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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 



1.1 Γενικά 

1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 

σύμφωνα με τους Όρους, το Δελτίο Ποσοτήτων που περιέχεται στα Έγγραφα του παρόντος 

διαγωνισμού Αρ. Π 25/2021 και τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν 

συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Πλαίσιo, ΓΛ 12/2019. 

2. Τα υλικά θα παραδοθούν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. Στην περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, 

αυτός δεν θα προσμετρείται. 

3. Ο τόπος παράδοσης των υλικών αναγράφεται στο Δελτίο Ποσοτήτων. 

4. Ο Προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα €68.370,00  μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

1.2 Ανάλυση απαιτήσεων - Προδιαγραφές 

1. Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του Αντικειμένου της 

Σύμβασης που περιγράφεται στο Δελτίο Ποσοτήτων. 

2. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες των υλικών που καθορίζονται στο Δελτίο 

Ποσοτήτων, θα θεωρείται μη ουσιωδώς ανταποκρινόμενη στα Έγγραφα του Διαγωνισμού και 

θα απορρίπτεται. 

3. Όλα τα υλικά προτού παραδοθούν πρέπει να ελεγχθούν από μια Διεθνώς Αναγνωρισμένη, 

Ανεξάρτητη Αρχή Ποιοτικού Ελέγχου Αναγνωρισμένης Αρμοδιότητας που να βεβαιώνει ότι τα 

υλικά που θα παραδοθούν έχουν ελεγχθεί και συνάδουν με τις ζητηθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου (Testing Reports) και Πιστοποιητικά 

(Certificates) θα πρέπει να φθάσουν στο Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας, πριν από την παράδοση, για την τελική έγκριση. Τα τέλη για την έκδοση του 

πιστοποιητικού ελέγχου θα επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.  

4. Οι Προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν το όνομα της Ανεξάρτητης Αρχής Ποιοτικού Ελέγχου 

(Testing Authority) μαζί με την προσφορά τους, για έγκριση. 

5. Οι τιμές που δίδονται στο Δελτίο Ποσοτήτων περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα για την προμήθεια, 

ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων από Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου, 

Αναγνωρισμένης Αρμοδιότητας, ασφάλεια των υλικών μέχρι την παραλαβή τους, παράδοση 

των προς προμήθεια υλικών στον καθορισμένο τόπο παράδοσης, το ξεφόρτωμα και το 

στοίβαγμα των υλικών στις Αποθήκες του Συμβουλίου, το κόστος 

αποκατάστασης/επιδιόρθωσης των υλικών, το κέρδος του καθώς και τυχόν εκ του νόμου 



προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των 

υποχρεώσεών του. 

6. Ο Προσφοροδότης με τη χαμηλότερη συνολική τιμή, η προσφορά του οποίου ικανοποιεί τα 

τεχνικά κριτήρια του διαγωνισμού, θα κληθεί να υπογράψει τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, οι οποίοι μαζί με την Συμφωνία Πλαίσιο θα διέπουν την εκτέλεση του 

έργου.  

7. Ο Προμηθευτής θα κληθεί πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει Εγγύηση Πιστής 

Εκτέλεσης σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης 

των υλικών, ο Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

για όλα τα προσφερόμενα υλικά που καθορίζονται στο Δελτίο Ποσοτήτων για περίοδο ενός 

χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης τους. Το ποσό Εγγύησης Καλής Λειτουργίας  

καλύπτει το τρία τοις εκατό (3%) της συμβατικής τιμής της προσφοράς. 

     Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων της σύμβασης ή μέρους αυτών λόγω 

υπαιτιότητας του Προμηθευτή, θα επιβάλλεται ρήτρα καθυστέρησης παράδοσης όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 7 της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που θα 

υπογραφεί. Τυχόν ρήτρες που θα επιβληθούν στον Προμηθευτή, θα παρακρατούνται από 

επόμενες πληρωμές που θα καταβληθούν από το Τμήμα στον Προμηθευτή για την προμήθεια 

των προσφερόμενων υλικών της Συμφωνίας. 

8. Ο Προμηθευτής θα επωμιστεί όλα τα έξοδα για την επιδιόρθωση / αποκατάσταση όλων των 

προσφερομένων υλικών για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στην πιο πάνω υποχρέωση, ο Αγοραστής 

έχει το δικαίωμα να αναλάβει την επιδιόρθωση / αποκατάσταση των υλικών και να αποκόψει 

το κόστος από την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που έχει προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Το κόστος αποκατάστασης των υλικών κατά την περίοδο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  να  

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 

1.3.Ακύρωση Διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να αποφασιστεί 

εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,  



β. όταν οι όροι των Εγγράφων Διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές προδιαγραφές 

στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα, 

γ. όταν οι τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι προϊόν 

προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η έννοια 

του υγιούς ανταγωνισμού,  

δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν 

διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον 

αναγκαίο,  

ε. όταν δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις σε   

περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το ποσό 

που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη της σύμβασης, ή 

στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το  Αρμόδιο 

Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο. 

1.4 Ισχύς προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν για περίοδο τριών (3) μηνών, προσμετρούμενες από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

 


