αξηζ. <αρηζκός εγγσεηηθής επηζηοιής>
εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο <επφλσκία Τράπεδας> Σξάπεδαο, πνζνχ <ποζό οιογράθφς
θαη ποζό αρηζκεηηθώς Δπξώ >.

2.

Ζ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, νπφηαλ θαη ζα επηζηξαθεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ
Αλάδνρν.

3.

Ζ εγγχεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηεο ρσξίο θακία
δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε
απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηεο φξνπο ηεο παξνχζαο.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
1.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν, λα αλαζηείιεη
κέξνο ή φιεο ηηο πιεξσκέο, αλ ν Αλάδνρνο αζεηήζεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηεο χκβαζεο
ή δελ έρεη αληαπνθξηζεί ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ.

2.

Αλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ άξζξν ζπλερηζηνχλ γηα δεθαηέζζεξηο (14)
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δχλαηαη, αλ
ην επηζπκεί, λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε.

3.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ηεο ηνλ
Αλάδνρν ηξηάληα (30) εκεξψλ.

4.

Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πάξεη
άκεζα κέηξα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο, γηα ζθνπνχο κείσζεο ησλ ζπλεπαγφκελσλ
δαπαλψλ ζην ειάρηζην.

5.

Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο θακηά πιεξσκή δελ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο γηα
ππεξεζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο
χκβαζεο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νκαιφ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο.

6.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πνπ δηέπεη ηε
χκβαζε.

7.

ε θάζε πεξίπησζε φπνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη απνδεκηψζεηο, κπνξεί λα ηεο
αθαηξέζεη απφ νπνηαδήπνηε νθεηιφκελα ηεο ηνλ Αλάδνρν πνζά ή λα δηεπζεηεζνχλ κέζσ
ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο εάλ έρεη ππνβιεζεί εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο.

8.

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπηζησζείζα δεκηά πνπ ππέζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππεξβαίλεη ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ν Αλάδνρνο θαιείηαη, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ επνκέλνπ εδαθίνπ 9, λα θαιχςεη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηε δεκηά πνπ
ππέζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή.

9.

Παξά ηεο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ εδαθίνπ 8, φηαλ ε δεκηά απηή πνπ ππέζηε ην Γεκφζην,
πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο γηα πηζηή εθηέιεζε, δελ ππεξβαίλεη πνζφ ηεο απηφ
θαζνξίδεηαη κε εγθχθιην ηεο Αξκφδηαο Αξρήο (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο), ε
Αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα κε δηεθδηθήζεη απνδεκηψζεηο απφ ηνλ
Αλάδνρν. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ)

10. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ δπλαηφ λα
πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ
1.

Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζχκθσλα κε ηεο
Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ
Γηθαζηεξίσλ.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ
1.

Σξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο παξνχζαο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ δελ ζίγεη νπζησδψο
ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζηελ
παξνχζα κεξψλ, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε σο αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο.

πληαρζείζα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ηξία πξσηφηππα φπνπ δχν πξσηφηππα πξννξίδνληαη γηα
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα πξσηφηππν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη ππνγξαθείζα ηελ <εκέρα>,
<XX/XX/20XX>.
«ραξηόζεκα»

Εθ κέροσς θαη γηα ιογαρηαζκό ηες Αλαζέηοσζας Αρτής:
Μάξηπξεο:

1. Τπνγξαθή: .............................................
Τπνγξαθή: ............................................
Όλνκα: ..................................................
Σίηινο: ...................................................
2. Τπνγξαθή: .............................................
Όλνκα: ..................................................
Όλνκα: .................................................

Εθ κέροσς θαη γηα ιογαρηαζκό ηοσ Αλαδότοσ:
Μάξηπξεο:

1. Τπνγξαθή: .............................................
Τπνγξαθή: .............................................
Όλνκα: ..................................................
Σίηινο: ..................................................
3. Τπνγξαθή: .............................................
Όλνκα: ..................................................
Όλνκα: .................................................
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΝΣΤΠΩΝ
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ
ΔΝΣΤΠΟ 1:

ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΝΣΤΠΟ 2:

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΔΝΣΤΠΟ 1
ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Δηαγφληζκός αρ. 7/2020
1.

Αλαθεξφκαζηε

ζηελ

πξνζθνξά

πνπ

έρνπκε

ππνβάιεη

γηα

“εθκίζζωζε

πεηξνζπιιέθηε κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ γηα θαζαξηζκό ηεο δεκνηηθήο παξαιίαο
Γεξνζθήπνπ” , ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνζθέξνληεο δελ
έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ.
2. Γλσξίδνπκε φηη κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ:
(α) απνζύξνπκε ηελ πξνζθνξά καο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, ή
(β) έρνληαο εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο καο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ
πεξίνδν ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζνπκε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ύκβαζεο:
(η)

έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζνπκε εκπξόζεζκα νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεηηθό
θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή λα εθπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από
ηε ζπκκεηνρή καο ζην δηαγσληζκό, ή

(ηη)

έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςνπκε ηε ύκβαζε,

είλαη δπλαηό λα καο επηβιεζνύλ νη πην θάηω θπξώζεηο:
α.

απνθιεηζκφ απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο, θαη

β.

ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε
ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο
ζχκβαζεο.

3. Επηπξόζζεηα αλαιακβάλοσκε ηελ σποτρέφζε λα θαηαβάιοσκε ζηελ Αλαζέηοσζα
Αρτή, φς αποδεκίφζε ποζό ίζο κε ηο 10% ηες ηηκής ηες προζθοράς κας ή ηοσ
κέροσς ασηής ποσ έτεη αποζσρζεί.
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Εθπξνζώπνπ ηνπ

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο

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

Αξ. Δειηίνπ Σαπηόηεηαο/Δηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο

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

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο

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

Ηκεξνκελία

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1
Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ θαη/ή λνκηθώλ πξνζώπσλ λα αλαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία
γηα ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.
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ΔΝΣΤΠΟ 2
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξνο: Γήκν Γεξνζθήπνπ
Θέκα: Δθκίζζωζε πεηξνζπιιέθηε γηα θαζαξηζκό ηεο δεκνηηθήο παξαιίαο Γεξνζθήπνπ
Αξ. Γηαγσληζκνχ: 7/2020
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ:

20 Μαξηίνπ 2020 (11:00)

1. Αθνχ κειέηεζα/κε ηνπο φξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ θαη αθνχ έρνπκε απνθηήζεη
πιήξε αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εκείο νη ππνθαηλφκελνη, αλαιακβάλνπκε λα
αξρίζνπκε, εθηειέζνπκε θαη ζπκπιεξψζνπκε ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα
Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ θαη γηα ηηο πην θάησ ηηκέο.

Πεξηγξαθή

ώξεο

Σηκή αλά
ώξα ζε €

ύλνιν ζε €

Δθκίζζσζε πεηξνζπιιέθηε / νρήκαηνο
κε ηππνδχλακε 140 HP σο 200 HP (κε
ρεηξηζηή ηνπ), γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο
δεκνηηθήο παξαιίαο Γεξνζθήπνπ απφ
θξνθάιεο θαη ζπζζψξεπζε ηνπο ζε
ζσξνχο. (Ζ απνκάθξπλζε είλαη
επζχλε ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ)

80.0

……………€

……………………€

Α/Α

1

2. πκθσλνχκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρχεη γηα πεξίνδν ίζε κε απηή πνπ νξίδεηαη
ζην Άξζξν 7 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ζα καο δεζκεχεη θαη ζα κπνξεί λα
γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο.
3. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε πκθσλία, ε πξνζθνξά καο απηή καδί κε ηε
γξαπηή απνδνρή ζαο ζα απνηεινχλ δεζκεπηηθφ πκβφιαην κεηαμχ καο.

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζψπνπ ηνπ

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο

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

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο

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

Ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο

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

Ζκεξνκελία

......................................................................
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ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1

Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

Μάξηπξαο (Όλνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεχζπλζε)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ θαη/ή λνκηθώλ πξνζώπσλ λα αλαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία
γηα ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.
εκείσζε 2: Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Εθπξόζσπό ηνπ.

ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΟΔΟΣΕ:
«Επηζύξεηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη παξάιεηςε ππνβνιήο όισλ ησλ
βεβαηώζεσλ, εληύπσλ, πηζηνπνηεηηθώλ, δειώζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ
δηαγσληζκνύ, απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζαο.»
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