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Δ/Α: €42.811,34 (αξάληα δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηα έληεθα επξψ θαη ηξηάληα ηέζζεξα ζεληο), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 

Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ: ΔΣΔΠ(1)/001/2019 

 

 

 

 

Ζ χκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην A digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN” (SWAN) ” 

πνπ  ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  πλεξγαζίαο INTERREG V‐B “Βαιθαληθή – 

Μεζφγεηνο”, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ  Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο  Αλάπηπμεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο (85%)  θαη  ηεο  Κχπξνπ  (15%). 

 

 

 

Λεκεζφο, Μάξηηνο 2019 



 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 
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ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ δηελεξγεί δηαγσληζκφ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα  
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ “SWAN - A DIGITAL SOLID 

WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN” ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

“BALKAN‐MEDITERRANEAN INTERREG 2014‐2020. 

2. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Παξ.  Σ Ο Η Υ Δ Η Ο 

2.1 Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ  ΕΤΕΠ(1)/001/2019 

2.2 Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο Αντικείμενο τησ Διακήρυξησ είναι η ανάδειξη αναδόχου 
για την υλοποίηςη των παραδοτζων/υπηρεςιών:  
(1) Study for proposed list of profitable business 
models for Cyprus CPV:72000000 
(2) Study for proposed list of potential transnational 
business models CPV:72000000 
(3) Test Report, development, modifications and updates  
of Cyprus SWAN Platform CPV:72000000  
(4) Software for Cyprus version of SWAN platform (licence 
and adaptation to the project), one university located 
server for Cyprus version of SWAN platform development 
and operation (included installation costs) 
CPV:72000000 

(5) One Laptop, πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία  

CPV:72000000 

2.3 Δθηηκώκελε Αμία €42.811,34 (αξάληα δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

έληεθα επξψ θαη ηξηάληα ηέζζεξα ζεληο), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ην νπνίν 

αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

Τπεξεζία 1: Study for proposed list of profitable 

business models for Cyprus: 6.340,78επξψ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

Τπεξεζία 2: Study for proposed list of potential 

transnational business models: 9.243,69 € (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

Τπεξεζία 3: Test Report, development, modifications 

and updates of Cyprus SWAN Platform: 10.924,36€ 

(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

Δμνπιηζκφο 1: Software for Cyprus version of SWAN 

platform (licence and adaptation to the project), νne  

university located server for Cyprus version of SWAN 

platform development and operation  (included 

installation costs): 15.630,25€ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 
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Παξ.  Σ Ο Η Υ Δ Η Ο 

Δμνπιηζκφο 2: One Laptop 672.26 € (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

2.4 Υξεκαηνδόηεζε Ζ χκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην A digital 

Solid Waste reuse plAtform for BalkaN” (SWAN) ” 

πνπ  ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

πλεξγαζίαο INTERREG V‐B “Βαιθαληθή – 

Μεζφγεηνο”, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ  

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο  Αλάπηπμεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο (85%)  θαη  ηεο  Κχπξνπ  

(15%).  

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Βνπιή θαη ππφ ηνλ φξν 

φηη ν πξνζθνξνδφηεο δελ ζα κπνξεί λα έρεη 

απαίηεζε απφ ην Παλεπηζηήκην αλ ηειηθά δελ 

θαηαθπξσζεί ε πξνζθνξά.  

Ζ Δπηηξνπή Πξνζθνξψλ θαη Αγνξψλ δχλαηαη 

θαη’ εμαίξεζε θαη κφλν φπνπ ε αλάγθε είλαη 

επηβεβιεκέλε θαη κε γλψκνλα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, λα πξνβαίλεη ζε 

θαηαθπξψζεηο πξνζθνξψλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

2.5 Γηθαίωκα πξνζθπγήο ζηε 

δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ 29(5) 

ηνπ Ν.73(Η)/2016  

<Πνζφ δηθαηψκαηνο> ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ πκθσλία (Μέξνο Β). 

Σν πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εθηηκσκέλε αμία. 

2.6 Γηαδηθαζία δηαγωληζκνύ Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

ππεξεζηψλ 

2.7 Κξηηήξην Αλάζεζεο Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

 

2.8 Αλαζέηνπζα Αξρή Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

2.9 Αξκόδηνο Λεηηνπξγόο  Ησάλλεο Βπξίδεο  

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο 

 

2.10 Πεξίνδνο δηάζεζεο 

Δγγξάθωλ Γηαγωληζκνύ 

Έσο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

2.11 Σόπνο θαη ηξόπνο δηάζεζεο 

Δγγξάθωλ Γηαγωληζκνύ 

Γσξεάλ, κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο 

χλαςεο πκβάζεσλ (eProcurement) ζην ρψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζηελ ηζηνζειίδα 
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Παξ.  Σ Ο Η Υ Δ Η Ο 

www.eprocurement.gov.cy. 

2.12 Πξνζεζκία Τπνβνιήο 

ρνιίωλ / Δξωηήζεωλ / 

Δηζεγήζεωλ 

Απνζηνιή απαληήζεωλ από 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Έσο ηελ Παξαζθεπή 05/04/2019 θαη ψξα 12:30 

κ.κ. 

 

 Έσο ηε Γεπηέξα 08/04/2019 θαη ψξα 12:30 κ.κ. 

 

2.13 Πξνζεζκία ππνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Έσο ηελ Παξαζθεπή 12/04/2019 θαη ψξα 12:30 κ.κ. 

 

2.14 Σόπνο ππνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Ζιεθηξνληθφ χζηεκα χλαςεο πκβάζεσλ 

(eProcurement) ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ 

ηζηνζειίδα  www.eprocurement.gov.cy. 

2.15 Γέζκεπζε κε Απόζπξζεο 

ηεο Πξνζθνξάο 

5% ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο 

 

2.16 Γηάξθεηα ηζρύνο 

Πξνζθνξώλ 

4 (ηέζζεξηο) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ 

2.17 Γιώζζα ζύληαμεο 

Πξνζθνξάο 

Διιεληθή  

2.18 Νόκηζκα Πξνζθνξάο Δπξψ 

2.19 Δθηηκώκελε εκεξνκελία 

γλωζηνπνίεζεο 

απνηειεζκάηωλ 

2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ  

2.20 Δθηηκώκελε εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ζύκβαζεο 

3 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ 

2.21 Σόπνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

2.22 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

ύκβαζεο 

Ζ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

εξγαζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο 

έσο ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ήηνη 14 επηεκβξίνπ 2019 

ή ηελ εκεξνκελία παξάηαζεο εθφζνλ ην έξγν 

παξαηαζεί θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREG. 

 

3. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο φπσο ηπρφλ έρνπλ θαηά 

πεξίπησζε ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, θαη εηδηθφηεξα: 

α. ηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή 

Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, ν νπνίνο έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζηηο 28 Απξηιίνπ 2016 {Ν.73(Η)/2016}. 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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β. ηνπο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ (Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Κνηλφηεηεο) 

Καλνληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζηηο 6 Ηνπιίνπ 2012 (ΚΓΠ 242/2012). 

γ. ηνπο πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθηέιεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Απνθιεηζκνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ απφ Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Καλνληζκνχο ηνπ 2016, νη νπνίνη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 28 Απξηιίνπ 2016 (ΚΓΠ 138/2016). 

δ. ηνπο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ (Υξήζε Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ) Καλνληζκνχο 

(ΚΓΠ249/2009). 

Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο πξναλαθεξζείζαο λνκνζεζίαο κπνξνχλ λα έρνπλ νη Οηθνλνκηθνί 

Φνξείο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.treasury.gov.cy. 

 

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

4.1 Αληηθείκελν  

1. Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο απνηειεί ε πεξηγξαθή ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ:  

 

H Πξάμε SWAN είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg V-Β Balkan 

Mediterranean πνπ αθνξά ζε δξάζεηο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ. ηφρνο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαηλνηφκνπ Βαιθαληθνχ- Μεζνγεηαθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο, κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ην νπνίν ζα αλαπηχμεη 

ηνπηθά θαη ζα δηαρεηξηζηεί θξαηηθά αιπζίδεο αμίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο 

βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξάμεο είλαη 

απφ 15/09/2017 σο 13/09/2019. 

 

Τπεξεζία 1: ρεδηαζκόο θαη δεκηνπξγία πξνηεηλόκελνπ θαηαιόγνπ θεξδνθόξωλ 

επηρεηξεκαηηθώλ κνληέιωλ γηα ηελ Κύπξν (6.340,78επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.) 

 

ηφρνο ηνπ έξγνπ SWAN είλαη λα ζπλδέζεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ζηελ αιπζίδα αμίαο ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Ζ αληηζηνίρηζε ηνπο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα πινπνηεζεί ζε δχν 

επίπεδα: 

• Δληνπηζκφο ησλ ηερληθά εθηθηψλ ζελαξίσλ αληηζηνίρηζεο πξνζθνξάο- δήηεζεο.  

• Δπηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζελαξίνπ ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ αλαδήηεζε/δηεξεχλεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο  

ησλ ηερληθά εθηθηψλ ζελαξίσλ. 

Σν παξαδνηέν/ππεξεζία  πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

εθκεηάιιεπζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Κχπξν, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ζχγθξηζήο ηνπο 

θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα απηά.  

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζα θαζνξίζνπλ θαη ζα ζεζπίζνπλ ηα θξηηήξηα εθείλα ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ζα επηιεγνχλ ηα βέιηηζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (ηφζν απφ νηθνλνκνηερληθήο φζν θαη 

απφ ηερληθήο άπνςεο) ηα νπνία ζα δηακνξθψζνπλ ην ινγηζκηθφ. πλεπψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ην 

παξαδνηέν απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ Τπεξεζία 3 : Έθζεζε ειέγρνπ, αλάπηπμε, 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ελεκεξψζεηο ηεο πιαηθφξκαο SWAN γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ θαη 

Δμνπιηζκφ 1: Λνγηζκηθφ ηεο πιαηθφξκαο SWAN γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ (άδεηα θαη 

http://www.treasury.gov.cy/
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πξνζαξκνγή ζην πξφγξακκα) θαζψο ηα επξήκαηά ηνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δνκή ηεο πιαηθφξκαο 

SWAN θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθφ ηεο νπφηε ζα απαηηεζνχλ αληίζηνηρεο 

ηξνπνπνηήζεηο/επηθαηξνπνηήζεηο.  

Γηάξθεηα Τινπνίεζεο : Γχν κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ:  

Παξαδνηέν: Καηάινγνο θεξδνθόξωλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέιωλ γηα ηελ Κύπξν 

 «εκεηψλεηαη φηη ηα παξαδνηέα (εηδηθέο κειέηεο θαη πιαηθφξκα) ζα παξαδίδνληαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα Αγγιηθά» 

 

Τπεξεζία 2 : ρεδηαζκόο θαη δεκηνπξγία πξνηεηλόκελνπ θαηαιόγνπ δπλεηηθώλ 

δηαθξαηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέιωλ. 9.243,69 € (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.)  Αληίζηνηρνο θαηάινγνο κε απηόλ γηα ηα θεξδνθόξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζηελ 

Κύπξν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί θαη γηα ηα δηαθξαηηθά κνληέια. 

Σν παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή δηαθξαηηθψλ κνληέισλ εθκεηάιιεπζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ζχγθξηζήο ηνπο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο κε 

βάζε ηα θξηηήξηα απηά.  

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζα θαζνξίζνπλ θαη ζα ζεζπίζνπλ ηα θξηηήξηα εθείλα ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ζα επηιεγνχλ ηα βέιηηζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (ηφζν απφ νηθνλνκνηερληθήο φζν θαη 

απφ ηερληθήο άπνςεο) ηα νπνία ζα δηακνξθψζνπλ ην ινγηζκηθφ. πλεπψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ην 

παξαδνηέν απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ππεξεζία 3 θαη ηνλ εμνπιηζκφ 1 θαζψο ηα 

επξήκαηά ηνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δνκή ηεο πιαηθφξκαο SWAN θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθφ ηεο νπφηε ζα απαηηεζνχλ αληίζηνηρεο 

ηξνπνπνηήζεηο/επηθαηξνπνηήζεηο.  

Γηάξθεηα Τινπνίεζεο : Γπφ κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ  “Survey for 

SWAN Platform Database with data from Cyprus” (ην παξαδνηέν απηφ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη 

αλακέλεηαη λα ηειεηψζεη ηνλ Ηνχλην) 

Παξαδνηέν: Καηάινγνο δπλεηηθώλ δηαθξαηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέιωλ 

«εκεηψλεηαη φηη ηα παξαδνηέα (εηδηθέο κειέηεο θαη πιαηθφξκα) ζα παξαδίδνληαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα Αγγιηθά» 

 

Τπεξεζία 3 : Έθζεζε ειέγρνπ, αλάπηπμε, ηξνπνπνηήζεηο θαη ελεκεξώζεηο ηεο 

πιαηθόξκαο SWAN γηα ηελ πεξίπηωζε ηεο Κύπξνπ/ (10.924,36€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α.) 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο 

θαη ηεο πιαηθφξκαο SWAN. Ζ πιαηθφξκα έρεη ήδε παξαδνζεί (απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν) θαη 

ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ είλαη λα πξνζαξκφζεη ηελ πιαηθφξκα ζηηο αλάγθεο ηεο 

Κχπξνπ. 

Σν παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

• Δλεκεξσκέλν πξφηππν πιαηθφξκαο SWAN 

• Έθζεζε ειέγρνπ πξνηχπνπ SWAN  

• Σειηθή έθδνζε πιαηθφξκαο SWAN  

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ 

Γηάξθεηα Τινπνίεζεο : Έσο έλα κήλα πξηλ ηελ ηειηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. 

Παξαδνηέν: Σειηθή έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο SWAN γηα ηελ πεξίπηωζε ηεο Κύπξνπ 

«εκεηψλεηαη φηη ηα παξαδνηέα (εηδηθέο κειέηεο θαη πιαηθφξκα) ζα παξαδίδνληαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα Αγγιηθά» 

 

Δμνπιηζκόο 1: Λνγηζκηθό ηεο πιαηθόξκαο SWAN γηα ηελ πεξίπηωζε ηεο Κύπξνπ (άδεηα 

θαη πξνζαξκνγή ζην πξόγξακκα). Έλαλ server πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην Σερλνινγηθφ 

Παλεπηζηήκην  Κχπξνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο SWAN γηα ηελ 
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πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο) / 15.630,25€ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

Ο πξνκεζεπηήο ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα παξακεηξνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ (ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξν) θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Ζ 

παξακεηξνπνίεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ 

(customization) ζε εζληθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θαλνληζκνχο θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο ζρεηηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Κχπξν. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ θαη ζα δνζεί ζηνπο 

ππφινηπνπο εηαίξνπο ζπλνδεπφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο. Οη άδεηεο ρξήζεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζα δνζνχλ ζηνπο εηαίξνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Δμνπιηζκόο 1: RACK SERVER Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Α/Α Specification Requirement 

 General  

 Quantity 1 

 Mention the model and the manufacturer. Give ISO 9001 YES 

 Rack Server (including rack mounting rails)  ≤ 2U 

 Quality and Safety Certificates, CE are required and must be submitted. YES 

 
CPU Intel Xeon or relevant      Must be 

mentioned   

 

Cores 4 

At least 

 

Frequency  2.6GHz 

At least 

 

Threads  8 

At least  

 Cache Memory 8M at least 

 Processor type  Intel Xeon 

 Maximum Supported number of PCI-e slots or mini PCI express  ≥ 5 
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Α/Α Specification Requirement 

 USB ports ≥ 4 

 VGA connector ≥ 1 

 Serial connector ≥ 1 

 Gigabit Ethernet ports ≥ 2 

 RAM Memory  

 Maximum Supported Memory ≥ 256GB 

 Memory offered DDR4 ≥ 32GB 

 Memory Speed  ≥ 2666MHz 

 Total DIMM slots ≥ 16 

 Drive controller   

 Server must support hot-plug hard drives 3.5” ≥ 8 

 Raid controller 12Gbps SAS and 6Gbps SATA  YES 

 Support RAID 0,1,5,10,50 YES 

 server must include hard drives SAS 10k 12 Gbps ≥ 2 

 Storage of each drive ≥ 1.8TB 

 Raid Controller  

 Separate Gigabit Ethernet port for system administration  YES 

 
Embedeb memory to raid controller 16GB VFlash SD card for service 

purposes.   
YES  

 Administrative access over SSH, CLI, Web GUI YES 

 Supporting power control and power monitoring for the system  YES 
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Α/Α Specification Requirement 

 performance monitoring support YES 

 health monitoring support YES 

 Email Alerts, SNMP Traps YES 

 Other specifications   

 Redundant hot plug power supply YES 

 PSU frequency  
Must be 

mentioned 

 Supply cables equal to the number of PSU  YES 

 Power supply cable type 10A  IEC320 C13  

 Must be offered DVD+/-RW SATA Internal YES 

 Warranty   

 Total warranty including hole system, parts and subsystems  ≥ 2 years 

 
Offered warranty – technical support must be offered and proved with code 

and statement by the server manufacturer  

YES 

 Software  

 Pre- installed OS Server 2016 Standard GOV ,16 CORE YES 

 

Δμνπιηζκόο 2 : One Laptop 672,26 € (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

Α/Α SPECIFICATION REQUIREMENT 

1.  Number of laptops  1 

2.  Name the Model/ Type of laptop – 

Manufacturer 
YES 

  Screen Size   15.6” at least/ minimum 

  Screen Resolution:  1920x1080 at least  

  Processor : Intel Core i5 or equal YES 
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 Processor Frequency 2,5 Ghz at least 

 Hard Drive : SSD (Solid State Drive) YES 

 Storage (SSD) 
256 GB 

At least 

 RAM memory 
4GB 

At least 

 Weight ≤  2.5Kg YES 

 OS (Operating System) : Windows 10  YES 

 

Ports  

Include at least:  

- 1 HDMI 

- 1x 10/100 RJ-45 Ethernet 

network 

- 2x USB  

YES 

 

 WiFi  protocol  

supported type 

 802.11an-ac 

YES 

 1 year Warranty at least  YES 

 Battery Type 2-cell Lithium Ion 

 Case YES 

 

 

 

4.2 Σόπνο Δθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζην 

Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ζην εξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο 

(Τπεχζπλνο Γξ Ησάλλεο Βπξίδεο)  ηεο ιεηηνπξγηθήο βάζεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζεζία φπνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο έζησ 

θαη γηα κηθξφ δηάζηεκα. 

 

5. ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ ΔΠΗ ΑΤΣΧΝ 

5.1 Λήςε Δγγξάθσλ 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

ρσξίο θακία ρξέσζε, κέζα απφ ην ρψξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληζκνχ ζην χζηεκα 

(www.eprocurement.gov.cy). Οη εγγεγξακκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξνηξέπνληαη λα 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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ζπζρεηηζηνχλ κε ην ρψξν ηνπ Γηαγσληζκνχ ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα νπνηεζδήπνηε 

δηεπθξηλήζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ παξφληνο 

Γηαγσληζκνχ. Οη κε εγγεγξακκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ δσξεάλ 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζην χζηεκα. Γηα νπνηαδήπνηε βνήζεηα γηα εγγξαθή ζην χζηεκα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο ζηνλ αξ. 

ηειεθψλνπ: +357 22-605050 (επηινγή 2). 

Σνλίδεηαη φηη γηα λα ινγίδεηαη θάπνηνο σο Δλδηαθεξφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο θαη λα 

ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο απφ ην χζηεκα, ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί σο ρξήζηεο κε ηνπο 

πξνζσπηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζήο ηνπ θαη λα ζπζρεηηζηεί κε ην δηαγσληζκφ. 

5.2 Γηεπθξηλίζεηο απφ 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 δεκνζηεχεη ζην 

χζηεκα (www.eprocurement.gov.cy), ελψ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζα απνζηέιιεηαη απηφκαηα 

απφ ην χζηεκα  ζε φινπο ηνπο Δλδηαθεξφκελνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ην δηαγσληζκφ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 2.12. 

5.3 Έγγξαθε Τπνβνιή Δξσηήζεσλ απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο  

1. Σπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, εηζεγήζεηο, ζρφιηα ή/θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαη απφ ηνπο Δλδηαθεξφκελνπο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 2.12. Σα αηηήκαηα γηα 

δηεπθξηλήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζσ ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, ζην 

ρψξν ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. Δθφζνλ νη ηπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, εηζεγήζεηο, ζρφιηα ή/θαη παξαηεξήζεηο δεηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δεκνζηεχεη ζπκπιεξσκαηηθά 

έγγξαθα ή δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζην χζηεκα εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 

2.12, ελψ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζα απνζηέιιεηαη απηφκαηα πξνο φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Φνξείο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην δηαγσληζκφ. 

3. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζε θακία πεξίπησζε δε δχλαληαη λα επηθαιεζηνχλ πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ νπνηνλδήπνηε Γεκφζην Λεηηνπξγφ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

δελ δεζκεχεηαη απφ νπνηεζδήπνηε πξνθνξηθέο απαληήζεηο. 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

6.1 Γηθαηνχκελνη 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 ζηνλ Σνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

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. Όια ηα πξφζσπα ηεο θνηλνπξαμίαο πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο εγθαηάζηαζεο 

φπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 1 πην πάλσ. 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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Οη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή νχηε γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νχηε θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα, 

είηε ζε κία κφλν θνηλνπξαμία. 

4. Ο Πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο, ηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειψζεη ζηελ Σερληθή 

ηνπ Πξνζθνξά, αλαθέξνληαο θαη ην κέξνο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ απηνί 

πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα (Β) ηεο παξαγξάθνπ 

8.3. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο 

ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο, ν Πξνζθέξσλ θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο πξνζθνξάο ηνπ έρεη 

ιάβεη γλψζε θαηά πφζνλ ν ίδηνο ππεξγνιάβνο ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε Πξνζθνξά γηα ηνλ ίδην δηαγσληζκφ. 

 

6.2 Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ Πξνζθέξνληα  

1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε: 

α. λα κελ ππάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπο, ή/θαη λα κελ 

πθίζηαηαη παξαδνρή ηνπο γηα: 

(i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Απφθαζεο – Πιαηζίνπ 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Οθησβξίνπ 2008 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, 

(ii) δηαθζνξά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηαξηηδφκελε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ Κ. 3 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν (γ) ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην άξζξν 

2 παξάγξαθνο (1) ηεο Απφθαζεο -Πιαηζίνπ 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηε Γεκνθξαηία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

(iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,   

(iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο Απφθαζεο – 

Πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία, ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 

δηάπξαμεο εγθιήκαηνο σο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

(v) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο 

Νφκσλ ηνπ 2007 έσο 2016, 

(vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 

ηνπ πεξί ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο 

Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ ηνπ 2014.  
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Ννείηαη φηη, ε ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν, εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή ππάξρεη 

παξαδνρή ηνπ, είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

β. λα κελ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή  

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, 

εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία ή ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ή έρεη απνδεηρζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηα θαηάιιεια κέζα, 

γ. λα κελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, λα κελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, ή λα κελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή λα κελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή  λα κελ 

έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή λα κελ  βξίζθνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,  

δ. λα κελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο θαη πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε θαηάιιεια 

κέζα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ε. λα κελ ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ζη. λα κελ εκπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ, πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 

κέζα 

δ. λα κελ εκπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ, πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά κέζα, 

ε. λα κελ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδεο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

ζ. λα κελ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, λα κελ έρνπλ απνθξχςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Νφκνπ. 

2. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη θνηλνπξαμία πξνζψπσλ, νη 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα, ζε 

ζρέζε κε νπνηαδήπνηε γεγνλφηα/θαηαζηάζεηο πνπ δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ φηη ζπληζηνχλ 

θάπνην απφ ηνπο πην πάλσ ιφγνπο απνθιεηζκνχ, νη ελέξγεηεο απηέο λα δεισζνχλ απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εμεηάζεη ηα 
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δεισζέληα απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά θξηζνχλ σο κε 

ηθαλνπνηεηηθά, πξηλ απφ ηπρφλ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη 

ζηελ ηειηθή ηεο απφθαζε, ζα δεηήζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ. 

6.3 Γέζκεπζε κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο  

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ:  

α απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ή 

β έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε ή πιαζηφ πηζηνπνηεηηθφ ή 

γ έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά 

ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο: 

(η) έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεηηθφ 

θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή ηελ Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο πκβνιαίνπ θαη/ή λα 

εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην δηαγσληζκφ, ή 

(ηη) έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, 

Γύλαηαη λα  επηβιεζνύλ νη πην θάηω θπξώζεηο: 

α. απνθιεηζκφ απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο,  

β. νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

 

2. Δπηπξόζζεηα, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο 

απνδεκίσζε πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ έρεη 

απνζπξζεί.  

 

3. Ζ «Γέζκεπζε κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο» πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Έληππν 

1. 

 

6.4 ηειέρσζε Οκάδαο Έξγνπ 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηθαλφηεηεο ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ ζπλζεηφηεηα ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε αλάδνρν, απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 

εκπεηξία. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ απαηηνχληαη πνηνηηθνί φξνη αμηνιφγεζεο, πνπ 

δηαζθαιίδνληαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 

λννπκέλνπ φηη έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα  ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (Γηα απαηηνχκελα 

ειάρηζηα θξηηήξηα ζηειέρσζεο ηεο νκάδαο βιέπεηε πην θάησ Πίλαθα απαηηνχκελσλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ. 

 

Πίλαθαο απαηηνχκελσλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 

 

α/α Απαηηνύκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα
* 

Ναη ή Όρη 
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Α1 Ο θνξέαο πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά αζθεί επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ρξφληα 

 

Α2 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ (εθφζνλ ηεξείηαη) ή γεληθφηεξα βεβαίσζε αξκφδηνπ 

θνξέα γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ηνπ ππνςεθίνπ 

(θαη θάζε κέινπο ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο). 

 

Α3 ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο 

ηνπ πξέπεη λα πιεξνί ηελ αλσηέξσ απαίηεζε. 

χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Πνηφηεηα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ISO 9001:2015, γηα ην ρεδηαζκφ, Αλάπηπμε, Δγθαηάζηαζε θαη 

Τπνζηήξημε Λνγηζκηθνχ – Τινπνίεζεο Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο – 

Τπεξεζίεο Software As A Service (SaaS) 

 

Α4 ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο 

ηνπ πξέπεη λα πιεξνί ηελ αλσηέξσ απαίηεζε. 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηψλ, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 27001:2013, γηα ην ζρεδηαζκφ, 

αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ – πινπνίεζεο 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο – ππεξεζίεο Software as a Service(SAAS). 

 

Α5 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα 

ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή ζρεηηθή εκπεηξία ζηελ δεκηνπξγία, ρεηξηζκφ 

θαη ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 

Α6 ηελ νκάδα έξγνπ o Τπεχζπλνο πινπνίεζεο ηoπ έξγνπ λα έρεη 

10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε πινπνίεζε έξγσλ, κε 

παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ν νπνίνο ζα ζπληνλίζεη ηελ νκάδα 

έξγνπ 

 

Α7 ηελ νκάδα έξγνπ λα ππάξρεη άηνκν πνπ λα είλαη θάηνρνο ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Πιεξνθνξηθήο, Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε 5 ρξφληα θαη’ 

ειάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

Α8 ηελ νκάδα έξγνπ λα ππάξρεη άηνκν πνπ λα είλαη θάηνρνο ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Πιεξνθνξηθήο, Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε 5 ρξφληα θαη’ 

ειάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ. 

 

Α9 ηελ νκάδα έξγνπ λα ππάξρεη άηνκν Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο 

ζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Information Systems) ή ζπλαθέο 

αληηθείκελν, εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε & ππνζηήξημε 

γεσρσξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (geospatial databases) θαη 

εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ επξσπατθψλ έξγσλ ζπλαθψλ 

κε έλλνηεο φπσο ε θπθιηθή νηθνλνκία δηαρείξηζε πδάησλ & ελέξγεηαο 
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θηι. 

Α10 ηελ νκάδα έξγνπ λα ππάξρεη άηνκν Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο 

κε πηζηνπνίεζε, κε ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε 

θαη ππνζηήξημε Web Δθαξκνγψλ. 

 

Α11 ηελ νκάδα έξγνπ λα ππάξρεη άηνκν κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ πνπ ζα είλαη γλψζηεο ζηελ Γηαρείξηζε Δλεξγεηαθψλ θαη 

Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ θαη ζηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία 

(Βηνκεραληθή πκβίσζε). Δπηπξνζζέησο ζα δηαζέηεη πεληαεηή 

εκπεηξία α) ζηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, β) ζε 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) κε έκθαζε ζε 

εθαξκνγέο ζηνλ ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. 

 

Α12 ηελ νκάδα έξγνπ λα ππάξρεη άηνκν κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ θαη ζα είλαη γλψζηεο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραληθήο 

ζπκβίσζεο, ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο θαη ηεο εθηίκεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπξνζζέησο ζα δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε 

Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

*
Ζ εμεηδίθεπζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα βηνγξαθηθά ηνπο θαη λα 

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθνί ή/ θαη δηδαθηνξηθνί ηίηινη), ή/θαη απφ ηε 

κειεηεηηθή θαη εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία 

7. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη ν αλαθεξφκελνο ζηελ παξάγξαθν 2.16. Πξνζθνξά 

πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

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

Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. 

3. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 

απεπζπλζεί γξαπηψο πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ γηα ην 

αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ γξαπηψο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ν Πξνζθέξσλ παξαιείςεη λα ζπγθαηαηεζεί 

γξαπηψο ζηελ αηηνχκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

8. ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

8.1 Υξόλνο θαη Σόπνο Τπνβνιήο 

1. Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.13. 

2. Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 

Ζιεθηξνληθφ χζηεκα χλαςεο πκβάζεσλ (www.eprocurement.gov.cy). 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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3. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά 

ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. 

4. Οη Πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ή απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, πξηλ ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. 

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 9.5. 

6. Οη Πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά 

ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ Πξνζθνξά ή 

κέξνο ηεο 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 θαηαβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο απνδεκίσζε πνζνχ ίζν κε ην 5% ηεο ηηκήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ έρεη απνζπξζεί , 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 θαη Τπνβνιήο 

1. Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα δηαγσληζκνχ θαη ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ππνρξεσηηθά ζηε γιψζζα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.17. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ 

Πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

3. Όια ηα Έληππα / Γειψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν.  

4. Αλαιπηηθφο Οδεγφο γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ δηαηίζεηαη 

ζηελ ελφηεηα «Βνήζεηα» ζην χζηεκα.  

Πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ εληφο ησλ εξγάζηκσλ σξψλ ζηα ηειέθσλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ Οδεγφ, γηα θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο ζην χζηεκα.  

5. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα έλαξμε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ειεθηξνληθά, 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα δηαγσληζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ε ππνβνιή μεθίλεζε πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

θαη ψξα ην ζχζηεκα επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο θφξησζεο/αλεβάζκαηνο ηεο πξνζθνξάο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη 30 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. Γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο θφξησζεο ηνπο ζην ζχζηεκα κεηά 

θαη ηε ιήμε ησλ 30 ιεπηψλ ή έρεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί εληφο απηήο ηεο πεξηφδνπ, 

απηέο απνξξίπηνληαη θαη δελ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα. Ννείηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

έλαξμε ή επαλέλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο θαη νπνηνδήπνηέ πξφβιεκα 

πηζαλφλ πξνθχςεη θαηά ηελ πεξίνδν απηή δελ ζα κπνξεί λα ιπζεί κε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ πνιινί αζηάζκεηνη ηερληθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάξηεζεο ηεο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα,  ζπζηήλεηαη φπσο ε 
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έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο μεθηλήζεη εγθαίξσο, αθήλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν  

ηφζν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο, φζν θαη γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ ηα νπνία 

πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη κε βάζε ην Ννκνζεηηθφ Πιαίζην, ν θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο πνπ ν ίδηνο δηαζέηεη,  γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηνπ ζην δηαδίθηπν 

θαη, θαη’ επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ απηφλ.  

Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνζθέξνληα ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα νχησο ψζηε φρη κφλν λα μεθηλήζεη αιιά θαη λα 

νινθιεξσζεί ε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο εληφο ησλ πην πάλσ πξνζεζκηψλ. 

8.3 Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο 

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. 

Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο  θαη αθνξνχλ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα πιαίζηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο Ννκνζεζίαο. 

Ζ πξνζθνξά ππνδηαηξείηαη ζηηο ηξεηο πην θάησ ελφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία κε ηελ πξνζθνξά σο εμήο: 

Α. Δλφηεηα «Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο» 

1. Σε Γέζκεπζε κε Απφζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο (Έληππν 1) 

2. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο  ηα αθφινπζα ζηνηρεία πξέπεη λα 

πιεξνχληαη : 

α. Δθφζνλ ν Πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχζηαζήο ηνπ. Σν 

δηθαηνινγεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δψδεθα κήλεο πξηλ ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

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 

νπνία ζα ππνγξάθνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλνπξαμία ζηελ νπνία 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. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο, απηνί 

ζα πξέπεη λα δεισζνχλ φπσο επίζεο θαη ην αθξηβέο κέξνο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ. 

γ.  Να πιεξνί ηηο απαηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα  απαηηνχκελσλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ (παξ. 6.4) 

Οκάδα Έξγνπ 

Να αλαθεξζεί ε Οκάδα Έξγνπ:  
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(α) Πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ 

ηεο.  

(β) Παξνπζίαζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Α/Α 
Όνομα Μέλοσς Ομάδας 

Έργοσ 
Θέζη ζηην Ομάδα Έργοσ 

Καθήκονηα Μέλοσς ζηην 

Ομάδα Έργοσ 

Ανθρωπομήνες / Ανθρωποημέρες 

απαζτόληζης 

     

     

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Β. Δλφηεηα «Σερληθή Πξνζθνξά» 

1. Σελ  Σερληθή Πξνζθνξά (Έληππν 3) θαζψο θαη αλάιπζε ησλ φξσλ εληνιήο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1. Ζ αλάιπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο θαη ην αθξηβέο κέξνο ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ απηνί ζα πινπνηήζνπλ. 

2. Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ησλ βαζηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Έληππν 2). 

 

Γ. Δλφηεηα «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

Σελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Έληππν 4), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή αμία γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.  

 

9. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

9.1 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ζην χζηεκα γίλεηαη απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ, κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3(1)(δ). 

2. Απνζθξαγίδνληαη νη Δλφηεηεο «Πξνυπνζέζεηο  πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά».  

3. Γηα ζθνπνχο δηαζθάιηζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ απνζθξάγηζε ηεο ελφηεηαο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη ηηκέο πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ είλαη 

απηφκαηα νξαηέο ζην χζηεκα ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, κε ηελ επηθχιαμε φηη νη 

αλαγξαθφκελεο ηηκέο δελ έρνπλ ηχρεη νπνηαζδήπνηε αμηνιφγεζεο. 

9.2 Έιεγρνο Πξνϋπνζέζεωλ πκκεηνρήο  

1. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ελνηήησλ «Πξνυπνζέζεσλ πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή 

Πξνζθνξά», ην Αξκφδην Όξγαλν ειέγρεη ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 

θαζψο θαη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη 

θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζε εηδηθφ έληππν.  
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2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ή ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 6.2(1)(α) θαη (γ)-(ζ) θαη 

έρνληαο εμεηάζεη ηηο νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο έρνπλ δεισζεί ζχκθσλα κε ην εδάθην 3 ηεο 

παξαγξάθνπ ηνπ 6.2, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ραξαθηεξίδεη ηηο πξνζθνξέο απηέο απνξξηπηέεο, 

ε ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ αμηνινγείηαη. Οη πξνζθνξέο απηέο απνξξίπηνληαη 

δηα ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

9.3 Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ 

1. Σν Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ειέγρεη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα (Β) ηελ παξάγξαθν 8.3. 

Όζεο Πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνδεθηέο Σερληθέο Πξνζθνξέο ραξαθηεξίδνληαη απνξξηπηέεο 

θαη ε Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά δελ ειέγρεηαη.  

2. Σν Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Γ ηεο παξαγξάθνπ 8.3. ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίπηεη ηηο Πξνζθνξέο απηέο δηα ηνπ Αξκνδίνπ 

Οξγάλνπ ηεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ην Αξκφδην Όξγαλν ζεσξήζεη κηα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά σο αζπλήζηζηα 

ρακειή, νθείιεη λα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα λα παξάζρεη εγγξάθσο, εληφο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ δεηεζεί, φπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θξίλεη ζθφπηκεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 

69 ηνπ Ν.73(Η)/2016. Σν Αξκφδην Όξγαλν εμεηάδεη ηηο δηεπθξηλήζεηο θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά 

κε ηελ απνδνρή ησλ δηεπθξηλίζεσλ ή ηελ απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο. 

9.4 Γηεπθξηλίζεηο θαη Γηαζαθελίζεηο Πξνζθνξψλ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, έρεη ην δηθαίσκα, εθ’ φζνλ 

θξηζεί αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ Πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

2. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Φνξείο λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηα δηθαηνινγεηηθά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα 

ππνβάιινληαη ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Οη 

Πξνζθέξνληεο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ εάλ δελ ην 

πξάμνπλ, ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο ή δηθαηνινγεηηθά  λα ηα ππνβάιινπλ 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. 

3. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. 

9.5 Οινθιήξσζε Αμηνιφγεζεο 

1. Tν Αξκφδην Όξγαλν ζα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ, θαηά αχμνπζα 

ζεηξά ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο.  

2. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη Πξνζθέξνληεο, θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ ηνπο Πξνζθνξψλ, βξεζεί φηη έρνπλ ππνβάιεη ηελ ίδηα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε 
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νπνία αληηζηνηρεί ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πνπ 

αμηνινγνχληαη, ηφηε ε επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θιήξσζεο, ζηελ παξνπζία ησλ Πξνζθεξφλησλ.   

10. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

10.1 Αλάζεζε ύκβαζεο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή λα 

απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αλάζεζε ηεο 

χκβαζεο γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθνξά έρεη αλαδεηρζεί θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, απηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

10.2 Γλωζηνπνίεζε Απνηειεζκάηωλ  Γηαγωληζκνύ 

1. ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν απνζηέιιεηαη έγγξαθε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί, 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ 

Ν.73(Η)/2016. 

 

10.3 Αθύξωζε δηαγωληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο κπνξεί λα αθπξσζεί πξηλ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα 

εηδηθνχο θαη αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπο νπνίνπο 

γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνπο Δλδηαθεξφκελνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο . 

2. Αθχξσζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα απνθαζηζηεί 

λννπκέλνπ φηη ηέηνηα απφθαζε είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη ζπλάδεη κε ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

3. Οη Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ην ιφγν ηεο ελδερφκελεο αθχξσζεο. 

10.4 Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή πκθωλίαο 

1. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη, εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παξαιάβεη ζρεηηθή πξφζθιεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο πκθσλίαο (Μέξνο Β). Αλ παξέιζεη 

ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη ν Πξνζθέξσλ δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο, ηφηε ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 6.3. 

2. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα ππνγξαθή, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκςεη εθ λένπ ην ζέκα ζην Αξκφδην Όξγαλν γηα αλάζεζε ηεο 

χκβαζεο ζηνλ επφκελν Πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9.6.(2). 

Ννείηαη φηη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ αλάζεζε. 

3. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Σα Πηζηνπνηεηηθά / Γειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Έληππν 8, 

β. Σα 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. 
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Ννείηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζην 

ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 8.3. 

δ. Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο (Έληππν 5) κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα.  

4. Σα ηέιε ραξηνζήκαλζεο ηεο πκθσλίαο πνπ ζα ππνγξαθεί βαξχλνπλ πιήξσο ηνλ Αλάδνρν.  
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ΜΔΡΟ B: ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

 

ηε Λεκεζφ, ζήκεξα ηελ <εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο>, εκέξα <εκέξα>, ζηελ 

Αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ 30,  3036 Λεκεζφο, 

 

αθελφο κελ, 

Σν Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ην νπνίν εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξχηαλε, 

Καζεγεηή Αλδξέα Αλαγησηφ, ην νπνίν ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή», 

 

αθ’ εηέξνπ, 

Ο/Ζ <επσλπκία Αλαδφρνπ>, πνπ εδξεχεη ζηνλ/ελ <πφιε>, νδφο <νδφο> θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ/ηελ <νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ>, 

πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», 

 

ζπκθσλνχλ ηα εμήο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΟΜΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

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

α. Ζ παξνχζα πκθσλία 

β. Σα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ  

γ. Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ εκεξνκελίαο <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο> 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ν ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ “SWAN - A DIGITAL SOLID WASTE REUSE 

PLATFORM FOR BALKAN” ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “BALKAN‐MEDITERRANEAN 

INTERREG 2014‐2020. 

2. Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ εκεξνκελίαο <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο Αλαδφρνπ>, θαζψο θαη 

ζην άξζξν 4 ηνπ Μέξνπο Α  ησλ εγγξάθσλ δηαγσληζκνχ.  
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάζεζεο έσο ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ήηνη 14 επηεκβξίνπ 2019 ή ηελ εκεξνκελία παξάηαζεο 

εθφζνλ ην έξγν παξαηαζεί θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREG. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ - ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ 

1. Ο Αλάδνρνο νξίδεη σο Τπεχζπλν ηνλ/ηελ θχξην/θπξία …………………….., ν νπνίνο θέξεη ηε 

ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη γηα ηε δηνίθεζε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα νξίζεη Τπεχζπλν πληνληζηή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο χκβαζεο, ην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν. 

3. Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε, ζπγθαηάζεζε, έγθξηζε, πηζηνπνηεηηθφ ή απφθαζε απφ 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν απαηηείηαη απφ ηε χκβαζε ζα γίλεηαη γξαπηψο, εθηφο εάλ 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

4. Οπνηεζδήπνηε πξνθνξηθέο νδεγίεο ή εληνιέο ζα ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν κεηάδνζήο 

ηνπο θαη ζα επηβεβαηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΚΥΧΡΖΖ 

1. Δθρψξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη ηε 

χκβαζε ή κέξνο απηήο ζε ηξίηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Ζ έγθξηζε κηαο εθρψξεζεο/κεηαβίβαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειέζεη ή ην 

κέξνο πνπ δελ έρεη εθρσξεζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ  

1. Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, πεξηνξίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά 

πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

2. Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο κπνξεί, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, λα πξνβεί ζε λέα 

ππεξγνιαβία ή ζε αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ πνπ είρε θαζνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, ή λα 

αλαιάβεη ν ίδηνο ην κέξνο πνπ είρε δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα πινπνηήζεη 

ππεξγνιάβνο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

3. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ηκήκαηα ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν. 

4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο εχινγνπ ρξφλνπ απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ζα 

θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ηελ απφθαζή ηεο, δειψλνληαο ηνπο ιφγνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

αξλεζεί λα παξαρσξήζεη ηελ έγθξηζε απηή. 

5. Ννείηαη φηη ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ αλαηίζεληαη ζε ππεξγνιάβν απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ 

επηηξέπεηαη λα αλαηεζνχλ ζε ηξίηνπο απφ ηνλ ππεξγνιάβν.  
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6. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή 

ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

7. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη φηη έλαο ππεξγνιάβνο δελ είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ, δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ή λα εθηειέζεη 

ν ίδηνο ν Αλάδνρνο ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξέρεη νπνηεζδήπνηε 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο/έγγξαθα απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σα έγγξαθα 

απηά ζα επηζηξέθνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΣΖΡΖΖ 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα ρεηξίδεηαη φια ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηε 

χκβαζε σο απφξξεηα. Οπνηαδήπνηε απνθάιπςε ζηνηρείσλ δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί 

ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

ζρεηηθά κε δεκνζίεπζε ή απνθάιπςε ζηνηρείσλ, ε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα είλαη 

ηειεζίδηθε.  

2. ε πεξηπηψζεηο πκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ζα ζέβεηαη θαη ζα 

ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη φηη ζα 

θέξεη ηελ επζχλε θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζ’ απηνχο. 

Δπηπξφζζεηα ζα δηαζθαιίδεη φηη, ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ή ζπλεξγάηεο 

θαη ηα πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ, ζα ζέβνληαη θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη επίζεο 

κε απηνχο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. (ρεηηθφο είλαη ν θαλνληζκφο ηεο ΔΔ 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27
εο

 Απξηιίνπ 2016). 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ  

1. Σα παξαδνηέα/ εθζέζεηο ηεο χκβαζεο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιηθφ πνπ 

απνθηάηαη ή εηνηκάδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα πεξηέιζνπλ 

ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο. Ο 

Αλάδνρνο δχλαηαη λα θξαηά αληίγξαθν ησλ πην πάλσ, αιιά δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 

ζθνπνχο άιινπο πέξαλ ηεο χκβαζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΞΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ζην πνζφ <πνζφ νινγξάθσο (πνζφ 

αξηζκεηηθψο)> Δπξψ. ην πην πάλσ πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α.  

2. ηε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παληφο είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, θαζψο θαη νη θάζε 

είδνπο θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κππξηαθή 

Ννκνζεζία. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο.  
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ΑΡΘΡΟ 11: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

1. Με ηελ έλαξμε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα θαηαβάιινληαη νη πιεξσκέο ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, 

ζπκπιεξψλνληαο ζρεηηθφ έληππν πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηηεζεί ζηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 

2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη έλαληη ηηκνινγίνπ κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ε παξαιαβή ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο γίλεηαη απφ ηνλ πληνληζηή/Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη 

ζπζηαζεί. ην πιαίζην απηφ νη αξκνδηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

α. ηελ έγθαηξε παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηνλ Αλάδνρν. 

β. ηε ζπκβαηηθή επίβιεςε, ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ελζηάζεσλ θαη ηελ παξαιαβή 

ησλ παξαδνηέσλ, θαη ηελ πξφηαζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ έθδνζε εληνιήο 

πιεξσκήο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

2. Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμεηάδεηαη ην έγθαηξν ή κε ηεο 

ππνβνιήο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

3. Κάζε παξαδνηέν ζεσξείηαη φηη έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα εθφζνλ εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, δελ ππνβιεζνχλ εγγξάθσο ζηνλ 

Αλάδνρν ππνδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο.  

4. ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ππνβιεζνχλ έγγξαθεο παξαηεξήζεηο, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο ιάβεη ππφςε ηεο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ηνπ 

παξαδνηένπ εληφο 15 απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνβάιεη εθ λένπ ην παξαδνηέν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην ζηάδην απηφ νη έγγξαθεο 

παξαηεξήζεηο αθνξνχλ κφλν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαδνηένπ ζηηο αξρηθέο έγγξαθεο 

ππνδείμεηο θαη γίλνληαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ παξαδνηένπ. Αλ ε πξνζεζκία 

απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ην παξαδνηέν ζεσξείηαη νξηζηηθά παξαιεθζέλ.  

5. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε παξαδνηένπ ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ 

αλαδφρνπ εθπιεξψλεηαη. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ 

νινθιεξψλεηαη ην έξγν ηνπ Αλαδφρνπ θαη απηφ απνηειεί νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

ηεο χκβαζεο.  

6. Σνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θάζε παξαδνηένπ, είλαη 

δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα δεηήζεη εγγξάθσο εχινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε απεπζχλεηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία πξέπεη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

πξηλ φκσο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε γηα ην 

αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. 

7. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ Παξαδνηέσλ κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 

1. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ππνβνιήο Παξαδνηένπ ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη Ρήηξα Καζπζηέξεζεο 

Παξάδνζεο. 

2. Ζ ξήηξα, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ  δέθα ηηο εθαηφ 

(10%) ηεο εκεξήζηαο πκβαηηθήο Αμίαο ησλ εξγαζηψλ ή ηνπ Παξαδνηένπ. 

3. Σπρφλ ξήηξεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα 

εδάθηα, ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο απηήο, ζα εηζπξάηηνληαη κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο 

ή/θαη ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. 

4. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά ξήηξεο 

θαζπζηέξεζεο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ πέληε ηηο εθαηφ (5%) ηεο πκβαηηθήο Αμίαο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε, 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ εηδηθά αλαθεξφκελσλ ζην Άξζξν 15. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΓΓΤΖΔΗ – ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε εάλ ν αλάδνρνο αδπλαηεί νπζηαζηηθά 

λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν, λα αλαζηείιεη 

κέξνο ή φιεο ηηο πιεξσκέο, αλ ν Αλάδνρνο αζεηήζεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηεο χκβαζεο ή 

δελ έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

3. Αλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 1 ζπλερηζηνχλ γηα δεθαηέζζεξηο (14) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δχλαηαη, αλ ην 

επηζπκεί, λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε δίλνληαο γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

4. Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα πάξεη άκεζα κέηξα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο 

χκβαζεο, γηα ζθνπνχο κείσζεο ησλ ζπλεπαγφκελσλ δαπαλψλ ζην ειάρηζην. 

5. Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο θακηά πιεξσκή δελ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο γηα 

ππεξεζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο 

θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νκαιφ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο.    

6. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη απνδεκηψζεηο, κπνξεί λα ηηο 

αθαηξέζεη απφ νπνηαδήπνηε νθεηιφκελα πξνο ηνλ Αλάδνρν πνζά ή λα δηεπζεηεζνχλ κέζσ 

ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπηζησζείζα δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκφζην ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ν Αλάδνρνο θαιείηαη, λα θαιχςεη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηε 

δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκφζην. 

8. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ δπλαηφ λα 

πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
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ΆΡΘΡΟ 16: ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξνβαίλεη ζε αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκθσλήζεθε δπλάκεη ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη κε βάζε γξαπηφ θαη δηθαηνινγεκέλν 

αίηεκα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε εάλ ζεσξήζεη φηη έλα κέινο ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ δελ απνδίδεη επαξθψο ή δελ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ δπλάκεη ηεο χκβαζεο. 

3. Όπνπ έλα κέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, ν αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα 

πιεξνί ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ είραλ θαζνξηζηεί ζηα έγγξαθα δηαγσληζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία πξνλννχζε βαζκνιφγεζε ηεο νκάδαο Έξγνπ, ζα πξέπεη ν 

αληηθαηαζηάηεο λα εμαζθαιίζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα βαζκνινγία κε ην κέινο ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί. Όπνπ ν Αλάδνρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηέηνην 

αληηθαηαζηάηε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη είηε λα απνθαζίζεη λα ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε εάλ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δένπζα εθηέιεζή ηεο, είηε εάλ ζεσξήζεη φηη απηφ δελ ηζρχεη, λα απνδερζεί 

ηνλ αληηθαηαζηάηε, λννπκέλνπ φηη ζα αθνινπζήζεη ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

αλάινγε κείσζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

4. Σπρφλ έμνδα πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ απνηεινχλ 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Όπνπ ην κέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ δελ αληηθαζίζηαηαη ακέζσο θαη 

παξέξρεηαη θάπνηνο ρξφλνο κέρξηο φηνπ ην λέν κέινο αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα δηνξίζεη πξνζσξηλά άιιν άηνκν 

κέρξη ηελ άθημε ηνπ λένπ, ή λα πξνβεί ζε άιια κέηξα γηα λα αλαπιεξψζεη ηελ πξνζσξηλή 

απνπζία. 

5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πέξαλ νπνηνλδήπνηε άιισλ ζεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη μερσξηζηά, 

δχλαηαη λα απνθφπηεη πνζφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ην κέινο πνπ αληηθαζίζηαηαη σο 

αληηζηάζκηζκα γηα ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο θαη εμνηθείσζεο κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ λένπ κέινπο πνπ ζα εκπιαθεί, αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ αληηθαηάζηαζε απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκνθξαηία, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 

κεξηκλά  δε φπσο  νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

3. Απφ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αζρνιείηαη κε ην Αληηθείκελν ηεο 

χκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεζκεχεηαη φηη ζα ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ηφπνο πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη νη δηθέο ηεο 

εγθαηαζηάζεηο, ηδίσο δε φηη ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηπρφλ 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

1. Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ   

 

πληαρζείζα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ηξία πξσηφηππα φπνπ δχν πξσηφηππα πξννξίδνληαη γηα 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα πξσηφηππν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη ππνγξαθείζα ηελ <εκέξα>, 

<XX/XX/20XX>. 

 

Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

Μάξηπξεο:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ: 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

Μάξηπξεο:  

 

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

 

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

 

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

 

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



 

ειίδα 32 απφ 50 

 

 

«Υαξηόζεκα» 

 



 

ειίδα 33 απφ 50 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 1: ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΔΝΣΤΠΟ 2: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

ΔΝΣΤΠΟ 3: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΝΣΤΠΟ 4: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΝΣΤΠΟ 5: ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΗΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ – ΓΔΝ 

ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΠΗΤΝΑΠΣΔΣΑΗ 

ΔΝΣΤΠΟ 6: ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ – ΓΔΝ 

ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΠΗΤΝΑΠΣΔΣΑΗ 

ΔΝΣΤΠΟ 7: ΓΖΛΧΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΝΣΤΠΟ 8: ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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ΔΝΣΤΠΟ  1 
 

ΓΔΜΔΤΖ ΜΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
Γηαγωληζκόο αξ. ΔΣΔΠ(1)/001/2019 

1. Αλαθεξφκαζηε ζηελ πξνζθνξά πνπ έρνπκε ππνβάιεη γηα __________________ 
_______________________________________________________________, 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) έρεη δηαπηζησζεί φηη έρνπκε ππνβάιεη νπνηαδήπνηε ςεπδή δήισζε ή πιαζηφ πηζηνπνηεηηθφ 

ή  

(γ) 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 Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο 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, 

είλαη δπλαηό λα καο επηβιεζνύλ νη πην θάηω θπξώζεηο: 

α.  απνθιεηζκφ απφ ηνπ δηθαηψκαηνο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο, θαη 

β. ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αλάζεζε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

3. Δπηπξφζζεηα 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 Δθπξνζψπνπ ηνπ .....................................................................

. 

Όλνκα ππνγξάθνληνο .....................................................................

. 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο 

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

. 

Ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο .....................................................................

. 

Ζκεξνκελία .....................................................................

. 
 
 
 
ηνηρεία Πξνζθέξνληνο

1  

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. 
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ΔΝΣΤΠΟ 2 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

 

Πξνηεηλόκελε Θέζε ζηελ Οκάδα 

Έξγνπ: 

 

  

1. Δπίζεην: 
 

2. Όλνκα:   
 

3. Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 
 

4. Τπεθνόηεηα: 
 

 

5. Δθπαίδεπζε: 

Όλνκα ρνιήο / Παλεπηζηεκίνπ 

Πεξίνδνο 

Φνίηεζεο Πηπρίν / Γίπιωκα πνπ 

απνθηήζεθε 
Από Μέρξη 

    

    

    

    

    

    

 
 

6. Γιώζζεο: Αλαθέξεηε ηθαλφηεηα ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5 (1 – άξηζηα, 5 – ειάρηζηα) 

Γιώζζα Αλάγλσζε Γξαθή Οκηιία 

    

    

    

 
 

7. Μέινο επαγγεικαηηθώλ νξγαληζκώλ : 

8. Άιιεο ηθαλόηεηεο:  (π.ρ. γλώζε Η/Τ θιπ.) 

9. Παξνύζα ζέζε ζηνλ νξγαληζκό: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρόιεζε - ζέζε ζε 
Δπηρείξεζε, Οξγαληζκό Γεκνζίνπ ε Ιδησηηθνύ ηνκέα, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ.) 

10.  Κύξηα πξνζόληα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θύξηα πξνζόληα θαη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ) 
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11.  Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: 

 

Δπηρείξεζε / 

Οξγαληζκόο 

Πεξίνδνο 
Θέζε 

Πεξηγξαθή 

Καζεθόληωλ * Από Μέρξη 

     

     

     

     

     

     

* Να δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ θαηά ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο, ν βαζκόο 
εκπινθήο θαη επζύλεο. 

 

12. Καηάινγνο έξγωλ ζπλαθώλ κε ην πξνθεξπζζόκελν 

 

 

13. Άιια ζρεηηθά ζηνηρεία / πιεξνθνξίεο: 

 

 

εκείωζε: Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο λα ειέγμεη ηελ 

νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ν Πξνζθέξσλ νθείιεη, εάλ ηνπ 
δεηεζεί, λα ππνβάιεη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 

 

 

Σίηινο 

έξγνπ 

Ζκεξνκελίεο 

εθπόλεζεο 

(έλαξμε – 

νινθιήξωζε) 

Αμία έξγνπ 

Απνδέθηεο/ 

Φνξέαο 

Αλάζεζεο  

πλνπηηθή 

πεξηγξαθή 

έξγνπ 

Αξκνδηόηεηεο - 

θαζήθνληα 
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ΔΝΣΤΠΟ 3 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Πξνο: Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

Θέκα: ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ “SWAN - A 

DIGITAL SOLID WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN” ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

“BALKAN‐MEDITERRANEAN INTERREG 2014‐2020 

 

1. Αθνχ κειεηήζακε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ θαη αθνχ έρνπκε απνθηήζεη πιήξε αληίιεςε 

ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, εκείο νη ππνθαηλφκελνη, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε, 

εθηειέζνπκε θαη ζπκπιεξψζνπκε ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Έγγξαθα 

Γηαγσληζκνχ θαη ηε Σερληθή Πξνζθνξά καο θαη κε ηελ ηηκή πνπ δειψλνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά καο. 
 

2. Αλ ε πξνζθνξά καο γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε ηελ εθηέιεζε ησλ 

Τπεξεζηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο. 

 

3. πκθσλνχκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρχεη γηα πεξίνδν ίζε κε απηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 7 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ζα καο δεζκεχεη θαη ζα 

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

 
 
 
 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζψπνπ ηνπ .......................................................................... 

Όλνκα ππνγξάθνληνο .......................................................................... 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο 

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

Ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο .......................................................................... 
 
 

 

 

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
1
 

 

Όλνκα Πξνζθέξνληνο ........................................................................... 

Υψξα εγθαηάζηαζεο ........................................................................... 

Γηεχζπλζε........................................................... Σαρ. Κηβ. ............................................................ 
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. 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή) . 

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

Σαρ. Κηβ. ............................................................  

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο..................................... Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο........................................ 

Αξ. Μεηξψνπ Φ.Π.Α.  ........................................................................... 

(ρψξα εγγξαθήο ζην Μεηξψν ΦΠΑ) ........................................................................... 

Ζκεξνκελία ........................................................................... 
 
 
 
 
 
Μάξηπξαο (΄Ολνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεχζπλζε) 

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

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

 
 
 
εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ θνηλνπξαμία  θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

εκείσζε 2:   Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ. 



 

ειίδα 39 απφ 50 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1. Εεηνχκελν πξντφλ (1): SERVER 
 

Α/Α 

 

Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο 

 

Α
π

α
ίηε

ζ
ε

 

Απάληεζε - Πξνζθνξά 

Π
α

ξ
α

π
ν

κ
π

ή
 

1.  ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1.1.  Αξηζκφο κνλάδσλ 1   

1.2.  Καηαζθεπαζηήο – Μνληέιν ΝΑΗ   

θ.ιπ.     

2.  ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

2.1.  
CPU Intel Xeon or relevant- Must be 
mentioned   

 
  

2.2.  
Cores 4 
At least 

 
  

2.3.  
Frequency  2.6GHz 
At least 

 
  

2.4.  
Threads  8 
At least 

 
  

2.5.  Cache Memory 8M at least    

2.6.  Processor type  Intel Xeon    

2.7.  
Maximum Supported number of PCI-e 
slots or mini PCI express  ≥ 5 

 
  

2.8.  USB ports ≥ 4    

2.9.  VGA connector ≥ 1    

2.10.  Gigabit Ethernet ports ≥ 2    

2.11.  
RAM Memory: Maximum Supported 
Memory ≥ 256GB 

 
  

2.12.  
RAM Memory: Memory offered DDR4 ≥ 
32GB 

 
  

2.13.  
RAM Memory: Memory Speed  ≥ 
2666MHz 

 
  

2.14.  RAM Memory: Total DIMM slots ≥ 16    

2.15.  
Drive controller: Server must support hot-
plug hard drives 3.5” ≥ 8 

 
  

2.16.  Drive controller: Raid controller 12Gbps    
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Α/Α 

 

Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο 

 

Α
π

α
ίηε

ζ
ε

 

Απάληεζε - Πξνζθνξά 

Π
α

ξ
α

π
ν

κ
π

ή
 

SAS and 6Gbps SATA 

2.17.  
Drive controller: server must include hard 
drives SAS 10k 12 Gbps ≥ 2 

 
  

2.18.  Drive controller: Support RAID 0,1,5,10,50    

2.19.  
Drive controller: Storage of each drive ≥ 
1.8TB 

 
  

2.20.  
Raid Controller: Separate Gigabit Ethernet 
port for system administration 

 
  

2.21.  
Raid Controller: Embedeb memory to raid 
controller 16GB VFlash SD card for 
service purposes.   

 
  

2.22.  
Raid Controller Administrative access 
over SSH, CLI, Web GUI 

 
  

2.23.  
Raid Controller Supporting power control 
and power monitoring for the system  

 
  

2.24.  
Raid Controller performance monitoring 
support 

 
  

2.25.  Raid Controller health monitoring support    

2.26.  
Raid Controller: Email Alerts, SNMP 
Traps 

 
  

2.27.  
Redundant hot plug power supply (to be 
included)  

 
  

2.28.  PSU frequency  Must be mentioned    

2.29.  
Supply cables equal to the number of PSU 
 (To be included) 

 
  

2.30.  
Power supply cable type 10A  IEC320 
C13 

 
  

2.31.  Must be offered DVD+/-RW SATA Internal    

2.32.  
Warranty: Total warranty including hole 
system, parts and subsystems  ≥ 2 years 

 
  

2.33.  

Warranty: Offered warranty – technical 
support must be offered and proved with 
code and statement by the server 
manufacturer 

 

  

2.34.  Software : Pre- installed OS Server 2016    
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Α/Α 

 

Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο 

 

Α
π

α
ίηε

ζ
ε

 

Απάληεζε - Πξνζθνξά 

Π
α

ξ
α

π
ν

κ
π

ή
 

Standard GOV ,16 CORE 

 
 
 

2. Εεηνύκελν πξνϊόλ (2): One Laptop for the operation of Swan Platform 

 

Α/Α 

 

Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο 

 

Α
π

α
ίηε

ζ
ε

 

Απάληεζε - Πξνζθνξά 

Π
α

ξ
α

π
ν

κ
π

ή
 

1.  ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1.1.  Αξηζκφο κνλάδσλ 1   

1.2.  Καηαζθεπαζηήο – Μνληέιν ΝΑΗ   

θ.ιπ.     

2.  ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

2.1.  One laptop 1    

2.2.   Screen Size  (15.6” at least/ minimum)    

2.3.   Screen Resolution: 1920x1080 at least    

2.4.   Processor : Intel Core i5 or equal    

2.5.  Processor Frequency -2,5 Ghz at least    

2.6.  Hard Drive : SSD (Solid State Drive) YES    

2.7.  Storage (SSD) 256 GB    
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Α/Α 

 

Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο 

 

Α
π

α
ίηε

ζ
ε

 

Απάληεζε - Πξνζθνξά 

Π
α

ξ
α

π
ν

κ
π

ή
 

At least 

2.8.  

RAM memory 4GB 

At least 
 

  

2.9.  Weight ≤  2.5Kg (YES)    

2.10.  

OS (Operating System) : Windows 10  

(YES) 
 

  

2.11.  

Ports  

Include at least:  

1 HDMI 

1x 10/100 RJ-45 Ethernet network 

2x USB  

 

  

2.12.  

 WiFi  protocol  

supported type 

 802.11an-ac 

 

  

2.13.  1 year Warranty at least     

2.14.  Battery Type- 2-cell Lithium Ion    

2.15.  Case    
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ΖΜΔΗΧΔΗ: 
1. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ Πίλαθα. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληεζεί νπνηνδήπνηε ζεκείν, ε απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. 

2. ηε ηήιε «ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ-ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ή «ΑΠΑΗΣΖΔΗ-ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή 

επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

3. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο 

αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχληαη σο απαξάβαηνη φξνη θαη νη πξνζθνξέο πνπ δελ 

θαιχπηνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Πξνζθέξνληα πνπ είηε είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ πξνζθέξεη είηε έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξείηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. 

5. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνζθέξνληα ηεθκεξηψλνπλ ηα δεινχκελα ζηνλ Πίλαθα 

ηνηρεία. Οη παξαπνκπέο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θιπ.), ελψ αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ηελ αλαθνξά 

ζα ππνγξακκίδεηαη ην ζεκείν ηεθκεξίσζεο θαη ζα ζεκεηψλεηαη ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην δεηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 4 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνο: Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

Θέκα: ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ “SWAN - A DIGITAL SOLID WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN” ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

“BALKAN‐MEDITERRANEAN INTERREG 2014‐2020 

 

Αξ. Γηαγσληζκνχ:  ΕΤΕΠ(1)/001/2019 

 

1. Αθνχ κειέηεζα/κε ηνπο φξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ θαη αθνχ έρνπκε απνθηήζεη πιήξε αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εκείο νη 

ππνθαηλφκελνη, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε, εθηειέζνπκε θαη ζπκπιεξψζνπκε ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ 

θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά καο, γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ € .................................. (νινγξάθσο  

....................................................................................... Δπξψ θαη  ............................................ ζέλη), ζπλ Φ.Π.Α.  

2. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο αλαιχεηαη ζηνλ Πίλαθα Αλάιπζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη.  

 

3. Αλ ε πξνζθνξά καο γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλνπκε λα θαηαζέζνπκε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πηζηήο Δθηέιεζεο (εάλ απαηηείηαη), γηα πνζφ θαη ζηε κνξθή 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ, θαη λα αξρίζνπκε ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο θαη λα ηηο 

ζπκπιεξψζνπκε κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ Πξνζθνξά καο. 

 

4. πκθσλνχκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρχεη γηα πεξίνδν ίζε κε απηή πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 7 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, ζα 

καο δεζκεχεη θαη ζα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

 
5. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε πκθσλία, ε πξνζθνξά καο απηή καδί κε ηε γξαπηή απνδνρή ζαο ζα απνηεινχλ δεζκεπηηθφ πκβφιαην 

κεηαμχ καο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Αξηζκόο 

εκπεηξνγλωκόλωλ 

 

Αλζξωπνκήλεο/ 

Αλζξωπνεκέξεο 

απαζρόιεζεο 

Ακνηβή 

αλζξωπνκήλα 

Αλζξωπνεκέξαο 

(ζε Δπξώ) 

πλνιηθό 

πνζό 

(ζε Δπξώ) 

- Τπεχζπλνο Έξγνπ      

Τπεξεζία 1: Study for 

proposed list of 

profitable business 

models for Cyprus       

- Βαζηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο       

- Λνηπνί εκπεηξνγλψκνλεο       

Τπεξεζία 2: Study for 

proposed list of 

potential transnational 

business models        

- Βαζηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο       

- Λνηπνί εκπεηξνγλψκνλεο       

Τπεξεζία 3: Test 

Report, development, 

modifications and 

updates of Cyprus 

SWAN Platform        

- Βαζηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο       

- Λνηπνί εκπεηξνγλψκνλεο       

Δμνπιηζκόο 1: Software 

for Cyprus version of 

SWAN platform (licence 

and adaptation to the 

project), νne  university 

located server for 

Cyprus version of SWAN 

platform development 

and operation  (included 

installation costs):      

Δμνπιηζκόο 2: One 

Laptop      

πλνιηθή Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά     
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Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζψπνπ ηνπ .....................................................................

. 

Όλνκα ππνγξάθνληνο .....................................................................

. 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο 

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

. 

Ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο .....................................................................

. 

Ζκεξνκελία .....................................................................

. 
 

 

 

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
1
 

 

Όλνκα Πξνζθέξνληνο .........................................................................

.. 
 
 
Μάξηπξαο (Όλνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεχζπλζε) 

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

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

 
 
 
 
 
εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ θνηλνπξαμία  θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο. 
εκείσζε  2:   Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 7 

ΓΖΛΧΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

 

Πξνο: Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

Θέκα: ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ “SWAN - A 

DIGITAL SOLID WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN” ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

“BALKAN‐MEDITERRANEAN INTERREG 2014‐2020. 

  

Αξ. Γηαγσληζκνχ: ΔΣΔΠ(1)/001/2019  

Τπεπζχλσο δειψλσ φηη: 

α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο κνπ, νχηε θαη πθίζηαηαη παξαδνρή κνπ 

γηα: 

(i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο – 

Πιαηζίνπ 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, 

(ii) δηαθζνξά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , θαηαξηηδφκελε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν (γ) ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο (1) 

ηεο Απφθαζεο – Πιαηζίνπ 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηε 

Γεκνθξαηία ή ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κνπ,   

(iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  

(iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο Απφθαζεο – Πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή 

απηνπξγία, ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο σο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

(v) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ησλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκσλ ηνπ 

2007 έσο 2016, 

(vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 

ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη 

ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ ηνπ 2014.  
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Ννείηαη φηη, ε ππνρξέσζε ηνπ απνθιεηζκνχ κνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εθαξκφδεηαη επίζεο 

φηαλ ην πξφζσπν, εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή ππάξρεη 

παξαδνρή, είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ κνπ νξγάλνπ  ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

β.  δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά κνπ ,   

γ. δελ έρσ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ. δελ εκπίπησ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

73(Η)/2016, πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια ιηγφηεξα παξεκβαηηθά κέζα, 

ε. δελ εκπίπησ ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή κνπ 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 38 

ηνπ Ν.73(Η)/2016, πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ζη. δελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο  ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο,  

δ. δελ έρσ θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή γηα ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο αιιά νχηε θαη έρσ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο) θαη είκαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζσ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Νφκνπ. 

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

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

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

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

..............................................................................  
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Τπνγξαθή: ……………………………………………………. 

Όλνκα ππνγξάθνληνο: ……………………………………………………. 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο: ………………………………………….…………. 

Ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο: ……………………………………………….……. 

 

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο ή ζπκκεηέρνληνο ζε θνηλνπξαμία <λα δηαγξαθεί όηη δελ ηζρύεη>  

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

Υψξα εγθαηάζηαζεο: ..................Γηεχζπλζε:................................................................. 

......................................................................................................Σαρ.Κηβ.....................  

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή)............................................................ 

 .....................................................................................................Σαρ. Κηβ. .................. 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο ............................... Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο ............................. 
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ΔΝΣΤΠΟ 8 

(ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ) 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

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  ηνπ εδαθίνπ 6.2(1)(α) ηνπ Μέξνπο Α ησλ 

Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπ εδαθίνπ 6.2(1)(γ) ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ εδαθίνπ 6.2(1)(β)  ηνπ Μέξνπο Α 

ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.  

Αξκφδηα αξρή ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη: 

 Σκήκα Φνξνινγίαο [(Έληππν Σ.Φ. 2004) 2018] 

 Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (γηα ηνπο εξγνδφηεο Έληππν αξ. Τ.Κ.Α. 2-022 θαη γηα 

απηνηειψο εξγαδνκέλνπο ην Έληππν Τ.Κ.Α. 2-023) 

4. Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο (Έληππν 7).  

5. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ηα πην πάλσ ππνβάιινληαη γηα θάζε έλα ζπκκεηέρνληα ζηελ 

θνηλνπξαμία ζχκθσλα κε ην εδάθην  6.2(2) ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη ηα πην πάλσ πηζηνπνηεηηθά ηφηε απηά κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα δε θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

 

εκείωζε: 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1-3 πην πάλσ, γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα πην θάησ: 

• Δίλαη πξσηφηππα ή πηζηά αληίγξαθα 

• Έρνπλ εθδνζεί εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 


