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ΜΕΡΟ Α: ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙ
1. ΟΡΗΜΟΗ
1.

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
ΑΝΑΓΟΥΟ
Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ.
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
Ο Γήκνο Πάθνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Πάθν, ηαρπδξνκηθή ζπξίδα 60032, 8100 Πάθνο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε, θξεβαηηψλ ζάιαζζαο θαη νκπξειψλ γηα
ελνηθίαζε ή παξαρψξεζε ζε ινπνκέλνπο, ζε θαζνξηζκέλo ζεκείo ηεο παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Πάθνπ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η κε βάζε ηα εγθξηκέλα απφ
ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαιηψλ ρέδηα Υξήζεο ηεο Παξαιίαο.
ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΘΔΖ
Ζ απφθαζε πνπ εθδίδεη ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε
ηελ νπνία ε χκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ ζα επηιεγεί.
ΑΡΜΟΓΗΟ ΟΡΓΑΝΟ
Όξγαλν πνπ ζπζηήλεηαη:
(α) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη Δήκνο:
δπλάκεη, ησλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ (Γεκνηηθνί) Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π.
243/2012) ή
(β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη Κνηλόηεηα:
δπλάκεη, ησλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ (Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Κνηλφηεηεο) Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 242/2012),
ην νπνίν, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη, επηιακβάλεηαη θαη ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ΈΓΓΡΑΦΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Σα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Πξνθήξπμε χκβαζεο, ην Μέξνο Α (Οδεγίεο πξνο
ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο), ην Μέξνο Β (πκθσλία θαη εηδηθνί φξνη ζχκβαζεο), ην Παξάξηεκα I (εκεία Παξνρήο Τπεξεζηψλ), ην ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα κε Τπνδείγκαηα Δγγπήζεσλ, Γειψζεσλ θ.ιπ., πνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο φξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ δηνξζσηηθά έγγξαθα.
ΔΚΠΡΟΩΠΟ
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Σν πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί ηνλ Πξνζθέξνληα, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ.
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε Κνηλνπξαμία θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ έρεη παξαιάβεη ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ.
ΝΟΜΟ
Ο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο Νφκνο (ΚΔΦ. 59).
ΟΗΚΔΗΑ ΑΡΥΖ

Ζ αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην αλαθεξφκελν ζε
θάζε πεξίπησζε ηκήκα ηεο παξαιίαο.
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, ζεκαίλεη “ηελ ηνπνζέηεζε ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν ηεο
παξαιίαο θξεβαηηψλ ζάιαζζαο θαη νκπξειψλ γηα ελνηθίαζε ή παξαρψξεζε ζε ινπνκέλνπο”.
ΠΡΟΦΔΡΩΝ
Οπνηνζδήπνηε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο Πξνζθνξά κε ζθνπφ
ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξφηαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, πνπ
θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ.
ΤΜΒΑΖ
Ζ δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο θαη ηελ νπνία απνηεινχλ,
σο εληαία θαη αλαπφζπαζηα κέξε:
α. ε πκθσλία, θαη
β. ε Πξνζθνξά θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
θαη ηνπ Αλαδφρνπ.

ΤΜΦΩΝΗΑ
Σν κέξνο Β ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, φπσο ζα ζπκπιεξσζεί κεηά ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο κε βάζε ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ζπλππνγξαθεί απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.
2.

Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο, νη Καλνληζκνί, ηα ππφινηπα Έγγξαθα
Γηαγσληζκνχ ή ν πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006.
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3.

Οη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη
γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.

2. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΣΟΗΥΔΗΟ

Παξ.
2.1

Απιθμόρ Γιαγωνιζμού

2.2

Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ

2.3

Γιάπκεια ύμβαζηρ

Μέρξη ηηο 31.12.2019

2.4

Γιαδικαζία διαγωνιζμού

ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
ππεξεζηψλ

2.5

Κπιηήπιο Ανάθεζηρ

Ζ πςειφηεξε ηηκή

2.6

Αναθέηοςζα Απσή

Ο Γήκνο Πάθνπ

2.7

Απμόδιορ Λειηοςπγόρ

Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο

50A/2019
Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε, θξεβαηηψλ ζάιαζζαο θαη νκπξειψλ γηα ελνηθίαζε ή
παξαρψξεζε ζε ινπνκέλνπο, ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ηεο παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Πάθνπ, πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ην μελνδνρείν Venus Beach Hotel θαη θαηαγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
κε βάζε ηα εγθξηκέλα απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Παξαιηψλ ρέδηα Υξήζεο ηεο Παξαιίαο.

Αλαπι. Επηζεσξεηήο Παξαιηώλ
Tει. 99583599
Σειενκ.: 26 910121
2.8

Πεπίοδορ διάθεζηρ Δγγπάθων Γιαγωνιζμού

Έσο ηελ Σεηάξηε 19.6.2019

2.9

Σόπορ διάθεζηρ Δγγπάθων
Γιαγωνιζμού

ηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.pafos.org.cy

2.10

Σιμή διάθεζηρ Δγγπάθων

Γσξεάλ

2.11

Γλώζζα ζύνηαξηρ Πποζθοπάρ

Διιεληθή

2.12

Νόμιζμα Πποζθοπάρ

Δπξψ

2.13

Σόπορ ςποβολήρ Πποζθοπών

Κηβψηην Πξνζθνξψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

2.14

Πποθεζμία ςποβολήρ Πποζθοπών

Έσο 19 Θνπλίνπ 2019 θαη ψξα 12.00
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3. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
3.1 Θζρύνπζα Ννκνζεζία
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο Νφκν θαη Καλνληζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Καλνληζκνχο, φπσο ηπρφλ έρνπλ θαηά πεξίπησζε ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη εηδηθφηεξα:
(α)

ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο Νφκν (ΚΔΦ. 59),

(β)

ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο (Άδεηεο θαη Γηθαηψκαηα) Καλνληζκνχο ηνπ 1994
έσο 2013 (Κ.Γ.Π. 272/1994, Κ.Γ.Π. 54/2004, Κ.Γ.Π. 397/2013), θαη

(γ)

ηε Γλσζηνπνίεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ δηθαησκάησλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηελ παξαιία απφ αδεηνχρνπο (Κ.Γ.Π. 257/2008).

(δ)(Η) ηνπο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ (Γεκνηηθνχο) Καλνληζκνχο ηνπ 2012 {Κ.Γ.Π.
243/2012}
Πξφζβαζε ζηα θείκελα ηεο πξναλαθεξζείζαο λνκνζεζίαο κπνξνχλ λα έρνπλ νη Δλδηαθεξφκελνη
Οηθνλνκηθνί Φνξείο κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηα (α), (β) θαη (γ) θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.treasury.gov.cy γηα ην (δ).
3.2 Γεληθέο Αξρέο
1.

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή ζε φινπο ηνπο Δλδηαθεξφκελνπο Οηθνλνκηθνχο
Φνξείο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή άιιεο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ.

2.

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, ν Πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη γλσξίδεη θάζε ζρεηηθφ
Νφκν θαη Καλνληζκφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ επεξεάδεη, άκεζα ή έκκεζα, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.

3.

Σν Αξκφδην Όξγαλν ζα ζεσξήζεη απνδεθηέο ηηο πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο
ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηνπ θξίζε θαη επρέξεηα, λα ζεσξήζεη απνδεθηέο θαη
πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηπρφλ αζήκαληεο απνθιίζεηο. Ωο αζήκαληεο απνθιίζεηο,
λννχληαη νη απνθιίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ή
ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
ησλ Πξνζθεξφλησλ.

4.

Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο
εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηα πεξηερφκελα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.

5.

Σπρφλ πξνζπάζεηα εθ κέξνπο Πξνζθέξνληνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λα επεξεαζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ή ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο ηνπ.
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6.

Πξνζθέξνληεο νη νπνίνη απέθηεζαλ ή έιαβαλ ζηελ θαηνρή ηνπο ρσξίο λφκηκε εμνπζία θαη
κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα απφξξεηεο θχζεο ζε ζρέζε κε ην δηαγσληζκφ, απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.

3.3 Πξνζηαζία Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ
1. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, λα
ππνβάιεη έγγξαθε πξνζθπγή ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαιηψλ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεη
ηνπο ιφγνπο γηα ππνζηήξημε ηεο, θνηλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηελ νηθεία
αξρή/Αλαζέηνπζα Αξρή.
2. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαιηψλ εμεηάδεη ηελ πξνζθπγή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε
θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ηεο ζηνλ πξνζθεχγνληα θαη ζηελ νηθεία αξρή/Αλαζέηνπζα Αξρή.
3. Ζ απφθαζε ηεο νηθείαο αξρήο/Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ θαζίζηαηαη εθηειεζηή, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθπγήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Παξαιηψλ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί πξνζθπγή, κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1).
4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
4.1 Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ησλ Εγγξάθσλ Δηαγσληζκνύ
1.

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ θαη ηα δηθαηψκαηα επί
απηψλ αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

2.

Ζ ρξήζε ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ απφ ηνπο Δλδηαθεξφκελνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο
επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο.

4.2 Πεξηερόκελα Εγγξάθσλ Δηαγσληζκνύ
1.

Σα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ ζπλίζηαληαη:
(α) ζηελ Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο
(β) ζην παξφλ Μέξνο Α (Οδεγίεο πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο) πνπ πεξηιακβάλεη ηα
άξζξα 1 έσο 10 κε ηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηνπο
(γ) ζην Μέξνο Β (πκθσλία θαη εηδηθνί φξνη ζχκβαζεο) πνπ πεξηιακβάλεη ηα άξζξα 1 έσο
9 κε ηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηνπο.
(δ) ζην Παξάξηεκα I (εκεία Παξνρήο Τπεξεζηψλ), θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεία ηεο παξαιίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα Δγθξηκέλα απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαιηψλ ρέδηα
ρξήζεο ηεο παξαιηαο σο ζεκεία ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο εθκεηάιιεπζε γηα παξνρή
ππεξεζηψλ.
(ε) ζην ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα κε Τπνδείγκαηα Δγγπήζεσλ, Γειψζεσλ, Πίλαθεο θαη
ινηπά έληππα πνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο φξνπο ησλ Δγγξάθσλ
Γηαγσληζκνχ, απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
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2.



Ένηςπο 1: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηεο παξαγξάθνπ 8.3.1.1 ηνπ Μέξνπο Α – ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ



Ένηςπο 2: Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην
εδάθην (3) ηεο παξαγξάθνπ 8.3.1.1 ηνπ Μέξνπο Α



Ένηςπο 3: Βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε
ην εδάθην (5) ηεο παξαγξάθνπ 8.3.1.1 ηνπ Μέξνπο Α



Ένηςπο 4: Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηεο παξαγξάθνπ 8.3.2 ηνπ Μέξνπο Α



Ένηςπο 5: Πίλαθαο Πηζηνπνηεηηθψλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (4.α) ηεο
παξαγξάθνπ 10.4 ηνπ Μέξνπο Α



Ένηςπο 6:
Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πηζηήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε
ην εδάθην (5) ηεο παξαγξάθνπ 10.5 ηνπ Μέξνπο Α . ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ δηαπηζηψζνπλ φηη ηα παξαιεθζέληα αληίγξαθα δελ είλαη πιήξε, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πεξηερνκέλσλ ηνπ
πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λέα πιήξε
αληίγξαθα. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε
πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ αληηγξάθσλ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

5. ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
5.1 Δηεπθξηλίζεηο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε κηθξνχ εχξνπο πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο επί ησλ φξσλ ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ζα δηαβηβάζεη ζε φινπο ηνπο
Δλδηαθεξφκελνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 2.11.
6. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
6.1 Δηθαηνύκελνη πκκεηνρήο
1.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απηφ 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 Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη
θπξψζεη ηε Γηεζλή πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή έρνπλ ππνγξάςεη θαη
θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.

2.

Οη θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ θνηλή
Πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α. Όηη ζηελ Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο 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 Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γηεζλή πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή έρνπλ ππνγξάςεη θαη
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θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή κε ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία.
3.

Οη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηιεγήο Αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία
ηφηε απηή δελ ζα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

4.

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα
είηε ζε κία κφλν θνηλνπξαμία.

6.2 Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο
6.2.1 Πποζωπική καηάζηαζη ηος Πποζθέπονηα
1.

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη Δλδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα
πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
θαηάζηαζε:
(α)

λα κελ έρνπλ 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/ΓΔΤ 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/ΓΔΤ), απάηε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 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/ΔΚ),

(β)

λα κελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ
πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή
θαλνληζηηθέο πξάμεηο

(γ)

λα κελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο

(δ)

λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή,
βάζεη απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ

(ε)

λα κελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή

(ζη) λα έρνπλ δηεπζεηεκέλεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη
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(δ)

2.

λα έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ θαη δελ έρνπλ πξνβεί ζε ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ απηψλ.

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Δλδηαθεξφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη θνηλνπξαμία
πξνζψπσλ, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο.

6.2.2 Σεσνικέρ και επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θάζε Δλδηαθεξφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο πξέπεη λα
πιεξεί ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο
ηνπ ηθαλφηεηεο:


λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηνλ πξψηνλ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.



λα κήλ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ.



λα έρεη δίπισκα Πξψησλ Βνεζεηψλ ηνπ Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ
νξγαληζκνπ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Δλδηαθεξφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή
θνηλνπξαμία πξνζψπσλ ή ν ίδηνο δελ πιεξεί ηηο πην πάλσ πξνππνζέζεηο, νθείιεη λα ππνδείμεη
θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν πιεξεί ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαη ην νπνίν ζα έρεη ηελ επζχλε
ιεηηνπξγίαο ηεο αδεηνηνχκελεο πεξηνρήο.
6.2.3 Δγγύηζη ςμμεηοσήρ ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
.
7. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
7.1 Κπξηόηεηα
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηέρεη ηελ θπξηφηεηα φισλ ησλ Πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη νη Πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο ζε απηνχο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
7.2 Εκπηζηεπηηθόηεηα
1.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζεκηηά ζπκθέξνληα ησλ Πξνζθεξφλησλ ζε φηη
αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.

2.

Οη Πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ, ζηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζεσξνχλ εκπηζηεπηηθέο θαη επηζπκνχλ λα κελ γλσζηνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηηο ζεσξνχλ εκπηζηεπηηθέο.
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7.3 Υξόλνο Θζρύνο
1.

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη ν αλαθεξφκελνο ζηελ παξάγξαθν 2.13. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

2.

Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ’ φζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

3.

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.

7.4 Ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο
ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.
8. ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
8.1 Υξόλνο θαη Σξόπνο Τπνβνιήο
1.

Οη Δλδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.13.

2.

Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηνλ ηφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.17 ή απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία ζα πξέπεη, κε
επζχλε ηνπ Δλδηαθεξφκελνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, λα παξαιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε: «Πξνο Αξρείν: Ο παξψλ θάθεινο λα κελ αλνηρζεί αιιά λα ηνπνζεηεζεί
ζην Κηβψηην Πξνζθνξψλ».

3.

Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ
κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

4.

Οη Πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ή απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κε γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα
ζα πξέπεη, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν, λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ή «ΑΠΟΤΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.

5.

Οπδεκία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ή ζηνηρείνπ ησλ
Πξνζθνξψλ είλαη επηηξεπηφ λα γίλεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 9.4.
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6.

Οη Πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ Πξνζθνξά απνζπξζεί
κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:
(α) ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα Αλάζεζε ηεο χκβαζεο,
(β) ζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα, θαη
(γ) ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε
ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο.

8.2 Σξόπνο ύληαμεο
1.

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή πεξίβιεκα, ππνρξεσηηθά ζηε γιψζζα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.15.

2.

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


Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.



Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.



Ο αξηζκφο δηαγσληζκνχ.



Ο ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ.



Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.



Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

3.

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.

4.

Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ Πξνζθνξά ζηνηρεία σο εμήο:
Α. «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ζε δχν (2) αληίηππα, ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη φια ηα άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ,
φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 8.3.1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο.
Β. «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη, ζε δχν (2) αληίηππα ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 8.3.2
ηνπ παξφληνο Μέξνπο.
Σν έλα απφ ηα αληίηππα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.
Κάζε ζειίδα ησλ ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ αληηηχπσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηνπο Τπνθαθέινπο, ζα
πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ. ε πεξηπηψζεηο βηβιηνδεηεκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα κνλνγξαθεζεί κφλν ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα.
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5.

Όια ηα Έληππα / Γειψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη ππνγξακκέλα απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.

8.3 Πεξηερόκελα
8.3.1 Πεπιεσόμενα «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ»
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.

8.3.1.1 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο αθνξνχλ ζηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ Δλδηαθεξφκελνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα λα ππνβάιεη Πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απαξηίδνληαη απφ:
1.

Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 6.2.3, ε νπνία εθφζνλ είλαη ηξαπεδηθή εγγχεζε
πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 1) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πλεκκέλν Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.

2.

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 6.1, απφ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
(α) Δθφζνλ ν Πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχζηαζήο ηνπ.
(β) Δθφζνλ ν Πξνζθέξσλ είλαη θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη
λα θαηαηεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνλ λνκηθφ πξφζσπν ζηελ
θνηλνπξαμία. Θα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζεί πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα
ππνγξάθνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλνπξαμία θαη ζην νπνίν ζα δειψλεηαη:
(η)

ε πξφζεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλνπξαμία,

(ηη)

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία,

(ηηη)

πνην κέινο ζα είλαη ν ζπληνληζηήο (leader) ηεο θνηλνπξαμίαο, θαη

(ηv)

πνηνο νξίδεηαη σο Δθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο.

3.

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Πξνζθέξνληα ηεο παξαγξάθνπ
6.2.1, ζπκπιεξσκέλε θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλε ηελ Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο (Έληππν 2) πεξηιακβάλεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ
Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.

4.

Γηα πηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.2.2, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα:
(α) Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο

5.

Βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν
3) ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.
Οη Δλδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη εθαξκφειίδα 14 από 32

δνληαη ζην ρψξν εθηέιεζεο έξγνπ, απφ ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (http://www.mlsi.gov.cy/dli).
6.

Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξσηφηππα ή θσηναληίγξαθα.

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ηελ απνζαθήληζε ή ηε
ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη νη Πξνζθέξνληεο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ εάλ
δελ ην πξάμνπλ, λα ηα ζπκπιεξψζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζεί. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή πιεξνθφξεζεο, ε νπνία έπξεπε
λα δνζεί κε ηελ Πξνζθνξά, δελ ζεσξείηαη απνζαθήληζε ή ζπκπιήξσζε θαη σο εθ ηνχηνπ
δελ είλαη επηηξεπηή.
8.3.2 Πεπιεσόμενα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ
1.

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηέρεη δεφλησο ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 4) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.
Γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Εληύπνπ 4 ν Πξνζθέξσλ, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιόγσ ζεκείνπ, όπσο ηνπνζεζία ρσξεηηθόηεηα θηι. Επηπιένλ ν
Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηηο αλώηαηεο ηηκέο ρξέσζεο γηα ην θξεβάηη
θαη ηελ νκπξέια ζάιαζζαο όπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ από ηελ Κεληξηθή Επηηξνπή
Παξαιηώλ δηά ηεο Κ.Δ.Π. 257/2008 ή άιιεο κεηαγελέζηεξεο Καλνληζηηθήο Δηνηθεηηθήο Πξάμεο πνπ δεκνζηεύηεθε ζηε Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.

2.

ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο, φπνπ ππάξρεη, θαη ηεο
ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. Οη ηηκέο κνλάδαο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή Πξνζθνξάο εθθξάδνληαη ζην λφκηζκα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.12. Οι ηιμέρ θα δίνονηαι σωπίρ Φ.Π.Α.

3.

Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ν Πξνζθέξσλ πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηπρφλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε
πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ηα έμνδα θαη ην θέξδνο ηνπ.

4.

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο πιεξσηένπο δαζκνχο θαη θφξνπο. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ζεσξνχληαη νξηζηηθέο θαη δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ απμνκεηψζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θφξσλ, δαζκψλ ή/θαη εηζθνξψλ.

5.

Τπνβνιή ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ή εθφζνλ απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε Πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

6.

Κάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο παξαιίαο, ζπκπιεξψλνληαο μερσξηζηφ Έληππν 4 γηα θάζε ζεκείν.

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
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ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.14, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο.
2. Σα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα αξηζκνχλ ηηο Πξνζθνξέο θαη ηηο θαηαρσξνχλ ζε εηδηθφ έληππν.

9.2 Έιεγρνο Δηθαηώκαηνο θαη Πξνϋπνζέζεσλ πκκεηνρήο
1.

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ, ην Αξκφδην Όξγαλν ειέγρεη πξψηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθά αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 θαη ηελ παξάγξαθν 8.3.1.1.

2.

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζνχλ Πξνζθνξέο πνπ δελ
θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίπηεη ηηο Πξνζθνξέο απηέο δηα ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ ηεο.

3.

Γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ δηθαηψκαηνο
θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ αμηνινγείηαη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηζηξέθεη ζηνπο πξνζθέξνληεο ηε ζρεηηθή εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

9.3 Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ
1.

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ην Αξκφδην Όξγαλν ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο φξνπο
ηεο παξαγξάθνπ 8.3.2.

2.

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζνχλ Πξνζθνξέο πνπ δελ
θαιχπηνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο απφ ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ ζρεηηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίπηεη ηηο Πξνζθνξέο απηέο δηα ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ
ηεο.

9.4 Δηεπθξηλίζεηο Πξνζθνξώλ
1.

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο Πξνζθνξάο θαη κέρξη ηελ Αλάζεζε ηεο χκβαζεο, θακία δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ
ή ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή.

2.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή φκσο έρεη ην δηθαίσκα, εθ’ φζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην Αξκφδην Όξγαλν, λα δεηήζεη απφ Πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν
ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη
ζην παξφλ άξζξν. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα
ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.

3.

Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλήζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζα ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε, ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.
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4.

Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ.

9.5 Οινθιήξσζε Αμηνιόγεζεο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ην Αξκφδην Όξγαλν ζα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ, θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο.
10. ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
10.1 Αλάζεζε ύκβαζεο
1. Ζ Αλάζεζε ηεο χκβαζεο γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθνξά έρεη αλαδεηρζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθνξά κε ηε ςειφηεξε ηηκή.
2. ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ Πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα -ςειφηεξε- ηηκή, ε επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο.

10.2 Γλσζηνπνίεζε Απνηειεζκάησλ Δηαγσληζκνύ
1.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ Απφθαζε Αλάζεζεο.

2.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηεο, ζηε κελ πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο, ζε δε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηνπο κε επηιεγέληεο, γηα ηε ιεθζείζα απφθαζε θαη ηνπο ιφγνπο απηήο.

3.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηεί κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ζε θάζε απνθιεηζζέληα Πξνζθέξνληα πνπ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ.

10.3 Αθύξσζε Δηαγσληζκνύ
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 κπνξεί λα απνθαζηζηεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
(α) φηαλ νπδεκία Πξνζθνξά έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο,
(β) φηαλ νη φξνη ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ πεξηιακβάλνπλ φξνπο ή ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ή φηη νη πξνδηαγξαθέο απηέο νδεγνχλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα,
(γ) φηαλ νη ηηκέο φισλ ησλ Πξνζθνξψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ είλαη εμσπξαγκαηηθέο ή θαίλνληαη λα είλαη πξν-
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τφλ πξνζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ Πξνζθεξφλησλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαηεγείηαη
ε έλλνηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ,
(δ) φηαλ νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνθεξχρζεθε ν δηαγσληζκφο έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ λα κελ είλαη πιένλ αλαγθαίν,
(ε) φηαλ ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε άιινο ζνβαξφο κε πξνβιεπηφο ιφγνο ηνλ νπνίν ην
Αξκφδην Όξγαλν θξίλεη δηθαηνινγεκέλν.
3.

Οη Δλδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο / Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη
απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηνλ ιφγν ηεο ελδερφκελεο
αθχξσζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ
παξφληνο Μέξνπο.

10.4 Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή πκθσλίαο
1.

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πκθσλίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην Μέξνο Β
«πκθσλία θαη Δηδηθνί Όξνη χκβαζεο» ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψζεη αλαιφγσο.

2.

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη,
εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παξαιάβεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 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 ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε:
(α)

απνθιεηζκφ απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο,

(β)

ζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ρσξίο
άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα, θαη

(γ)

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

3.

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, 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.

4.

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
(α) Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα (Έληππν 5) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο
ησλ Δγγξάθσλ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ
ζπκκεηνρήο (α), (β), (γ), (δ), θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 6.2.1,
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(β) ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο, ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ
πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε πκθσλία,
(γ) ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζψπσλ, νξηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζην νπνίν λα θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη πνην κέινο ζα είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο θνηλνπξαμίαο. Ννείηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζην
ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ηνπ εδαθίνπ (2.β) ηεο παξαγξάθνπ 8.3.1.1.
(δ) Δγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε
παξάγξαθν.
5. Σα ηέιε ραξηνζήκαλζεο ηεο πκθσλίαο πνπ ζα ππνγξαθεί βαξύλνπλ πιήξσο ηνλ Αλάδνρν.

10.5 Εγγύεζε Πηζηήο Εθηέιεζεο – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΘ
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ΜΕΡΟ Β: ΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΜΒΑΗ
ΠΡΟΟΗΜΗΟ
Ο Γήκνο Πάθνπ πνπ εδξεχεη ζηελ πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ, Πάθνο, Σ.Θ. 60032, 8100 Πάθνο
(ζην εμήο ε «Αλαζέηνπζα Αξρή»)
απφ ην έλα κέξνο,
θαη
O/H <Επσλπκία ή νλνκαηεπώλπκν Αλαδόρνπ> πνπ εδξεχεη ζηε δηεχζπλζε <ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε> ηνπ/ηεο <νλνκαζία πόιεο> (ζην εμήο ν «Αλάδνρνο») πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα
απφ ηνλ/ηελ <νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα>
απφ ηo άιιν κέξνο,
χζηεξα απφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζ. 50Α/2019 δηαγσληζκνχ γηα ηελ
επηινγή πξνζψπσλ πνπ πιεξνχλ ηα δεηνχκελα ζηα έγγξαθα δηαγσληζκνχ θξηηήξηα, ζηα νπνία
ζα παξαρσξεζεί άδεηα πνπ επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο παξαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Πάθνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο αλάζεζεο,
ζπκθψλεζαλ ηα αθφινπζα.

1. ΓΟΜΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1.

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ηε χκβαζε απνηεινχλ, σο εληαία θαη αλαπφζπαζηα κέξε:
(α) Ζ παξνχζα πκθσλία
(β) Σα έγγξαθα δηαγσληζκνχ
(γ) Ζ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πην πάλσ κέξε νη πξφλνηέο ηνπο ζα εθαξκφδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ
Με ηελ παξνχζα χκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξέρεη Άδεηα ζηνλ Αλάδνρν, βάζεη ηεο νπνίαο
ηνπ επηηξέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ παξαιία παξά ην μελνδνρείν Venus Beach Hotel.
ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ
1. Ζ πκβαηηθή Αμία αλέξρεηαη ζε <πνζό νινγξάθσο (πνζό αξηζκεηηθά)> Δπξψ, πιένλ
Φ.Π.Α.
2. ηε πκβαηηθή Αμία, ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζεσξεί λφκηκν, εχινγν θαη επαξθέο αληάιιαγκα
γηα ηελ παξαρψξεζε ζε απηφλ Άδεηαο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ παξαιία παξά ην μελνδνρείν Venus Beach Hotel, δελ πεξηιακβάλεηαη θαλέλα είδνο δαπάλεο
πνπ ζα απαηηεζεί ή ελδέρεηαη λα απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο πξφλνηεο ηεο Άδεηαο.
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3. ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
2. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί θαιήο πνηφηεηαο θξεβάηηα ζάιαζζαο θαη νκπξέιεο, ρξψκαηνο . . . . . . . . . . . . . . . . ., ηα νπνία δελ ζα θέξνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθεκίζεηο.
3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηελ θχξηα επζχλε επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο εθηέιεζεο
ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
4. Ζ ζπλεξγαζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζε φια ηα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ππνρξέσζε ακθνηέξσλ.
5. Τπεχζπλνο πληνληζηήο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ν Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο, Αλαπι. Επηζεσξεηήο Παξαιηώλ.

4. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ
1. Ζ παξνχζα χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ηεο.
2. Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη Άδεηα, βάζεη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ παξαιία παξά ην μελνδνρείν Venus
Beach Hotel, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα εγθξηκέλα απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαιηψλ ρέδηα ρξήζεο ηεο Παξαιίαο θαη θαηαγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.
3.

Ζ εθδνζείζα Άδεηα, πνπ ζεσξείηαη φηη εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, δελ είλαη κεηαβηβάζηκε
θαη, ηζρχεη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2019 έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο. Γειαδή ε Άδεηα
θαιχπηεη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί.

4. Ζ εθδνζείζα Άδεηα επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο παξαιίαο απφ ηνπο κήλεο Μάξηην κέρξη Ννέκβξην. Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο έρεη ππνρξέσζε (η) λα κεηαθηλεί ηα θξεβάηηα ζάιαζζαο, ηηο νκπξέιεο θαη άιια αληηθείκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ 1ε Γεθεκβξίνπ κέρξη ην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, (ηη) λα πξνλνεί γηα ηελ θαζεκεξηλή απνκάθξπλζε ησλ πην
πάλσ αλαθεξζέλησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζεκεία ζπγθέληξσζεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηνπο
φξνπο ηεο άδεηαο απφ ηηο 7 κ.κ. κέρξη ηηο 7 π.κ. ηεο επφκελεο εκέξαο γηα ηελ πεξίνδν απφ
1ε Μαξηίνπ κέρξη 30ή Ννεκβξίνπ, θαζψο επίζεο (ηηη) λα πξνλνεί θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ
ρψξνπ επζχλεο ηνπ.
Η παξνύζα ύκβαζε παύεη λα ηζρύεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο Άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη πην
πάλσ.
5. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΛΖΡΩΜΖ
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε επξώ, κε βάζε ηε
δηαδηθαζία πνπ παξαηίζεηαη πην θάησ:
(α)

Καηάζεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο πκβαηηθήο Αμίαο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.

6. ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ
1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη λα πξνβεί ζε εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ νθείιεη
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εληφο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απμήζεη ηα πνζά πνπ νθείινληαη πξνζζέηνληαο ηφθν βάζεη ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κε δηάηαγκά ηνπ κε βάζε ηνλ «Πεξί ηνπ Δληαίνπ Γεκνζίνπ Δπηηνθίνπ
Τπεξεκεξίαο Νφκν ηνπ 2006».
2. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη λα πξνβεί ζε εμφθιεζε ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη
ηνπ ηπρφλ ηφθνπ πνπ ζα έρεη πξνζηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη πην πάλσ, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζε θαηάζρεζε αλάινγνπ κέξνπο ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο.

7. ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εάλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη φξνη ηεο χκβαζεο ή θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ή λα αλαζηείιεη ηελ Άδεηα, αθνχ δψζεη ζηνλ Αλάδνρν πξνεηδνπνίεζε κηαο εβδνκάδαο γηα ηε ζθνπνχκελε αλάθιεζε ή αλαζηνιή, ζηελ νπνία
λα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη ιφγνη ηεο αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα
ππνβάιεη γξαπηψο, κέζα ζε κηα εβδνκάδα ιφγνπο αληηθξνχνληεο ηελ ελέξγεηα απηή. Δηδηθφηεξα ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
-

ν Αλάδνρνο αδπλαηεί νπζηαζηηθά λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,

-

ν Αλάδνρνο αδπλαηεί ή παξαιείπεη ή ακειεί λα θαηαβάιεη ηα νθεηιφκελα πνζά εληφο
ησλ θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ,

-

ε ζρεηηθή άδεηα ρνξεγήζεθε έπεηηα απφ δφιν, ςεπδή δήισζε ή απφθξπςε νπζηψδνπο γεγνλφηνο ελ γλψζεη ηνπ Αλάδνρνπ,

- ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη κέξνο ηεο ζε ππεξγνιάβν/νπο ή αληηθαζηζηά ππεξγνιάβν/νπο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
-

ν Αλάδνρνο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ, παχζε δξαζηεξηνηήησλ ή απνηειεί ην αληηθείκελν δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξά παξφκνηεο ππνζέζεηο ή βξίζθεηαη ζε αλάινγε θαηάζηαζε απνξξένπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ηνπο εζληθνχο
θαλνληζκνχο,

-

ν Αλάδνρνο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή βάζεη απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ,

-

ν Αλάδνρνο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν κπνξεί λα
δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε Αλαζέηνπζα Αξρή,

-

ν Αλάδνρνο απνηειεί ην αληηθείκελν απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα απάηε, δσξνδνθία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,

-

ν Αλάδνρνο πθίζηαηαη νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο νθεηιφκελεο ζηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο
κνξθήο ή ηεο θχζεο ηνπ, εθηφο εάλ κηα ηέηνηα κεηαβνιή έρεη θαηαγξαθεί ζε θάπνην
Γηνξζσηηθφ Έγγξαθν,
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-

ν Αλάδνρνο απαζρνιεί ή εθκεηαιιεχεηαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ, θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο,

-

πξνθχςεη νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή αληθαλφηεηα πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο.

2. Δπηπξφζζεηα απφ ηνπο ιφγνπο ηεξκαηηζκνχ πνπ νξίδνληαη πην πάλσ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δχλαηαη, αθνχ δψζεη ζηνλ Αλάδνρν πξνεηδνπνίεζε ηξηάληα (30) εκεξψλ, λα ηεξκαηίζεη ηε
χκβαζε φηαλ νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνθεξχρζεθε ν δηαγσληζκφο έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο λα κελ είλαη πιένλ αλαγθαίν ή
φηαλ ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε άιινο ζνβαξφο ιφγνο.
3. Αθνχ ηεξκαηηζηεί ε χκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη ζηε ζπλέρεηα λα νινθιεξψζεη ηηο
ππεξεζίεο ε ίδηα, ή λα ζπλάςεη νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο κε ηξίην κέξνο, κε θάιπςε ηεο ελδερφκελεο
δηαθνξάο ηηκήο απφ ηνλ Αλάδνρν.
4. Με ηελ ιήςε εηδνπνίεζεο σο πξνο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη άκεζα κέηξα πξνο ηαρεία θαη νξζή νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη ηα έμνδα ζην ειάρηζην.
5. Ο Τπεχζπλνο πληνληζηήο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ, ζα πηζηνπνηήζεη
ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ θαη φισλ ησλ νθεηιφκελσλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνζψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ.
6. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε, ζα δηθαηνχηαη λα αλαθηήζεη
απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηαδήπνηε βιάβε έρεη ππνζηεί κέρξη ην κέγηζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη
ζηε χκβαζε.
7. ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο, πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα πην πάλσ, ελδερνκέλσο ν Αλάδνρνο λα ζηεξεζεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο, είηε κφληκα, είηε γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
8. Δπηπξφζζεηα, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ακέζσο ζηελ θαηάζρεζε ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηά πνπ ππέζηε ε Αλαζέηνπζα
Αξρή ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξναλαθεξφκελεο εγγχεζεο, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ιήςε δηθαζηηθψλ ή άιισλ κέηξσλ πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα ελαληίνλ
ηνπ Αλαδφρνπ πξνο επαλφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο.
9. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη
έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 αθνξά ζε έλα απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, σο αιιειεγγχσο επζπλφκελα, ππνρξενχληαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε εάλ ην κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο γηα ην νπνίν ηζρχνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ
είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο θνηλνπξαμίαο ή εάλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο απηνχ δεκηνπξγεί βάζηκεο ππνςίεο πεξί αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ
ηα ππφινηπα κέιε.
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8. ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ
Αλάδνρνο ν νπνίνο παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, 5Β,
5Γ, 5Γ θαη 5Ε ηνπ Νφκνπ, ή ζηνπο φξνπο άδεηαο πνπ εθδφζεθε κε βάζε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7Α ηνπ Νφκνπ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
παξεκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ζηελ παξαιία ή ηελ πξφζβαζε πξνο απηή, είλαη έλνρνο
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα εθηαθφζηα δέθα επξψ ή θαη ζηηο
δχν απηέο πνηλέο. Δπηπξφζζεηα, ην δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε κπνξεί λα δηαηάμεη ηε
κεηαθίλεζε, κε δαπάλεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπάζκαηνο ή αληηθεηκέλνπ
πνπ βξίζθεηαη παξάλνκα ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο παξαιίαο.
9.

ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΛΩΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1. Ζ λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα δηέπεη φια ηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ηε χκβαζε.
2. Ζ γιψζζα ηεο χκβαζεο θαη φισλ ησλ γξαπηψλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα είλαη ε Διιεληθή.

Εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο:

Μάξηπξεο:

Τπνγξαθή: ............................................

1. Τπνγξαθή: .............................................

Σίηινο: ...................................................

Όλνκα: ..................................................

Όλνκα: ..................................................

2. Τπνγξαθή: .............................................

Όλνκα: .................................................
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ημεία Παποσήρ Τπηπεζιών

(όπσο θαζνξίδεηαη ζην εγθξηκέλν ρέδην Υξήζεο ηεο παξαιίαο πνπ εγθξίζεθε
από ηελ Κεληξηθή Επηηξνπή Παξαιηώλ)

εκείν 1:

Σκήκα ηεο ακκψδνπο παξαιίαο φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην θαη έρεη ρσξεηηθφηεηα 100 κπεβαηιών και 50 ομππελών.
Σν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο γηα ην ζεκείν απηφ είλαη €10.000

εκείν 2:

Βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία κπξνζηά απφ ην μελνδνρείν «Venus Beach Hotel» φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην θαη έρεη ρσξεηηθφηεηα 150 κπεβαηιών και 75 ομππελών.
Σν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο γηα ην ζεκείν απηφ είλαη €15.000
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ: Τποδείγμαηα Δνηύπων

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΤΠΟΔΕΘΓΜΑΣΩΝ
ΔΝΣΤΠΟ 1:

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΔΝ
ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ

ΔΝΣΤΠΟ 2:

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΝΣΤΠΟ 3:

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΔΒΑΗΩΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

ΔΝΣΤΠΟ 4:

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΝΣΤΠΟ 5:

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΔΝΣΤΠΟ 6:

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΗΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ –
ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
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ΕΝΣΤΠΟ 2
ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ ΔΗΛΩΗ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΠΡΟΩΠΘΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

Πξνο: ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ
Θέκα: Η επηιογή προζώπωλ ποσ πιερούλ ηα δεηούκελα ζηα έγγραθα δηαγωληζκού θρηηήρηα, ζηα οποία ζα παρατωρεζεί άδεηα ποσ επηηρέπεη ηελ παροτή σπερεζηώλ ζηο ζεκείο ηες παραιίας
ποσ βρίζθεηαη ζηα δηοηθεηηθά όρηα ηοσ Δήκοσ Πάθοσ όπως θαζορίδεηαη ζηα εγθρηκέλα από
ηελ Κεληρηθή Επηηροπή Παραιηώλ τέδηα τρήζες ηες Παραιίας θαη θαηαγράθεηαη ζηο ζσλεκκέλο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

Αξ. Γηαγσληζκνχ: 50Α/2019
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ: 19.6.2019
Τπεπζχλσο δειψλσ φηη:
(α)

Γελ 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/ΓΔΤ 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/ΓΔΤ), απάηε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ 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/ΔΚ),

(β)

Γελ 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)

Γελ 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)

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

(ε)

Γελ 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 Γεκνθξαηία / ζηε ρψξα φπνπ είκαη εγθαηεζηεκέλνο δειαδή ηελ
.................... <λα δηαγξαθεί όηη δελ ηζρύεη>, θαηά ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,

ειίδα 27 από 32

Όπνηα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη λα δηαγξαθεί θαη ζην ρψξν πνπ αθνινπζεί λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................

Τπνγξαθή:
Όλνκα ππνγξάθνληνο:
Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο:
Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο ή ζπκκεηέρνληνο ζε θνηλνπξαμία <να διαγπαθεί όηι δεν ιζσύει>
Όλνκα:............................................................................................................................
Υψξα εγθαηάζηαζεο: ..................Γηεχζπλζε:.................................................................
......................................................................................................Σαρ.Κηβ.....................
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή)............................................................
.....................................................................................................Σαρ. Κηβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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ΕΝΣΤΠΟ 3
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΔΒΑΗΩΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

Πξνο: ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ
Θέκα: Η επηιογή προζώπωλ ποσ πιερούλ ηα δεηούκελα ζηα έγγραθα δηαγωληζκού θρηηήρηα, ζηα οποία ζα παρατωρεζεί άδεηα ποσ επηηρέπεη ηελ παροτή σπερεζηώλ ζηο ζεκείο ηες παραιίας
ποσ βρίζθεηαη ζηα δηοηθεηηθά όρηα ηοσ Δήκοσ Πάθοσ όπως θαζορίδεηαη ζηα εγθρηκέλα από
ηελ Κεληρηθή Επηηροπή Παραιηώλ τέδηα τρήζες ηες Παραιίας θαη θαηαγράθεηαη ζηο ζσλεκκέλο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

Αξ. Γηαγσληζκνχ: 50Α/2019
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ: 19.6.2019

Τπεύζπλα βεβαηώλσ όηη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο κνπ, έρσ ιάβεη ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηε Γεκνθξαηία θαη εθαξκόδνληαη ζην ρώξν
παξνρήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.

Τπνγξαθή :

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο:

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

Αξ.Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο:
..........................................................

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο:

..........................................................
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ΔΝΣΤΠΟ 4
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο:
ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ

Πξνο: ΓΖΜΟ ΠΑΦΟΤ
Θέκα: Η επηιογή προζώπωλ ποσ πιερούλ ηα δεηούκελα ζηα έγγραθα δηαγωληζκού θρηηήρηα, ζηα οποία ζα παρατωρεζεί άδεηα ποσ επηηρέπεη ηελ παροτή σπερεζηώλ ζηο ζεκείο ηες παραιίας
ποσ βρίζθεηαη ζηα δηοηθεηηθά όρηα ηοσ Δήκοσ Πάθοσ όπως θαζορίδεηαη ζηα εγθρηκέλα από
ηελ Κεληρηθή Επηηροπή Παραιηώλ τέδηα τρήζες ηες Παραιίας θαη θαηαγράθεηαη ζηο ζσλεκκέλο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

Αξ. Γηαγσληζκνχ: 50Α/2019
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ: 19.6.2019

1. Αθνύ κειέηεζα/κε* ηνπο όξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ θαη αθνύ έρσ/νπκε* απνθηήζεη
πιήξε αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εγώ/εκείο* ν/νη ππνθαηλόκελνο/νη*, δεηώ/νύκε* λα κνπ/καο* παξαρσξεζεί Άδεηα γηα παξνρή ππεξεζηώλ γηα ην εκείν αξ. .........
ηεο παξαιίαο, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηα εγθξηκέλα από ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαιηώλ
ρέδηα ρξήζεο ηεο Παξαιίαο αθνξά ηελ ηνπνζεζία παξαιία Venus Beach Hotel.
2. αλ αληάιιαγκα γηα ηελ Άδεηα παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ην πην πάλσ εκείν/ηνπνζεζία ηεο
παξαιίαο πξνζθέξσ/νπκε* ην ζπλνιηθό πνζό ησλ € .................................. (νινγξάθσο . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δπξώ θαη ............................................ ζέλη),
ζπλ Φ.Π.Α., πιεξσηέν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Μέξνπο Β
(ΤΜΦΩΝΙΑ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ) ησλ εγγξάθσλ δηαγσληζκνύ.
3. πκθσλνύκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρύεη γηα πεξίνδν ίζε κε ηξεηο κήλεο, ζα καο
δεζκεύεη θαη ζα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο.
4. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε πκθσλία, ε πξνζθνξά καο απηή καδί κε ηε
γξαπηή απνδνρή ζαο ζα απνηεινύλ δεζκεπηηθό πκβόιαην κεηαμύ καο.
(*Δηαγξάςαηε αλάινγα)

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο

......................................................................
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Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ ππνγξάθνληνο

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

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο

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

Ηκεξνκελία

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1
Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

Μάξηπξαο (Όλνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεύζπλζε)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................

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 Δθπξόζσπό ηνπ.
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ΕΝΣΤΠΟ 5
ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΩΝ ΑΝΑΔΟΥΟΤ
1.

Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζφηηκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (α) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ 6.2.1 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. Σν δηθαηνινγεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2.

Πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ 6.2.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ
Γηαγσληζκνχ. Σν δηθαηνινγεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο κήλεο πξηλ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

3.

Πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ζη) ηνπ εδαθίνπ
6.2.1 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.
Αξκόδηα αξρή ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ είλαη:


Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ (Έληππν αξ. Δ. Πξ. 104)



Τπεξεζία Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Έληππν Φ.Π.Α. 105)



Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (γηα ηνπο εξγνδόηεο Έληππν αξ. Τ.Κ.Α. 2-022 θαη γηα
απηνηειώο εξγαδνκέλνπο ην Έληππν Τ.Κ.Α. 2-023)

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη ηα πην πάλσ πηζηνπνηεηηθά ηόηε απηά κπνξνύλ
λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Αλαδόρνπ, ζηα δε θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη
έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
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