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ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση
καδενοφόρου εκσκαφέα τύπου μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας CAT D8K.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο
φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται
στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 21
Ιουλίου 2017.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Λεμεσός , Ιούλιος 2017
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΟΡΟΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Δήμος Λεμεσού διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
για την παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση καδενοφόρου εκσκαφέα τύπου
μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας (CAT D8K).

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση
καδενοφόρου εκσκαφέα τύπου μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας
2.

Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ που εδρεύει στην οδό
Αρχ. Κυπριανού 23, 3600 Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ , Τηλ. 25884300, Fax: 25365497

3.

Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Αρχιεπιστάτης Καθαριότητας.

4.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει του άρθρου 90(1)(β) του περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Νόμου του 2016 {Ν.73(Ι)/2016} .

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1

Αντικείμενο

1.Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση καδενοφόρου
εκσκαφέα τύπου μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας CAT D8K δυναμικότητας 223,7 ΚW
και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προνοεί η Νομοθεσία.
Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών.
-Τα καύσιμα θα επιβαρύνουν το Δήμο
-Ο οδηγός θα παραχωρείτε από τον προσφοροδότη και θα έχει τις απαιτούμενες άδειες
χειριστού του μηχανήματος
-Ωράριο λειτουργίας
Το μηχάνημα θα εργάζεται 7ώρες ημερησίως ήτοι από τις 7:00π.μ μέχρι της 2:00 μ.μ.
από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή.
Το Σάββατο θα εργάζεται 4 ώρες από τις 7:00π.μ μέχρι της 11:00π.μ
Την Κυριακή θα εργάζεται 3 ώρες από τις 8:00π.μ μέχρι της 11:00π.μ
Σημειώνεται ότι ανάλογα με τις ανάγκες του σκυβαλότοπου και όποτε υπάρχει άμεση
ανάγκη π.χ πυρκαγιά ή επιχωματώσεις το μηχάνημα δύναται να εργάζεται και περάν του
καθορισμένου ωραρίου και θα πληρώνεται σύμφωνα με τις ώρες που θα εργαστεί το
μηχάνημα.
Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να παρουσιάσει
στο Δήμο αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι τρίτου και ασφάλεια αστικής ευθύνης.
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Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει το μηχάνημα στο μέρος της εργασίας
και θα επιβαρύνεται με τα έξοδα καλύψεως της αποστάσεως από το γκαράζ στο μέρος
της εργασίας και την επιστροφή τους.
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί και να ικανοποιεί το Δήμο Λεμεσού ή τον
αντιπρόσωπο του, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το συμβόλαιο, αν το
μηχάνημα ή ο οδηγός του προσφοροδότη θεωρηθούν ακατάλληλοι. Η ακύρωση θα
γίνεται μετά από γραπτή ειδοποίηση.
Οι προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Δήμος Λεμεσού δεν έχει καμία ευθύνη για
την ασφάλεια των μηχανημάτων και του προσωπικού τους.
Αν το μηχάνημα για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη δεν μπορεί να εργαστεί, ο
προσφοροδότης είναι υποχρεωμένος να το αλλάξει με άλλο της ίδιας δυναμικότητας. Αν
το μηχάνημα προκαλέσει καθυστέρηση ή ζημιά στην εργασία λόγω του ότι δεν
αντικαταστάθηκε σε λογικό χρονικό διάστημα, ο προσφοροδότης είναι υποχρεωμένος να
πληρώσει τα έξοδα της καθυστέρησης ή της ζημιάς που θα προξενηθεί.
Ο Δήμος Λεμεσού δεν είναι υπεύθυνος για απαιτήσεις από τρίτους για οποιαδήποτε
ζημιά ή βλάβη η οποία προξενήθηκε από μηχανήματα ή το προσωπικό του
προσφοροδότη σε τέτοια πρόσωπα κατά την διάρκεια των εργασιών. Επίσης ο Δήμος
Λεμεσού
δεν φέρει καμία ευθύνη για παράπτωμα της τροχαίας κυκλοφορίας,
παραβάσεις από τον προσφοροδότη ή το προσωπικό του, οποιωνδήποτε Νόμων ή
Κανονισμών γενικά ή ειδικά αναφερομένων στον τρόπο φορτώματος και ξεφορτώματος
του μηχανήματος ή του οδηγήματος του. Ο προσφοροδότης είναι υπεύθυνος και για
οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προξενήσει σε ιδιωτική ή άλλη περιουσία κατά την εκτέλεση
της εργασίας.
Αν ο προσφοροδότης παραβεί οποιονδήποτε όρο του Συμβολαίου τούτου, ο εργοδότης
έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:
α)

Ενοικιάσει άλλο μηχάνημα από άλλο χωρίς να ακυρώσει το συμβόλαιο και να
αφαιρεί οποιαδήποτε ποσά για ζημιά που έπαθε από την παράβαση τούτη,
από το ποσό που οφείλεται στον εργολάβο.

β)

Ακυρώνει το συμβόλαιο με γραπτή ειδοποίηση στον προσφοροδότη που να
αναφέρει τις παραβάσεις του συμβολαίου πάνω στις οποίες βασίζεται η
ακύρωση αυτή.
Μετά την παράδοση της επιστολής αυτής στον
προσφοροδότη, το συμβόλαιο αμέσως τερματίζεται. Η ειδοποίηση αυτή
πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί με το χέρι, αφού
υπογραφεί από τον προσφοροδότη.

γ)

Απαιτεί από τον προσφοροδότη την πληρωμή αποζημίωσης για κάθε ζημιά ή
βλάβη που θα υποστεί, λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των έργων από τον
προσφοροδότη εντός του καθορισμένου χρόνου ή από οποιαδήποτε άλλη
παράβαση οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου τούτου. Επίσης ο Δήμος
Λεμεσού μπορεί κατά την κρίση του να μαυροπινακίσει τον προσφοροδότη
(λόγω παραβάσεων του συμβολαίου) οπότε δεν θα γίνεται δεκτός σε
μελλοντικές προσφορές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α)

Η όλη εργασία πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ικανοποιεί τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Δήμου. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να
συμμορφώνεται πλήρως στις γραπτές ή/και προφορικές υποδείξεις του.

δ)

ι) Σε περίπτωση που ο Εργολάβος αμελεί ή καθυστερεί να εκτελέσει ή να
συμπληρώσει τη συμφωνημένη εργασία ή μέρος αυτής, ο Δήμος δύναται μετά
την πάροδο 3 ημερών από την επίδοση γραπτής ειδοποίησης στον Εργολάβο,
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στην οποία να αναφέρεται η μη εκτελεσθείσα εργασία, να την εκτελέσει και/ή να
τη συμπληρώσει είτε ο ίδιος ο Δήμος, είτε αναθέτοντας την σε άλλο Εργολάβο ή
άλλο πρόσωπο και ο Εργολάβος δεν θα κάμει ούτε θα ενεργήσει ώστε να γίνει
οποιαδήποτε πράξη για να παρεμποδισθεί ο άλλος Εργολάβος ή το πρόσωπο
στο οποίο ανατέθηκε η συμπλήρωση και/ή αποπεράτωση της συμφωνημένης
εργασίας από του να τη συμπληρώσει και/ή να την αποπερατώσει.
ιι)Σε περίπτωση που ο Εργολάβος αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να
συμμορφωθεί, ο Δήμος Λεμεσού θα προβαίνει στην εκτέλεση της εργασίας και τα
έξοδα θα είναι πληρωτέα από τον Εργολάβο ή θα μπορεί ο Δήμος να τα
αφαιρέσει από οποιαδήποτε χρήματα που είναι ή που θα καταστούν οφειλόμενα
προς τον Εργολάβο.
Περαιτέρω εάν ο Εργολάβος συνεχίζει να αμελεί ή να καθυστερεί στην εκτέλεση
ή συμπλήρωση οποιασδήποτε εργασίας συμπεριλαμβανομένης στην παρούσα
συμφωνία, ο Δήμος έχει δικαίωμα να τερματίσει και/ή να ακυρώσει με γραπτή
ειδοποίηση στον Εργολάβο τη συμφωνία αυτή και να απαιτήσει αποζημιώσεις για
οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί συνέπεια του τερματισμού και/ή της ακύρωσης
της συμφωνίας.
ε)

Ο Δήμος Λεμεσού έχει δικαίωμα να αφαιρέσει και να κρατήσει από οφειλόμενα ή
που θα καταστούν οφειλόμενα χρήματα προς τον Εργολάβο, κάθε ποσό το
οποίο απαιτείται από το Δήμο.
Περαιτέρω ο Δήμος έχει δικαίωμα να αφαιρέσει και να κρατήσει ποσό ίσο με τα
έξοδα και ζημιές που ήθελε υποστεί συνέπεια του τερματισμού και/ή ακύρωσης
του συμβολαίου και/ή άλλως πως, όπως προβλέπεται στους όρους με βάση την
πιστοποίηση του Αρχιεπιστάτη Καθαριότητας.

ζ)

Οι τιμές θα είναι δεσμευτικές και θα ισχύουν ως την λήξη της συνεργασίας.

3.2

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

1.

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι ο σκυβαλότοπος στο ΒΑΤΙ.

3.3

Προσωπικό –ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

3.4
1.

Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης
Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται για χρονικό
διάστημα 15 ημερών με δυνατότητα παράτασης για άλλες 15 ημέρες και ούτω
καθεξής μέχρι το μέγιστο χρόνο των δύο μηνών ως αναφέρετε πιο πάνω.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της σύμβασης ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€25.500) εξαιρουμένου του Φ.Π.Α, σε περίπτωση που το
μηχάνημα εργαστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1.

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην εντός των όρων και των προδιαγραφών των Εγγράφων
Διαγωνισμού προσφορά που εμφανίζει τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σύμφωνα
με τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που περιγράφεται παρακάτω.
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6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6.1
1.

2.

Δέσμευση μη Απόσυρσης τής Προσφοράς
Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με
το Έντυπο 1 που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων
Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α) αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των
προσφορών, ή
(β) έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα
Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης:
(ι)

έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που
απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή

(ιι)

έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση,

Δύναται να επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α.

αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,

β.

3.

6.2

οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά
με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση
δημόσιας σύμβασης.
Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή
ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς του ή του μέρους
αυτής που έχει αποσυρθεί.

Στελέχωση Ομάδας Έργου – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες
προσμετρούμενους από την επόμενη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών. Πρόσφορα που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω
προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει θέμα παράτασης της
ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους
συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών,
αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες
οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε περίπτωση άρνησης τους να
παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1

Χρόνος και Τόπος Υποβολής

1.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

2.

Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της
Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου επί της
οδού Αρχ. Κυπριανού 23, 3600 Λεμεσός ή αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή
με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του
Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία
προθεσμία υποβολής Προσφορών.

3.

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

8.2

Τρόπος Σύνταξης

1.

Οι Προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο
8.3 της παρούσας.

2.

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

3.

8.3
1.



Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.



Ο αριθμός διαγωνισμού.



Ο τίτλος του διαγωνισμού.



Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

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

Περιεχόμενα Προσφοράς
Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται
όλα τα στοιχεία σχετικά με την προσφορά σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίτυπα και
πιο συγκεκριμένα :
Α. H ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο διαγωνισμό, όπως
αυτή αναφέρθηκε στο Άρθρο 6 σε ένα(1) πρωτότυπο και ένα(1) αντίτυπο ,η οποί
αθα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1) που
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.
Β. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του προσφέροντος σε ένα (1) πρωτότυπο και
ένα (1) αντίτυπο. Η Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντα περιλαμβάνει τη
συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης,
η οποία διατυπώνεται σε Ευρώ και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα
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(Έντυπο 4) του Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. Οι προφερόμενες τιμές
πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και
εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν
θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερθέντων φόρων, δασμών
ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
2. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και
η προσφορά, σε τέτοια περίπτωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1

Αποσφράγιση Προσφορών

1.

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα
μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

2.

Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και οι
προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.

9.2

Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής

1.Μετά τη αποσφράγιση των προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα της Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς .
2.Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του
Άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης.
3.Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται. Η εγγύηση συμμετοχής,
όπου υπάρχει, επιστρέφεται από την Αναθέτουσα Αρχή στους προσφέροντες μετά την
υπογραφή της Σύμβασης .

9.3

Αξιολόγηση Προσφορών

1.

Για τις Προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει
στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών.
2. Όπου οι τιμές προσφοράς δίνονται σε ξένο νόμισμα, για σκοπούς αξιολόγησης
και σύγκριση τιμών, αυτές θα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή πώλησης
του ξένου συναλλάγματος έναντι Ευρώ που δίνεται από την Κεντρική Τράπεζα
κατά την τελευταία ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Όταν η τελευταία
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι τραπεζική αργία, θα λαμβάνεται
υπόψη η τιμή του συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
3. Ανάδοχος της Σύμβασης ανακηρύσσεται ο Προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή
στην Οικονομική του προσφορά.

4.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο
αξιολόγησης των Οικονομικών τους προσφορών, βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την
ίδια οικονομική προσφορά ή οποί αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ όλων
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των Οικονομικών προσφορών που αξιολογούνται, τότε η επιλογή του Αναδόχου
από τη Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης,
στην παρουσία των Προσφερόντων.

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Ανάθεση Σύμβασης
1.

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

2.

Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

10.3 Ακύρωση διαγωνισμού
1.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της
Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί εγγράφως στους
Προσφέροντες τους λόγους για τους οποίους αποφασίσθηκε τούτο.

2.

Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών
δύναται να αποφασιστεί νοουμένου ότι τέτοια απόφαση είναι δεόντως
αιτιολογημένη και συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον
τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας
1.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της
επιστολής γνωστοποίησης κατακύρωσης της Σύμβασης, αντίγραφο της Επιστολής
αυτής υπογραμμένο το οποίο θα θεωρείται ως Συμφωνητικό Έγγραφο.
Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει τότε αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή.

2.

Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου
το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον
Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη εν ισχύ Προσφορά που πληροί τους
όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

3.

Ο Ανάδοχος θα χαρτοσημάνει την Επιστολή Γνωστοποίησης κατακύρωσης στα
Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων, πριν την υπογραφή της. Τα τέλη
χαρτοσήμανσης του Συμβολαίου σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 29
παράγραφος Θ του Περί Χαρτοσήμων Νόμου 1963, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και
πρέπει να συμπεριληφθούν στο ποσό της Προσφοράς του.
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4.

Ο Εργολάβος θα λάβει υπόψη του στο ποσό της προσφοράς του ότι θα πρέπει να
συμπεριλάβει και τη χαρτοσήμανση του Συμβολαίου σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία για την παρούσα εργολαβία.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ένα μήνα μετά την παραλαβή του τιμολογίου στο
Λογιστήριο.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 1:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 2:
ΕΝΤΥΠΟ 4:

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός αρ. -------------------------1.

Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για __________________
________________________________________________________________, η οποία
ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία,
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να
αποσύρουν.

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:
(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά
την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την
υπογραφή της Σύμβασης:
(ι)

έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου
και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή
μας στο διαγωνισμό, ή

(ιι)

έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση,

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α.

αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και

β.

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

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως
αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που
έχει αποσυρθεί.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος

......................................................................
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Ημερομηνία

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

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

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

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα
στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών για ενοικίαση
μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας CAT D6K

καδενοφόρου

εκσκαφέα

τύπου

Αρ. Διαγωνισμού: 46/2017
Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

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

1.
Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη
αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να
αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με
τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που
δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας.
2.
Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση
των Υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.
3.
Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που
αναφέρεται στο Άρθρο 9 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και
θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ.
Δελτίου
υπογράφοντος

Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Ιδιότητα υπογράφοντος

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

Στοιχεία Προσφέροντος1

Όνομα Προσφέροντος

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

Χώρα εγκατάστασης

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

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

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

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)

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

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

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

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

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

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

Ημερομηνία

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

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

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν
τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών για ενοικίαση καδενοφόρου
μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας CAT D8K.

εκσκαφέα

τύπου

Αρ. Διαγωνισμού: 46/2017
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών:

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

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι,
αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της
Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για το ποσό των €
..................................(ολογράφως................................................................................
....... Ευρώ και ............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α την ώρα

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ.
Δελτίου
υπογράφοντος

Ταυτότητας/Διαβατηρίου

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

Ιδιότητα υπογράφοντος

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

Ημερομηνία

......................................................................
1

Στοιχεία Προσφέροντος

Όνομα Προσφέροντος

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

Διεύθυνση

…………………………………………………

Τηλ……………

Τηλεομ………….

Email……………………………………………………….

.......................................................................................................................................................
Σημείωση 1:

Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της
κοινοπραξίας.

Σημείωση 2:

Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
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