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Α΄ ΓΔΝΗΚΑ

1.

Ο Δήκνο Πάθνπ δέρεηαη πξνζθνξέο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεσο ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ ηνπ Δήκνπ, ζηνλ
φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο Δεκνηηθήο Αγνξάο.

2.

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν, λα απεπζχλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ
Πξνζθνξψλ ηνπ Δήκνπ Πάθνπ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην Κηβψηην Πξνζθνξψλ ηνπ Δήκνπ (είζνδνο
Δεκνηηθνχ Μεγάξνπ, Πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ) κέρξη ηελ Παξαζθεπή 5 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ώξα
12.00. ην θάθειν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΔΩ
ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ».

3.

Ο Δήκνο Πάθνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ηελ ςειφηεξε σο πξνο ηελ ηηκή πξνζθνξά εθφζνλ
πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Δηαγσληζκνχ.

4.

Οη πξνζθνξνδφηεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιεια ηα εμήο έληππα
φπσο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ:






Έληππν 1: Πξνζσπηθά ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο
Έληππν 2: Δέζκεπζε κε απφζπξζεο ηεο πξνζθνξάο
Έληππν 3: Yπφδεηγκα δήισζεο πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο
Έληππν 4: Τπφδεηγκα βεβαίσζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
Έληππν 5: Yπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

5.

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα απνθιείεηαη, φπνπ θξίλεηαη εληειψο
απαξαίηεην, ε ρξεζηκνπνίεζε αγγιηθήο ή άιιεο νξνινγίαο.

6.

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ζηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζψπσλ
απφ πξφζσπν πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ δεζκεχεηαη ζπκβαηηθά. Σα έμνδα ηεο εηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Β΄ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ KAI ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ

1.

Ο Δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεσο θαθεζηηαηνξίνπ ηνπ Δήκνπ ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ
ηεο Δεκνηηθήο Αγνξάο, νη ρψξνη, ην κέγεζνο θαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν
αξρηηεθηνληθφ ζρέδην (Παξάξηεκα Ι).

2.

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή θνηλνπξαμίεο
θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα λφκηκα ζηελ Κχπξν ή ζε άιιν θξάηνο
κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ) ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΕΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ
έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δηεζλή πκθσλία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή έρνπλ ππνγξάςεη
θαη θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. ή κε ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία.
Οη θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α. Όηη ζηελ Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ.
β. Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο θνηλνπξαμίαο πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ
Κχπξν ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ) ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (ΕΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δηεζλή πκθσλία πεξί
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. ή κε ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία.
Οη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο
ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία, ηφηε απηή δελ ζα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

3.

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα είηε ζε κία κφλν
θνηλνπξαμία. Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, o κέηνρνο θαη δηεπζπληήο
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ηνπ πξέπεη λα ππνγξάςεη αλέθθιεηε πξνζσπηθή εγγχεζε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
αδεηνχρνπ ρξήζεσο θαη φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη νπνηαζδήπνηε αλαλέσζήο ηεο.
4.

Η πεξίνδνο άδεηαο ρξήζεσο ζα είλαη νθηψ (8) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ
δηθαηψκαηνο. Η έλαξμε θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο ζα αξρίζεη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Δήκνπ θαη ηνπ πξνζθνξνδφηε πνπ ζα επηιεγεί. Με ηε ιήμε ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ νθηψ (8) ρξφλσλ, ε ζχκβαζε ηεξκαηίδεηαη απηνκάησο θαη δελ πθίζηαηαη δηθαίσκα
αλαλέσζεο. Mε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο ν αδεηνχρνο ρξήζεσο ππνρξενχηαη λα εθθελψζεη ακέζσο ην
ρψξν θαη λα ηνλ παξαδψζεη ζηνλ Δήκν ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηνλ είρε παξαιάβεη.

5.

Οξίδεηαη ην πνζφ ησλ €500 σο ην ειάρηζην κεληαίν πνζφ γηα ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ.
Οπνηνλδήπνηε κεληαίν πνζφ κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ €500 ζα απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
Σν κεληαίν δηθαίσκα άδεηαο ρξήζεσο ζα ππφθεηηαη ζε αχμεζε 7% αλά δηεηία. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαθεζηηαηνξίνπ λα γίλεη ην αξγφηεξν ζε 4 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

6.

Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ην κεληαίν δηθαίσκα πξνθαηαβνιηθά, θάζε κήλα. Οπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ κεληαίνπ δηθαηψκαηνο, εθηφο απφ ηηο άιιεο ζπλέπεηέο ηεο νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο άδεηαο ρξήζεσο, ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ πιεξσκή λφκηκνπ ηφθνπ.

7.

Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο ζα είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη δελ ζα έρεη δηθαίσκα
ππελνηθίαζεο/ππεθκίζζσζεο, εθρψξεζεο ή παξάδνζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ή εθρψξεζεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηθαησκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν.

8.

Ο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά σο θαθεζηηαηφξην. ην πιαίζην απηφ, ν πξνζθνξνδφηεο πνπ ζα
επηιεγεί πξέπεη λα εμαζθαιίζεη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο φιεο ηηο άδεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ σο θαθεζηηαηνξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο άδεηαο πψιεζεο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο.

9.

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηηξεπφκελε επαγγεικαηηθή ρξήζε δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζή ηεο
είηε κεξηθψο είηε νιηθψο.

10.

Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο είλαη ππφρξενο λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δήισζε, ππνγξαθφκελε απφ
ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ή ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζψπσλ απφ ην ζπληνληζηή (Leader) ηεο, κε
ηελ νπνία λα δειψλεηαη ην άηνκν ην νπνίν ζα πξνηαζεί ζηελ Αξκφδηα Αξρή (Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ) γηα
έγθξηζε σο ππεχζπλνο/δηεπζπληήο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν άηνκν ην νπνίν ζα
εγθξηζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή, ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Δήκνπ.

11.

Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο ππνρξενχηαη:
(α) λα εμαζθαιίζεη φιεο ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ππνζηαηηθνχ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε απηή.
(β) λα θέξεη ην βάξνο θαη λα θαηαβάιιεη φινπο ηνπο νθεηιφκελνπο θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη θάζε
άιινπ είδνπο επηβαξχλζεηο πνπ βαξχλνπλ ην δηθαίσκα άδεηαο ρξήζεσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμφδσλ
Τδαηνπξνκήζεηαο, Ηιεθηξηζκνχ, Τπεξεζηψλ Σειεθσληθήο Επηθνηλσλίαο/ Δηαδηθηχνπ) θαη είλαη ή ζα
είλαη θαηαβιεηέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ Νφκσλ, Καλνληζκψλ θαη Δηαηαγκάησλ,
εθηφο απφ ηα ηέιε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ηέιε απνρέηεπζεο θαη θνηλφρξεζηα έμνδα.
(δ) λα αθνινπζεί ηνπο Δεκνηηθνχο Καλνληζκνχο ή ηηο γεληθέο νδεγίεο πνπ ζα εθδίδεη ν Δήκνο απφ θαηξφ
ζε θαηξφ ζε ζρέζε κε ηελ θαηνρή ή ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο Δεκνηηθήο
Αγνξάο.
(ε) λα ρξεζηκνπνηεί ην ππνζηαηηθφ κε ηε δένπζα επηκέιεηα θαη θξνληίδα. Ο Δήκνο δελ ζα θέξεη επζχλε ζε
πεξίπησζε αγσγήο ελαληίνλ ηνπ απφ ηξίηα πξφζσπα γηα νριεξία, δεκηά, ελφριεζε ή ζηέξεζε αλέζεσο
θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ζηελ πιεξσκή απνδεκηψζεσλ.
(ζη) λα έρεη ππφςε ηνπ φηη νη ηηκέο, ε πνηφηεηα, ε πνζφηεηα, ε θαζαξηφηεηα θαη γεληθά ε νκαιή ιεηηνπξγία
ηνπ ππνζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ Δήκν Πάθνπ κέζσ ησλ
αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ.
(δ) λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ.
(ε) λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φινπο ηνπο φξνπο-πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζέζνπλ νη αξκφδηεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο πξνο ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ σο
θαθεζηηαηνξίνπ.
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(θ)

Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο
ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, γλσζηφ σο ΗACCP ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα
αθνινπζεί θαη αλάινγα κε ηνλ θχθιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
(η) λα αλαξηάεη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ είζνδν ηνπ ππνζηαηηθνχ ηνλ εγθεθξηκέλν θαηάινγν απφ ην
Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθνληαη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε πνπ ζπλάδνπλ κε ηε
ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ θαη λα εθδίδεη αλαιπηηθέο απνδείμεηο ζε ζρέζε κε ηελ πψιεζε
νηλνπλεπκαηνδψλ πνηψλ.
11. Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο δεζκεχεηαη επίζεο γηα ηα αθφινπζα:
(α) λα δηαηεξεί ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ κε φια ηα ζπζηαηηθά, πξάγκαηα, παξαξηήκαηα θαη
εμαξηήκαηα πιήξσο επηδηνξζσκέλα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ρξήζεσο θαη
λα ην/ηα αλαλεψλεη θαη/ή επηδηνξζψλεη ακέζσο φηαλ ν ηδηνθηήηεο αμηψζεη ηνχην θαη λα πιεξψλεη
απνδεκηψζεηο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνμελεζεί ζην ρψξν, εμαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ νη νπνίεο ζα
νθείινληαη ζε θπζηθή θζνξά.
(β) να εμαζθαιίδεη πξνο φθεινο θαη ηνπ Δήκνπ έλαληη παληφο αηπρήκαηνο, ηφζν ηνπο ππαιιήινπο ηνπ φζν θαη
ηνπο πειάηεο ή επηζθέπηεο ηνπ αθηλήηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ έλαληη φισλ ησλ θηλδχλσλ γηα νιφθιεξε
ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ρξήζεσο. Ο Δήκνο δελ ζα θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ αδεηνχρνπ ρξήζεσο ή ησλ
αδεηνχρσλ αληηπξνζψπσλ, εξγαηψλ, ππαιιήισλ, ππεξεηψλ ηνπο ή έλαληη νπνησλδήπνηε πξνζψπσλ
επηζθεπηφκελσλ ή πξνζεξρφκελσλ ζην ππνζηαηηθφ απφ νπνηαλδήπνηε αηηία γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ην
νπνίν ζα ζπκβεί ή βιάβε ή δεκηά πνπ ζα πξνμελεζεί ζε αληηθείκελν ή πεξηνπζία εληφο ηνπ ππνζηαηηθνχ. ε
πεξίπησζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηνπ Δήκνπ, ν αδεηνχρνο ρξήζεσο ζα απνδεκηψζεη πιήξσο ηνλ
Δήκν γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ή δαπάλεο αλαγθαζηεί λα θαηαβάιεη.
(γ) λα δηαηεξεί ηελ πδξαπιηθή θαη ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ππνζηαηηθνχ ζε θαιή θαη ιεηηνπξγήζηκε
θαηάζηαζε κε δηθά ηνπ απνθιεηζηηθά έμνδα. Ο Δήκνο δελ ζα θέξεη νπνηαλδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ
ειάηησζε, νθεηιφκελε ζε νπνηνλδήπνηε ιφγν, είηε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είηε ηνπ λεξνχ ζηνλ ππφ
αλαθνξά ρψξν.
(δ) λα επηηξέπεη ζηνλ Δήκν Πάθνπ ή ζε αληηπξνζψπνπο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο λα
εηζέξρνληαη ζε εχινγν ρξφλν ζην ππνζηαηηθφ κε ζθνπφ ηελ επηζεψξεζε θαη δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ (ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα) ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε
λφκηκε ρξήζε ηνπ κε βάζε ηνπο φξνπο άδεηαο ρξήζεσο, θαζψο θαη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ζθνπφ. Ο
αδεηνχρνο ρξήζεσο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο απηνχ/ψλ, θαζψο θαη λα επηηξέπεη λα
πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ επηδηνξζψζεσλ.
(ε) λα κε ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ γηα θπβεία ή γηα λα παίδνληαη νπνηαδήπνηε άιια
παηρλίδηα ή λα αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο ή εθδειψζεηο νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δήκνπ
πξνθαινχλ ή πηζαλφλ λα πξνθαινχλ νριεξία ή δελ ζπλάδνπλ κε ην ζθνπφ ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο
ρξήζεσο.
(ζη) λα κε ζπληεξεί θαηνηθίδηα ή άιια δψα ζην ρψξν.
12. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγνδνηείηαη πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ ρψξνπ. Εάλ ν Δήκνο δηαπηζηψζεη φηη ε εμππεξέηεζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε ην πθηζηάκελν
πξνζσπηθφ, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ πξνζθνξνδφηε πνπ ζα επηιεγεί, θαη απηφο κε ηε ζεηξά
ηνπ λα ζπκκνξθσζεί, ηελ αλάινγε αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρσξίο νπνηαλδήπνηε
επηβάξπλζε ηνπ Δήκνπ. Ο Δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ παχζε θαη αληηθαηάζηαζε
νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ν νπνίνο θαηά ηε γλψκε ηνπ Δήκνπ δελ πιεξνί ηηο πξναλαθεξζείζεο
πξνυπνζέζεηο.
13. Ο πξνζθνξνδφηεο πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηεί ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηνλ εζσηεξηθφ
αίζξην ρψξν ηεο Δεκνηηθήο Αγνξάο θαζψο θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν πνπ πεξηβάιιεη ην θηίξην, κία ζεηξά, κε
ην εθάζηνηε ηζρχνλ δηθαίσκα ρξήζεο δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
14. Σα έμνδα γηα ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ επίπισζεο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ ζα
βαξχλνπλ ηνλ αδεηνχρν ρξήζεσο. Ο φξνο «εμνπιηζκφο» πεξηιακβάλεη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο αιιά θαη φια ηα
είδε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ.
15. Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο δελ δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί, κεηαηξέπεη ή επεκβαίλεη ζηελ θαηαζθεπή ή
δηαξξχζκηζε ησλ ππνζηαηηθψλ ή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πξαγκάησλ, παξαξηεκάησλ ή εμαξηεκάησλ ή λα
πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε πξνζζήθεο ή λα ηξνπνπνηεί ηνπο ηνίρνπο, ηα παηψκαηα ή ηε ζηέγε ησλ
θαιπκκέλσλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ. Κάζε ηέηνηα κεηαηξνπή ή ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ή δηακφξθσζε
εληφο θαη εθηφο ηνπ ππνζηαηηθνχ ζα ζεσξείηαη κφληκε, θαζψο ζα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Δήκν.
Εμππαθνχεηαη φηη ν Δήκνο δελ ζα ππέρεη θακηάλ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ αδεηνχρνπ ρξήζεσο ζε ζρέζε
κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο.
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16. Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηήζεη νπνηαλδήπνηε θαηαζθεπή ζηνλ ρψξν ή λα εθζέηεη
νπνηαλδήπνηε δηαθήκηζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ ππνζηαηηθνχ, λα δσγξαθίδεη ή άιισο πσο εθζέηεη
ζηηο ζχξεο, παξάζπξα ή εμσηεξηθά κέξε απηψλ νπνηαλδήπνηε δηαθήκηζε ή λα ηξνπνπνηεί ηνπο
ρξσκαηηζκνχο ηνπ ππνζηαηηθνχ, εθηφο κφλν θαηφπηλ ηεο γξαπηήο ζπλαίλεζεο ηνπ Δήκνπ. Η θαηαζθεπή θαη
έθζεζε πηλαθίδαο ηνπ ρψξνπ ζα γίλεη κε ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δήκνπ.
17. Η ηνπνζέηεζε ζπζθεπήο θιηκαηηζκνχ ή ζέξκαλζεο ή εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρσξίο ηε
γξαπηή έγθξηζε ηνπ Δήκνπ απαγνξεχεηαη. Οηαδήπνηε κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Δήκνπ.
18. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε πξνβιεπφκελν απφ ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία ή/θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο.
19. ε πεξίπησζε πνπ ν αδεηνχρνο ρξήζεσο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή
παξαιείπεη λα εθηειεί ή παξαβηάδεη ηνπο πην πάλσ φξνπο, ν Δήκνο έρεη ην δηθαίσκα φπσο κε πξνεηδνπνίεζε
30 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο, ρσξίο λα είλαη ππεχζπλνο
γηα απνδεκηψζεηο πξνο απηφλ.
20. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αδεηνχρνο ρξήζεσο αξλεζεί ή παξαιείςεη λα παξαδψζεη ην ππνζηαηηθφ ζην
Δήκν ζηε ιήμε ή ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πεξηφδνπ άδεηαο ρξήζεσο, ζα ζεσξείηαη φηη ην θαηέρεη παξάλνκα
ή/θαη παξάλνκα επεκβαίλεη επί ηνχηνπ.
21. ε πεξίπησζε ιήμεο, αθχξσζεο θαη/ε ηεξκαηηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ν θάζε αδεηνχρνο ρξήζεσο
είλαη ππφρξενο λα εγθαηαιείςεη ην ππνζηαηηθφ ην νπνίν ζα πεξηέιζεη ζην Δήκν ειεχζεξν θαηνρήο θαη
ρξήζεο θαη ν αδεηνχρνο ρξήζεσο δελ ζα δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
22. Ο θάζε αδεηνχρνο ρξήζεο, είλαη ππφρξενο φπσο θαηά ηε ιήμε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο
άδεηαο ρξήζεσο, επαλαθέξεη ην ππνζηαηηθφ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη εληφο ινγηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ννείηαη φηη ν θάζε αδεηνχρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζην Δήκν
ην ππνζηαηηθφ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Κάζε βιάβε ή θζνξά ηνπ ππνζηαηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
άδεηαο ρξήζεσο, ζα βαξχλεη ηνλ αδεηνχρν ν νπνίνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδηνξζψλεη ηε δεκηά ρσξίο
θαζπζηέξεζε. Εμαηξείηαη κφλν ε θπζηθή θζνξά ε νπνία ζα πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκθσλεκέλε θαη
ζπλεζηζκέλε ρξήζε.
23. Ο αδεηνχρνο ρξήζεσο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο πέξαλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Δηαγσληζκνχ φπνπ εθαξκφδνληαη, λα κεξηκλήζεη πξφζζεηα φπσο εληφο 7 (επηά)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επηζηνιήο θαηαθχξσζεο:
(α) πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ εγγξάθνπ άδεηαο ρξήζεσο θαη λα ππνβάιεη ζην Δήκν εγγχεζε
πηζηήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (€3.000) (ζχκθσλα κε ην πξφηππν Έληππν 6) θαη
πεξίνδν ηζρχνο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο ν
αδεηνχρνο ρξήζεσο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαλεψλεη ηελ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο γηα πνζφ θαη ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα θαζνξίζεη ν Δήκνο.
(β) ππνβάιεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Έληππν 7.
24. Ο Δήκνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνλ αδεηνχρν ρξήζεσο, εθφζνλ θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα δηθαηψκαηα
θαη εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππφινηπεο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, λα θαηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην
ππνζηαηηθφ ειεχζεξα θαη απξφζθνπηα, ρσξίο νπνηαδήπνηε εκπφδηα απφ ηνλ Δήκν ή άιιν πξφζσπν πνπ
πηζαλφλ λα πξνβάιεη νπνηαλδήπνηε αμίσζε ελαληίνλ ηνπ ή κέζσ ηνπ Δήκνπ.
25. Όινη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ έγγξαθν είλαη νπζηψδεηο θαη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνζθνξά. Η ζχκβαζε άδεηαο
ρξήζεσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνλννχληαη ζε απηή, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
παξφληνο Δηαγσληζκνχ θαη νπνηαδήπνηε πξφηαζε πνπ ζπγθξνχεηαη κε απηνχο ζα ζεσξείηαη σο απφθιηζε
απφ ηνπο φξνπο ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη ζα απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI
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ΔΝΣΤΠΟ 1
ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζθέξνληνο:
………………………………………………………………………………………………………….
2. Αξηζκφο Σαπηφηεηαο/Δηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο:
………………………………………………………………………………………………………….
3. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:
………………………………………………………………………………………………………….
4. Yπεθφνηεηα:
………………………………………………………………………………………….........................
5. Επάγγεικα:
…………………………………………………………………………………………………………

6. Δηεχζπλζε θαηνηθίαο:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
7. Δηεχζπλζε εξγαζίαο (εάλ εθαξκφδεηαη):
…………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
8. Σειέθσλν / Tειενκνηφηππν επηθνηλσλίαο: …………………………….. ……………………………
9. Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν επηθνηλσλίαο: ……………………………………………………………...


Εάλ θνηλνπξαμία θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ:

10. Aξ. Μεηξψνπ Φ.Π.Α. ……………………….. (ρψξα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Φ.Π.Α.) ……………...
11. Aξ. Εγγξαθήο Εηαηξείαο:
………………………………………………………………………………

12. Αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζα απαζρνινχληαη ζην ππνζηαηηθφ:
…………………………………………….
13. Δειψζηε εάλ δηαηεξείηε ήδε ππνζηαηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ή έρεηε ζρεηηθή πείξα ζε απηή ηελ
δξαζηεξηφηεηα.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Εθπξνζψπνπ ηνπ: ………………………………………………….
Ηκεξνκελία: ………………………………………………….
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ΔΝΣΤΠΟ 2
ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηαγωληζκόο αξ. ΠΔΔ 1/2021
1. Αλαθεξφκαζηε ζηελ πξνζθνξά πνπ έρνπκε ππνβάιεη γηα ηελ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΔΩ
ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ, 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) απνζχξνπκε ηελ πξνζθνξά καο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ή
(β) έρνληαο εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο καο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ
πεξίνδν ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζνπκε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο:
(η)
έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζνπκε εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεηηθφ
θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή ηελ Εγγχεζε Πηζηήο Εθηέιεζεο πκβνιαίνπ θαη/ή λα εθπιεξψζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζην δηαγσληζκφ, ή
(ηη) έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςνπκε ηε χκβαζε,
ζα 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. Επηπξφζζεηα αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέωζε λα θαηαβάινπκε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ωο
απνδεκίωζε πνζό ίζν κε ην 5% ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο καο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ έρεη
απνζπξζεί.
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Εθπξνζψπνπ ηνπ
Όλνκα ππνγξάθνληνο

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

Αξ. Δειηίνπ Σαπηφηεηαο/Δηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο

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

Ιδηφηεηα ππνγξάθνληνο
Ηκεξνκελία

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1
Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ λα αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία γηα
ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.

8

ΔΝΣΤΠΟ 3
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Πξνο: ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ

Θέκα: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΔΩ ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ
ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

Αξ. Δηαγσληζκνχ:

ΠΔΔ 1/2021

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ:

5/2/2021

Τπεπζχλσο δειψλσ φηη:
α.

Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί νξηζηηθά κε απφθαζε θππξηαθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ γηα
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο 98/773/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ), γηα δσξνδνθία (φπσο απηή νξίδεηαη
αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ), απάηε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 1995), ή γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (φπσο απηέο νξίδνληαη
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ),

β.

Δελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο,

γ.

Δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο,

δ.

Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ δηαγσγή, βάζεη
απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ,

ε.

Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα,

ζη.

Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ
ηζρχεη ζηε Κππξηαθή Δεκνθξαηία / ζηε ρψξα φπνπ είκαη εγθαηεζηεκέλνο δειαδή ηελ
.................... <να διαγραθεί όηι δεν ιζχύει>, θαηά ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,

Όπνηα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη λα δηαγξαθεί θαη ζην ρψξν πνπ αθνινπζεί λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
............................................................
Τπνγξαθή:
Όλνκα ππνγξάθνληνο:
Αξ. Δειηίνπ Σαπηφηεηαο/Δηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο:
Ιδηφηεηα ππνγξάθνληνο:

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο ή ζπκκεηέρνληνο ζε θνηλνπξαμία <να διαγραθεί όηι δεν ιζχύει>
Όλνκα:............................................................................................................................
Υψξα εγθαηάζηαζεο: ..................Δηεχζπλζε:.................................................................
......................................................................................................Σαρ.Κηβ.....................
Δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή)............................................................
.....................................................................................................Σαρ. Κηβ. ..................
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο ............................... Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο .............................
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ΔΝΣΤΠΟ 4
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΔΒΑΗΩΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

Πξνο: ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ

Θέκα: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΔΩ ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ
ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

Αξ. Δηαγσληζκνχ:

ΠΔΔ 1/2021

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ:

5/2/2021

Τπεχζπλα βεβαηψλσ φηη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο κνπ, έρσ ιάβεη ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηε Δεκνθξαηία θαη εθαξκφδνληαη ζην ρψξν παξνρήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.

Τπνγξαθή :

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο:

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

Αξ. Δειηίνπ
Σαπηφηεηαο/Δηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο:

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

Ιδηφηεηα ππνγξάθνληνο:

..........................................................
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ΔΝΣΤΠΟ 5
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο : ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ

Θέκα: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΔΩ ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ
ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

Αξ. Δηαγσληζκνχ:

ΠΔΔ 1/2021

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ:

5/2/2021

1. Αθνχ κειέηεζα/κε ηνπο φξνπο ησλ Εγγξάθσλ Δηαγσληζκνχ θαη αθνχ έρσ/νπκε απνθηήζεη πιήξε
αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπκθσλψ/νχκε λα αλαιάβσ/νχκε ηελ ρνξήγεζε Άδεηαο
Υξήζεο ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ ζηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ζχκθσλα ηα Έγγξαθα
Δηαγσληζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ € .................................. (νινγξάθσο €
………………………………………θαη ............................................ζέλη), ζπλ Φ.Π.Α., θάζε ρξφλν
(δψδεθα κεληαίεο δφζεηο €...........................................+ Φ.Π.Α.) γηα πεξίνδν 8 ρξφλσλ.

2. Αλ ε πξνζθνξά καο γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλσ/νπκε λα θαηαζέζσ/νπκε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Πηζηήο
Εθηέιεζεο, γηα πνζφ θαη ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Έγγξαθα Δηαγσληζκνχ.
3. πκθσλψ/νχκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρχεη γηα πεξίνδν ίζε κε πέληε (5 ) κελψλ, ζα κε/καο
δεζκεχεη θαη ζα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο.
4. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε ζχκβαζε, ε πξνζθνξά καο απηή καδί κε ηε γξαπηή
απνδνρή ζαο ζα απνηεινχλ δεζκεπηηθφ ζπκβφιαην κεηαμχ καο.

ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Εθπξνζψπνπ ηνπ:

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο:

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

Αξ. Δειηίνπ Σαπηφηεηαο/Δηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο:

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

Ιδηφηεηα ππνγξάθνληνο:

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

Ηκεξνκελία:

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

ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ/Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Να αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο
ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
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Όλνκα Πξνζθέξνληνο: ………………………………………………………………………………...
Δηεχζπλζε: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Aξ. Μεηξψνπ Φ.Π.Α. ……………………. (ρψξα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Φ.Π.Α.)……………………
Αξ. Εγγξαθήο εηαηξείαο: ……………………………………….
Hκεξνκελία: ……………………………………………………
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ΔΝΣΤΠΟ 6
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΗΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ζκεξνκελία ιήμεο ...................................
Πξνο
____________________________________________________
(απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελνπ «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»)

Αμηφηηκε Κχξηε,

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Αξηζκόο------------------πκβόιαην Αξ.------------------------

Επεηδή έρνπκε πιεξνθνξεζεί φηη έρεηε ζπκβιεζεί κε ηνπο θπξίνπο ---------------------------------------------------------------------------------- (απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελσλ «ν Αλάδνρνο»)
γηα ηελ θαηαζθεπή/εθηέιεζε/παξνρή ηνπ/ηεο ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (απφ εδψ θαη ζην εμήο ηνπ ζπκβνιαίνπ
απηνχ θαινχκελνπ «ην πκβφιαην») κε Πνζφ πκβνιαίνπ € ----------------------------------,
(νινγξάθσο --------------------------------------------------------------------------------------- Επξψ θαη ----------------------------------------ζελη) θαη επεηδή νη Όξνη ηνπ πκβνιαίνπ πξνλννχλ ηελ παξνρή
εγγχεζεο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ γηα πνζφ ίζν κε πνζνζηφ -----------------εθαξκνδφκελνπ επί ηνπ Πνζνχ πκβνιαίνπ, εκείο, ην πην θάησ ππνγξάθνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ
ίδξπκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, παξαηηνχκελνη απφ θάζε δηθαίσκα έλζηαζεο θαη
επηθχιαμεο γηα ην πην πάλσ πκβφιαην ή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηνχ, κε ην παξφλ έγγξαθν,
ακεηάθιεηα θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε έλζηαζε απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο
αλαθνξά ζ’ απηφλ, εγγπνχκεζα λα ζαο πιεξψζνπκε ρσξίο θαζπζηέξεζε (θαη ην αξγφηεξν εληφο 3
εξγάζηκσλ εκεξψλ) ζηελ πξψηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, νπνηνδήπνηε πνζφ ζα απαηηεζεί απφ εζάο
κέρξη πνζνχ € ----------------------------------- (νινγξάθσο) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Επξψ θαη ---------------------------------------------- (ζελη), έλαληη γξαπηήο ζαο δήισζεο φηη ν Αλάδνρνο έρεη αξλεζεί ή
παξαιείςεη λα εθπιεξψζεη ή δελ έρεη εθπιεξψζεη θαη/ή έρεη παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν ηνπ
πκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηκεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα κεηψλεηαη
αλάινγα κε ηα πνζά πνπ ζα πιεξψλνληαη.
2.
Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή δηφξζσζε ε νπνία δπλαηφ λα
γίλεη ζην πκβφιαην, ή νπνηνζδήπνηε δηαθαλνληζκφο ζρεηηθά κε απηφ, δελ ζα καο απαιιάμεη απφ
14

ηελ επζχλε καο πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα Εγγπεηηθή Επηζηνιή θαη δηα ηνπ παξφληνο
παξαηηνχκεζα απφιπηα απφ ην δηθαίσκα καο λα ζπγθαηαηεζνχκε ή λα ιάβνπκε εηδνπνίεζε ή
γλψζε γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, δηφξζσζε, ή δηαθαλνληζκφ.
3.
Η Εγγχεζε απηή ζα έρεη ηζρχ κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο πνπ
αλαγξάθεηαη αλσηέξσ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή (ή, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη ηξαπεδηθή
αξγία, κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εκέξαο πνπ δελ είλαη
ηξαπεδηθή αξγία) ζα πξέπεη λα έρνπκε ιάβεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
σο άλσ εκεξνκελίαο ιήμεο, θαη λννπκέλνπ φηη κέρξη ηφηε δελ ζα έρεη ιεθζεί απφ εκάο
νπνηαδήπνηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή ζα ζεσξείηαη άθπξε είηε έρεη
επηζηξαθεί ζε εκάο είηε φρη.
4.
Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή ζα δηέπεηαη απφ θαη ζα εξκελεχεηαη κε βάζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ
Δηθαζηεξίσλ.

Δηαηεινχκε,

[Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα]
(ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα)
{

Επηθνιιήζηε εδψ
Υαξηφζεκα

}
Ηκεξνκελία:
………………………………….
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ΔΝΣΤΠΟ 7
ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Θα πξνζθνκηζηνχλ κφλν απφ ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

1. Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ
2. Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (γηα ηνπο εξγνδφηεο Έληππν αξ.
Τ.Κ.Α. 2-022 θαη γηα απηνηειψο εξγαδνκέλνπο ην Έληππν Τ.Κ.Α. 2-023)
3. Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο (Έληππν αξ. Σ.Φ. 2004)
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